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Ágrip 

Verkefni þetta fjallar um útikennslu fyrir yngstu börn í grunnskóla og elstu 

börn leikskóla. Verkefnið er í tveimur hlutum og skiptist það í fræðilega 

greinargerð og verkefnasafn og er markmið með verkefninu að varpa ljósi á 

mikilvægi útikennslu í námi ungra barna. 

Í fyrri hlutanum, sem er fræðileg greinargerð um útikennslu, þar sem 

fjallað er um hugmyndafræði og rannsóknir tengdar útikennslu. Fjallað er 

um áherslur í námskrám leik- og grunnskóla og um námskenningar sem lúta 

að námi og kennslu ungra barna. Námskenningar þeirra Jean Piaget, Lev 

Vygotsky og John Dewey um nám barna hafa haft áhrif á verkefnin í 

verkefnasafninu. Í útikennslu öðlast börn beina reynslu á vettvangi í leik og 

námi og útikennsla ýtir undir að börn myndi tengsl við umhverfið. Námssvið 

leikskóla og námsgreinar grunnskóla eru tekin til skoðunar og horft á 

sameiginlega áhersluþætti í námskrám skólastiganna tveggja með tilliti til 

útikennslu. Komið er inn á niðurstöður rannsókna og þróunarverkefna um 

gildi útikennslu og hvort útikennsla sé raunhæfur kostur í námi ungra barna, 

en samkvæmt niðurstöðum rannsókna eflir útikennsla hreyfifærni, vit- og 

félagsþroska barna og stuðlar að bættum námsárangri og betri heilsu.  

Í seinni hlutanum er verkefnasafn um útikennslu ætlað kennurum sem 

vinna með ungum börnum. Miðað er við að verkefnin tengist flestum 

námssviðum leikskóla og ákveðnum námsgreinum grunnskóla með 

samþættingu þeirra í huga. Tilgangur verkefnanna er að efla þekkingu, 

reynslu og áhuga barna á náttúru og umhverfi með því að benda þeim á 

áhugaverða hluti í umhverfinu, jafnframt því að upplifun þeirra og áhugi sé 

hafður að leiðarljósi. Markmiðið er jafnframt að auka vægi útikennslu í námi 

barna og mynda tengsl eða nokkurs konar brú milli skólastiganna þar sem 

viðfangsefni í útikennslu væru grunnur að sameiginlegum viðfangsefnum 

barnanna. Verkefnahugmyndirnar eru miðaðar við ákveðin svæði en 

auðvelt er að yfirfæra þær á aðra staði.  
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Outdoor education for 5–6 years old children 

Conception of outdoor project 

Abstract 

This masters dissertation deals with outdoor learning for young children 

at the primary level and those in their last year of preschool. The 

dissertation is divided into two parts; on the one hand, there is a collection 

of tasks intended for teachers who are working with young pupils, and, on 

the other hand, a theoretical exposition outlining the pedagogical areas of 

emphasis on which the projects are based. The aim of the dissertation is to 

shed some light on the importance of outdoor teaching in the schooling of 

young children.  

The theoretical exposition covers features and values of outdoor 

learning and relevant areas of emphasis in preschool and primary school 

curricula, including a discussion of theories of study relating to young 

children. The learning theories of Jean Piaget, Lev Vygotsky and John Dewey 

are discussed and the ideas inspired and support, the ideas on which the 

tasks in the collection are based. Outdoor education provides children with 

a direct experience of their external surroundings in play and learning and 

this form of teaching stimulates children’s emotional awareness. Preschool 

fields of study and primary school subjects are investigated, focusing on 

shared areas of emphasis in the curricula of those two school levels. The 

dissertation refers to research findings and development projects with 

regard to the value of outdoor learning and as to whether this form of 

teaching is a realistic option in young children´s study programmes. 

Research has indicated that outdoor learning strengthens children´s 

mobility skills as well as their intellectual and social development, thus 

contributing to successful learning and improved health. 

The collection contains ideas of outdoor tasks suitable for children at the 

age level of 5–6 years, and which may be directly utilised in teaching. 

Attempts are made to relate the tasks to all fields of study within the 

preschool as well as to most primary subjects, with the aim of integration in 

mind. The objectives of the tasks is to strengthen children’s knowledge, 

experience and interest with regard to nature and the environment in 

general, by attracting their attention to special aspects of their close 
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environment, with their experience and interest always in the foreground. 

The tasks were designed with certain locations in mind, but can easily be 

adapted to other circumstances. 
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1 Inngangur 

Börn rannsaka umhverfið og upplifa í flestum tilfellum óþrjótandi möguleika 

fyrir leik og skapandi athafnir. Enn fremur fá þau fá góð tækifæri til að efla 

félagslega færni, þjálfa alhliða hreyfifærni og nýta öll skynfæri en það er 

grunnurinn að öllu námi (Grimeland, 2006, bls. 10–13).  

Margir hafa áhyggjur af minnkandi útiveru barna og telja að afleiðingar 

séu meðal annars minni hreyfing og verra heilsufar. Samkvæmt markmiðum 

Lýðheilsustöðvar er nauðsynlegt að byrja snemma að efla hreyfingu og 

útiveru hjá ungum börnum til að koma í veg fyrir ýmsa sjúkdóma og kvilla 

síðar meir. Þar kemur jafnframt fram að útikennsla er sá þáttur í skólastarfi 

sem meðal annars eflir hreyfifærni barna og unglinga, þar sem kennslan 

hefur í för með sér mikla útiveru og hreyfingu og í útikennslu hafa börn rými 

og víðáttu, nýtt umhverfi og frjálsræði í skólastarfi (Lýðheilsustöð, 2010, bls. 

4). 

Margir hafa áhyggjur af því að minni útvera barna leiði til þess að þau 

fjarlægist náttúrulegt umhverfi. Fram hefur komið í rannsóknum að börn 

leiki minna úti en þau gerðu áður. Margar ástæður eru fyrir því, meðal 

annars eru foreldrar hræddir um börnin – að þau fari sér að voða eða verði 

numin á brott, þess vegna aka foreldrar börnum sínum í auknum mæli í 

skólann og í skipulagðar athafnir, svo sem íþróttir og ýmsa tómstundaiðkun 

(Bilton, 2010, bls. 13–14). 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla náttúrufræði er með útikennslu átt 

við að kennslan er að einhverju leyti flutt út undir bert loft en er jafnframt í 

samhengi við kennslu innan skólastofunnar (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2007h, bls. 9). Útikennsla veitir kennurum og nemendum 

tækifæri til að útfæra námið á þann hátt sem hentar hverjum hópi fyrir sig, 

nánasta umhverfi skóla eða ákveðin náttúrusvæði í nágrenni skóla eru 

gjarnan nýtt til þess. Í útikennslu hafa börn í flestum tilfellum fjölbreytta 

möguleika til athafna og tækifæri til upplifana. Upplifunin veitir oftast gleði 

og er kveikjan sem skapar áhuga og tækifæri til að leika og læra. Börnin 

skoða og rannsaka, spyrja, leita svara og byggja upp nýja þekkingu í gegnum 

reynslu. Þau ákveða í raun námsframvinduna og námið fer fram á þeirra 

forsendum og hraða, með því móti verða þau virk í eigin námsferli. 

Útikennsla veitir jafnframt möguleika til tungumálanáms þar sem börnin 

læra ný orð og hugtök yfir fyrirbæri í náttúrunni. Þannig læra þau ekki bara 
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af eigin reynslu, heldur líka í gegnum samskipti við aðra (Hebæk, Holmen og 

Retterstøl, 2002, bls. 12–13). 

Í kafla tvö er fræðileg umfjöllun um útikennslu og fjallað er um hvað 

rannsóknir segja um gildi hennar. Í kafla þrjú er fjallað um námskrár leik- og 

grunnskóla og þá áhersluþætti sem eru sameiginlegir í námskránum. Í kafla 

fjögur er fjallað um kenningar fræðimannanna, Jean Piaget (1896–1980), Lev 

Vygotsky (1896–1934) og John Dewey (1859–1952), um nám og kennslu ungra 

barna. Þessir fræðimenn lögðu allir mikla áherslu á þroska barnsins og að skapa 

þyrfti því viðeigandi uppvaxtarskilyrði svo að það nái að vaxa, leika, læra og 

þroskast. Í köflum 5–11 eru útikennsluverkefni fyrir 5–6 ára börn með 

aðaláherslu á náttúru og umhverfi útfærð. Verkefnin voru gerð með hugmyndir 

þessara fræðimanna í huga. Þar sem börn eru í eðli sínu forvitin er lagt upp 

með að hugmyndir þeirra leiði viðfangsefnin áfram og áhugi þeirra verði 

kveikjan að nýjum verkefnum. Verkefnin miðast við skóla á Akureyri og eru 

unnin á mismunandi stöðum. Þeim fylgja jafnframt hugmyndir sem auðvelt er 

að útfæra og yfirfæra á aðra staði.  

Verkefnin miðast við að börnin upplifi viðfangsefnin með því að fást við þau 

á vettvangi við raunverulegar aðstæður og öðlist um leið jákvæða reynslu af 

náttúru og umhverfi. Von mín er sú að kennarar geti nýtt sér verkefnin í starfi 

og þau stuðli að aukinni útikennslu ungra barna. 
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2 Útikennsla 

Útikennsla er þegar kennsla er færð út fyrir veggi skólans, undir beran himin 

og fer fram á vettvangi úti, á t.d. skógarsvæði, fjöru, skólalóð eða grænum 

svæðum í næsta nágrenni við skóla. Í áranna rás hefur útikennsla þróast frá 

því að börn fóru í vettvangsferðir, þar sem þau skoðuðu náttúru og 

umhverfi og léku sér, yfir í að verða markviss kennsla þar sem börn öðlast 

skilning og þekkingu á náttúru og umhverfi í nágrenni skóla. Simon Priest er 

einn þeirra sem hefur skilgreint markmið og tilgang útikennslu út frá sex 

viðmiðum. Hann telur að útikennsla sé ákveðin aðferð til náms þar sem 

umhverfið er bæði nýtt sem kennslustofa og viðfangsefni. Í öðru lagi gefi 

útinám kost á reynslu sem banið getur ekki fengið inni í kennslustofu. Í 

þriðja lagi að ákveðinn hluti námsins fari fram inni í skólastofunni, s.s. 

ýmiskonar undirbúningur fyrir útinámið. Í fjórða lagi sé líklegt að börn nýti 

öll skilningarvitin betur í útinámi en inni í kennslustofu. Í fimmta lagi bjóði 

útikennsla upp á samþættingu námsgreina og hægt sé að kenna nánast öll 

fög skólans úti, sem og að aðlaga áherslur námskráa að útikennslu. Í sjötta 

lagi telur Priest að útikennsla bjóði upp á ýmiskonar þjálfun sem ýtir undir 

aukna færni, s.s. í samskiptum þar sem börn byggja upp aukið sjálfstraust, 

sýna öðrum traust og þjálfast í samvinnu (Priest 1986 í: Gilbertson, Bates, 

McLaughlin og Ewert, 2006, bls. 4). 

Hér á landi hefur Náttúruskóli Reykjavíkur útikennslu í öndvegi. Hlutverk 

hans er að efla útikennslu í leik- og grunnskólum borgarinnar og að skapa 

vettvang fyrir heilsteypt umhverfisstarf í skólum. Skólinn er jafnframt 

miðstöð þekkingar og upplýsinga um útinám og umhverfismennt og veitir 

aðstoð og ráðgjöf við skipulagningu og aðlögun útináms að þörfum skóla. Í 

Náttúruskólanum eru haldin námskeið fyrir börn og kennara og skólinn 

styður við kennara til að byggja upp útikennslu í þeirra skólum (Náttúruskóli 

Reykjavíkur, 2011).  

Útinám byggist á upplifun og uppgötvun, skynjun og sköpun þar sem 

námið fer fram í leik og skipulögðum stundum. Einn af þeim sem hefur bent 

á mikilvægi þessa er náttúrufræðingurinn Joseph Cornell sem telur að börn 

eigi að fá að uppgötva, finna, njóta og læra á umhverfið á eigin forsendum 

við raunverulegar aðstæður. Hann segir að umfjöllun um náttúruna út frá 

eigin reynslu sé betri en bein kennsla upp úr textabók og henti því vel í 

vinnu með ungum börnum (Cornell, 1998, bls. 7, 13–15). Hugmyndir 
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Cornells um náttúruleiki byggjast á því að börn noti öll skilningarvitin til að 

upplifa og skynja náttúru og umhverfi og þessar hugmyndir má nýta sem 

leið í leik og námi barna.  

Gilbertson og félagar telja að það sé bæði list og vísindi að kenna 

börnum úti. List vegna þeirrar sköpunar og sveigjanleika sem þarf til að 

byggja upp áhugavert og spennandi umhverfi sem getur breyst mjög fljótt, 

meðal annars vegna veðurfars. Vísindin felast í gildi faglegra vinnubragða í 

kennslu til að tengja saman skipulagðar athafnir og frjálsar stundir í leik og 

námi (Gilbertson o.fl., 2006, bls. viii–ix). Megintilgangur útikennslu er að 

flytja hana út undir beran himin til að börn geti notað líkamann og 

skilningarvitin til að upplifa og uppgötva, skynja, nýta forvitni og sýna 

frumkvæði, kanna og deila með öðrum, setja fram tilgátur og leita síðan 

leiða til að komast að niðurstöðu um hvort þær reynast réttar eða ekki. 

Blæbrigðamunur er á hugtakanotkun eftir skólastigum. Í leikskóla er 

gjarnan talað um útiveru eða útivist; í grunnskóla er talað um útiveru í 

frímínútum en útikennslu þegar farið er með börnin út til að vinna að 

ákveðnum viðfangsefnum.  

Neill álítur að orðin útikennsla og útinám séu notuð í víðum skilningi um 

ýmiskonar skipulagðar athafnir og nám sem á sér stað utanhúss, þar sem 

áhersla er lögð á persónulega reynslu og félagslegan þroska einstaklings 

(Neill, 2008, bls. 5). Malone segir að öll reynsla skipti máli og nám og 

kennsla geti farið fram utan hefðbundins skólahúsnæðis, svo sem á söfnum, 

dýragörðum, eða í ýmiskonar görðum (Malone, 2008). 

Í Noregi er hugtakið „uteskole“ eða útiskóli notað í stað útikennslu. Þar 

er útikennsla komin inn í skólanámskrár og orðin hluti af kennslu. Jordet 

skilgreinir hugtakið útiskóli sem skóla þar sem unnið er reglulega, t.d. einu 

sinni í viku, með námsefni námskrár í útiveru í umhverfi og samfélagi í 

nágrenni skóla. Þar fá börnin tækifæri til að öðlast beina og persónulega 

reynslu af viðfangsefnum á vettvangi við raunverulegar aðstæður. Jafnframt 

að í útiskóla haldist í hendur nám, líkamleg hreyfing og félagsleg samskipti. 

Jordet leggur áherslu á að nám í útiskóla fléttist við það nám sem fer fram 

innandyra í skólanum, til dæmis með því að samþætta námsgreinar og 

tengja verklegar, fræðilegar og listrænar greinar saman. Með því móti aukist 

þekking og skilningur barna á náminu (Jordet, 2009). Útikennsla ætti að 

vera hluti af þverfaglegri kennslu sem fylgir ákveðnu skipulagi og veitir 

börnum og kennara möguleika til að fanga það sem þau upplifa og 

uppgötva saman (Hebæk o.fl., 2002, bls. 10).  

Á hinum Norðurlöndunum hafa svipuð hugtök verið notuð. Danir tala um 

„udeskole“ og Svíar „utomhuspedagogik“ um útinám og útikennslu (Jordet, 
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2009). Í Englandi er hugtakið „outdoor learning“ notað um útikennslu og 

nær það yfir nám og aðrar athafnir sem fara eingöngu fram utan veggja 

hefðbundinnar skólastofu. Þar er hugtakið vítt og nær yfir margvíslegar 

námsathafnir í mismunandi umhverfi, þar á meðal leik, vettvangsferðir, 

náttúruvísindi, umhverfismennt, tilraunir, rannsóknir, menningu, sögu og 

nám sem tengist landbúnaði og jarðrækt. Ýmis önnur hugtök eru notuð í 

tengslum við útikennslu, svo sem vettvangsferðir, „fieldwork“ og „outdoor 

visit“, þar sem farið er í ferðir í tengslum við náttúru- og landafræðiverkefni, 

heimsóknir í margskonar garða og á bóndabæi. Ævintýranám, „adventure 

education“, er gjarnan notað um nám sem tengist meira ferðalögum til 

svæða sem eru í dálítilli fjarlægð frá skóla (Rickinson, o.fl., 2004, bls. 15–17).  

2.1.1 Útikennsla í leik og námi barna 

Flest börn njóta þess að vera úti og nýta öll skynfæri sín til að uppgötva, 

skoða og rannsaka. Það er mikilvægt að uppalendur veiti börnum tækifæri 

til að efla og þroska hæfileika sína í útiveru því á þann hátt öðlast þau 

reynslu og færni til að byggja upp frekara nám. Um 1980 jókst áhugi Dana á 

að nota náttúru og umhverfi meira í leikskólastarfi. Hugmyndin hefur 

breiðst hratt út og víða á Norðurlöndunum eru leikskólar sem leggja mikla 

áherslu á útivist. Skólarnir eru ýmist kallaðir útileikskólar, skógarskólar, 

náttúruskólar eða útivistarskólar og þar er lögð áhersla á að börnin séu úti 

mestan hluta dagsins, sama hvernig viðrar (Borg, Kristiansen og Backe-

Hansen, 2008, bls. 77). Skotland var með fyrstu löndunum til að kynna 

útikennslu í skólum, eða um 1970, þá sem ákveðnar athafnir úti viku í senn. 

Samkvæmt skosku aðalnámskránni frá 2004 er stefnan að gefa útikennslu 

aukið rými og þar er gert ráð fyrir auknum sveigjanleika í kennslu til að 

útikennsla geti orðið að veruleika. Jafnframt kemur fram að útikennsla geti 

hjálpað börnum að taka ákvarðanir og finna út hvað þau vilja gera og að 

nám á vettvangi auki þekkingu og skilning þeirra á viðfangsefninu (Thorburn 

og Allison, 2010, bls. 98–100). Hér á landi hefur tilkoma Náttúruskóla 

Reykjavíkur aukið áhuga kennara á útikennslu og mikilvægi þess að nýta 

umhverfið úti í kennslu og margir kennarar sækja sér þekkingu þangað til að 

nýta í kennslu (Náttúruskóli Reykjavíkur, 2011). 

Bendix og Gretoft (2003) taka undir hugmyndir um að útikennsla veiti 

kennurum tækifæri til að samþætta flestar námsgreinar og námssvið og 

bjóði aukna möguleika á þverfaglegum og fjölbreyttum leiðum í kennslu. 

Upplifun, reynsla, leikur og sjálfsprottnar athafnir barna haldast í hendur við 

nám og þroska þeirra (Gilbertson o.fl., 2006, bls. 5–6). 
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Börn eru í eðli sínu forvitin og ævintýragjörn, sem er vel sýnilegt þegar 

fylgst er með þeim í frjálsum leik úti sem inni. Þau bregða sér í líki ýmissa 

persóna og búa til sinn eigin ævintýraheim, þau uppgötva og prófa nýja 

hluti, gera tilraunir og rannsaka það sem í umhverfinu er. Í leik sjá þau 

hlutina frá mismunandi sjónarhornum, læra að deila með öðrum, hjálpast 

að við að leysa viðfangsefni og læra reglur sem gilda í því samfélagi sem þau 

tilheyra. Leikur á útisvæði veitir börnum í flestum tilfellum fjölbreyttari 

möguleika á að efla alhliða þroska, sjálfstæði, sjálfsmynd og sjálfstjórn en 

inni við og hægt er að nota leikinn sem tengingu við það námsefni sem verið 

er að fást við. Börnin leika af heilum hug, nota öll skynfæri, þjálfa gróf- og 

fínhreyfingar sem eflir bæði líkamlegan og andlegan þroska og félagsleg 

samskipti. Úti hafa börn meira rými og frelsi til að hlaupa, hrópa og leika sér 

og margskonar hegðun er leyfileg í útiveru sem er ekki æskileg inni í 

skólastofu. Það veitir þeim tækifæri til að læra að þekkja umhverfið og 

náttúruna og mynda ákveðin tengsl við nærumhverfið (Gomez, 2005, bls. 

21; Cooper, 2006, bls. 22–25). 

Að áliti Gilbertson og félaga byggist útikennsla á samvinnu barna og 

kennara, sem í sameiningu vinna með þrautir, setja fram tilgátur, prófa þær 

og leitast við að finna lausnir sem leiða til aukins skilnings og þekkingar 

þeirra á náttúru og umhverfi (Gilbertson o.fl., 2006, bls. 5–6). 

Jordet álítur að útikennsla sé möguleg í öllum skólum, árangur velti í 

flestum tilfellum einungis á útfærslu, viðhorfum og áhuga kennara. Hann 

telur miklu skipta að útikennsla skili þekkingu til barna, sé jafngild annarri 

kennslu en þá þurfa kennarar að vera vel undirbúnir og viðfangsefnin 

áhugaverð. Jafnframt þurfa kennarar að vera leiðbeinandi og styðjandi og 

skapa aðstæður fyrir áhugaverðar og hvetjandi umræður með opnum 

spurningum. Í mörgum tilfellum vinna börn með svipuð viðfangsefni úti og 

inni í kennslustofunni. Úti á vettvangi er rýmið öðruvísi, margt í náttúrunni 

vekur forvitni barnanna og er áhugavert að skoða (Jordet, 2009; Bendix og 

Gretoft, 2003, bls. 2–11). 

 

2.1.1.1 Útikennsla og aðgengi að útiumhverfi 

Aðgengi barna að náttúrunni er þýðingarmikill þáttur í uppeldi þeirra. 

Nauðsynlegt er að börn hafi greiðan aðgang að náttúrusvæðum til að skoða 

og upplifa og á þann hátt öðlast jákvæða reynslu af náttúrunni. Mikilvægt er 

að skólar geti veitt börnum tækifæri til að komast í beina snertingu við 

náttúruna til að upplifa undur hennar við raunverulegar aðstæður. Þau 

útisvæði sem börnum erlendis er boðið upp á í dag eru í flestum tilfellum 

manngerð og veita þeim ekki sömu reynslu og möguleika á að rannsaka og 
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kanna náttúruna og ef um raunveruleg náttúrusvæði væri að ræða (Cooper, 

2006, bls. 22–25.; Maynard, 2007, bls. 379–380.; Walle, Sandseter, 

Ärlemalm-Hagsér, Maynard og Wyver, 2010, bls. 438–442).  

Náttúrulegt umhverfi hefur sérstakt aðdráttarafl fyrir börn og fram hafa 

komið vísbendingar um að hafi börn val kjósi þau frekar að leika sér á 

náttúrulegum svæðum þar sem fjölbreytni er til staðar en á manngerðum 

skólalóðum (Malone og Tranter, 2003). Þegar börn læra öðlast þau 

þekkingu, færni og skilning og þróa með sér viðhorf sem er að sumu leyti 

byggt á meðvitaðri, ígrundaðri hugsun. Nám sem á sér stað í náttúrulegu 

umhverfi veitir börnum beina persónulega reynslu af viðfangsefnum og 

hefur jafnframt áhrif á tilfinningar þeirra og líðan. Náttúra og umhverfi 

bjóða að öllu jöfnu upp á margvíslega möguleika fyrir fjölbreyttar upplifanir 

og eru oft á tíðum kveikja að áhugaverðum viðfangsefnum sem hvetja 

barnið áfram. Umhverfið úti veitir auk þess barninu gott rými til þroskandi 

athafna og upplifana. Vaxandi umræða er um að það þurfi að vera jafnvægi 

á milli gæða þeirrar námsreynslu sem börn fá í hefðbundinni kennslu og 

þeirrar reynslu sem þau fá í útikennslu (Gilbertson o.fl., 2006, bls. 5–6; 

Malone, 2008, bls. 4–6).  

Samkvæmt niðurstöðum Bendix og Gretoft (2003) og Charles (2009) 

benda rannsóknir til þess að ef börn fá tækifæri til að leika sér og læra í 

náttúrulegu umhverfi, sem býður upp á áhugaverð náttúrufyrirbæri, auki 

það námsmöguleika þeirra og hæfni til að kafa dýpra og leita svara á 

mismunandi vegu. Þau sýna aukinn námsárangur í ýmsum fögum og eiga 

auðveldara með val á leikfélaga úti við (sjá einnig: Malone, 2008, bls. 4; 

Mygind, 2002, bls. 94–99; Rickinson o.fl., 2004, bls. 31–32). Börn þurfa ekki 

tilbúin leikföng þegar þau leika sér og læra í fjöru eða tína blóm til að 

rannsaka. Nám úti undir berum himni skilur meira eftir sig en bóknám eða 

töflulærdómur (Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob Líndal, 2010, bls. 96–97). 

Rannsóknir hafa gefið vísbendingu um að leikur í náttúrulegu umhverfi hafi 

jákvæð áhrif á skapandi leik barna og leikur verði fjölbreyttari á 

náttúrulegum leiksvæðum en inni á afgirtum manngerðum leiksvæðum. Því 

er mikilvægt að hlusta á börnin og lesa í margbreytilega tjáningu þeirra 

(Fjørtoft, 2001, bls. 115–117; Ingibjörg E. Jónsdóttir, 2010, bls. 9). 

Rannsóknir hafa auk þess sýnt að leikur í fjölbreyttu landslagi með 

mismunandi undirlagi, svo sem mosa, grasi, sandi, steinum, klöppum, mold, 

vatni, blautum jarðvegi og leir, veiti börnum styrk, efli jafnvægi og 

einbeitingu og auki almenna hreyfifærni (Gomez, 2005, bls. 21; Malone og 

Tranter, 2003). 
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2.1.1.2 Gildi útikennslu fyrir nám barna 

Dillon og félagar (2006) skoðuðu og tóku saman niðurstöður 150 rannsókna 

um útikennslu barna frá árunum 1993 til 2003. Niðurstöðurnar gefa 

vísbendingar um að vel skipulögð kennsla úti veiti börnum tækifæri til að 

þróa þekkingu og færni sem styður við þá reynslu sem börnin öðlast í 

kennslu í skólastofunni. Rannsóknir frá 11 skólum í Kaliforníu (Dillon o.fl., 

2006) sem nýttu umhverfið úti í námi, sýndu að börnin sem tóku þátt í 

útikennslunni skiluðu betri námsárangri í bóklegum fögum en þau sem 

fengu einungis venjulega bekkjarkennslu. Samkvæmt frásögnum kennara 

sáu þeir jákvæðar breytingar á viðhorfi barnanna til náms, sem að öllum 

líkindum skilar sér í aukinni þekkingu og þroska. Jafnframt kom fram 

mikilvægi þess að kennari sé vel undirbúinn og tilbúinn að takast á við 

kennslu í óhefðbundnu kennsluumhverfi. Útikennsla getur verið heppileg 

fyrir einstaklinga sem til dæmis eiga í erfiðleikum með hegðun eða 

samskipti þar sem hún býður í flestum tilfellum upp á meira rými, öðruvísi 

og fjölbreyttara kennsluumhverfi. Einnig kom í ljós að til þess að samfella 

skapist í náminu þarf að tengja viðfangsefni útinámsins við það nám sem fer 

fram innandyra (Dillon o.fl., 2006, bls. 107–110). 

Vísbendingar hafa komið fram um að góð tengsl við náttúruna leiði til 

minni árekstra milli barna og þá fækkar hegðunar- og agavandamálum, 

samheldni eykst og starfsumhverfi allra batnar (Bendix og Gretoft, 2003; sjá 

einnig: Eilers, 2004, bls. 42–43; Guter, 2004, bls. 45–48; Hagen, 2004, bls. 

23–29; Sandqvist, 2004, bls. 49–50). Í rannsókn Kristínar Norðdahl (2005) 

kom fram að kennarar sögðu börnin vera í betra jafnvægi í náttúrulegu 

umhverfi og áberandi minna var um árekstra, börn og fullorðnir kynntust 

betur og samskiptin urðu nánari. Samkvæmt niðurstöðum Parrish og fleiri 

(2005, bls. 37–39) áttu börnin í þeirra rannsókn auðveldara með að leysa 

ágreining, þau öðluðust aukið sjálfstraust og samvinna jókst, þau fengu 

meiri áhuga á náminu og hegðun batnaði. Auk þess kom í ljós að 

viðfangsefni útináms geta stuðlað að aukinni félagshæfni barna og faglegra 

námi hjá þeim börnum sem eru í áhættuhópi vegna hegðunar eða 

félagslegra erfiðleika.  

Bein reynsla af náttúrunni getur verið snar þáttur í námi og uppeldi 

barna og nýtist þeim við að þróa þekkingu, skilning og færni á sviði 

náttúruvísinda, s.s. að þekkja tegundir smádýra og jurta og læra hugtök sem 

tengjast lífsferlum þeirra og útliti (Bögeholz, 2006, bls. 79–81). Margir 

náttúrufræðikennarar, sérstaklega þeir sem kenna yngri börnum, hafa 

undanfarin ár bent á að börn læri best í gegnum beina reynslu á vettvangi 

og þar afli þau sér mikilvægrar þekkingar um náttúru og umhverfi. Þeir telja 
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að slíkt nám ætti að vera jafngilt námi sem fer fram innan veggja skóla 

(Malone og Tranter, 2003). Það er kennslufræðilega jákvætt að veita 

börnum tækifæri til að upplifa náttúru og umhverfi við raunverulegar 

aðstæður. Þessi reynsla getur farið fram utan skólatíma ef börn hafa aðgang 

að opnum náttúrusvæðum eða búa á sveitabæjum en vegna takmarkaðs 

aðgangs barna að náttúru eru skólar og skólalóðir meðal fárra staða þar 

sem slík upplifun getur átt sér stað (Malone og Tranter, 2003). 

White og Stoecklin (2008, bls. 4–5) telja mikilsvert að börn komist í 

snertingu við náttúruna og fái að kynnast og læra um lífríki hennar við 

raunverulegar aðstæður. Börn hafa í flestum tilfellum áhuga á villtum 

dýrum og ungviðið hefur sérstakt aðdráttarafl fyrir þau. Þessar hugmyndir 

White og Stoecklin koma heim og saman við rannsókn Huxham og félaga á 

þekkingu meðal 4–12 ára barna í Skotlandi. Rannsókn þeirra byggðist á 

spurningakönnun þar sem börnum voru sýndar myndir af dýrum og áttu að 

svara þremur spurningum um þau. Helstu niðurstöður voru þær að þekking 

barnanna var slök en jókst þó eftir því sem börnin voru eldri. Í ljós kom að 

drengir stóðu betur að vígi en stúlkur; bæði kynin þekktu betur innlend dýr 

en erlend og þekking á spendýrum var betri en á fuglum og lindýrum. Fram 

kom að börnin þekktu mun betur villt dýr í nánasta umhverfi en villt dýr frá 

öðrum löndum. Rannsakendur telja að besta leiðin til að læra um dýr sé í 

gegnum beina reynslu því að slík reynsla geti hjálpað til við að efla áhuga og 

skilning sem er nauðsynlegur fyrir menntun og þroska barna. Þessi rannsókn 

styður við mikilvægi þess að börn læri um náttúru, umhverfi og lífríki við 

raunverulegar aðstæður. Einnig kom í ljós að þekking barna á villtu dýralífi 

kemur oft frá sjónvarpi, myndum og bókum. Niðurstaða rannsóknarinnar 

sýndi fram á að kennarar yngri barna þurfi að fá stuðning og hvatningu 

samkennara og skólastjórnenda til að þeir treysti sér til að leggja sérstaka 

áherslu á útikennslu. Á þann hátt geta kennarar betur séð til þess að börnin 

fái tækifæri til beinnar reynslu af villtu dýralífi í nánasta umhverfi þeirra, 

sem og reynslu af náttúrunni og því sem hún hefur upp á að bjóða 

(Huxham, o.fl., 2006, bls. 9–12). 

Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn sem gerð var hér á landi 

2008 um hversu kunnug börn og unglingar eru dýrum í nánasta umhverfi 

(Hrefna Sigurjónsdóttir, Hrafnhildur Ævarsdóttir og Gunnhildur Óskars-

dóttir, 2010, bls. 9–11). Helstu niðurstöður þeirrar rannsóknar voru svipaðar 

og úr rannsókn Huxham o.fl. um slaka þekkingu barnanna á dýrum. Þekking 

barnanna í íslensku rannsókninni kom helst úr bókum, frá heimilinu, úr 

náttúrunni sjálfri, heimsóknum í dýragarða eða úr sjónvarpi. Börnin muna í 

fæstum tilfellum eftir því að hafa lært um dýr í skólanum eða af netinu. 

Jafnframt sýna niðurstöður að það sé ástæða til að hafa áhyggjur af 



 

22 

minnkandi tengslum barna við náttúruna. Skólar þurfa að efla og auka 

kennslu í náttúrufræðigreinum til að auka vitund barna og unglinga um 

náttúru og umhverfi. 

Árið 2005 var gerð samanburðarrannsókn í Bandaríkjunum um áhrif úti-

kennslu á hegðun og nám barna. Annar hópurinn var í skipulagðri úti-

kennslu en hinum hópnum var kennt sama efni í kennslustofu og tóku 255 

börn á aldrinum 11–12 ára þátt í rannsókninni (Parrish o.fl., 2005, bls. 13). 

Helstu niðurstöður voru þær að hugtakaskilningur hjá börnum sem þátt 

tóku í útikennslunni jókst um 27% umfram samanburðarhópinn. Einnig kom 

fram aukin hæfni til að takast á við viðfangsefni úti í náttúrunni, svo sem að 

skoða og greina smádýr og jurtir og geta barnanna til að leysa þrautir jókst 

(Parrish o.fl., 2005, bls. 37–39).  

 

2.1.1.3 Viðhorf til náttúru 

Kennsla sem fer fram úti býður börnum upp á fjölbreytt tækifæri til náms og 

skilar miklu til þeirra, þau læra að þekkja nánasta umhverfi og meta það 

sem umhverfið hefur upp á að bjóða. Líkur eru á því að börn auki vitund 

sína um gildi náttúru og umhverfis í tilveru sinni og það ýti undir merkingar-

bært nám ef þau leika sér og læra á vettvangi. Auk þess er líklegt að nám í 

umhverfi úti við ýti undir jákvæð viðhorf barna til náttúru og umhverfis 

(Kristín Norðdahl, 2005).  

Bögeholz (2006, bls. 66–68) bendir á að vísbendingar hafa komið fram 

um að reynsla barna af útiumhverfi sé mikilvæg fyrir þróun þekkingar og 

viðhorfa þeirra til umhverfismála. Reynsla barna af útinámi er mikilvægur 

þáttur í áframhaldandi menntun um umhverfið og athafnir barna í 

náttúrunni styðja við þekkingu þeirra um ýmis fyrirbæri í náttúrunni. Wells 

og Lekies (2006) taka í sama streng.  

Upplifun og nám sem fram fer útivið á æskuárum er líklegt til að skila 

þekkingu til fullorðinsára og líkur eru á því að þeir sem hafa haft tækifæri til 

að umgangast náttúruna sem börn haldi því áfram þegar þeir eldast. Fram 

kemur í rannsóknum að börn muna eftir vettvangsferðum og heimsóknum á 

náttúruleg svæði fram á fullorðinsár og það verða jafnvel eftirminnilegustu 

staðirnir úr þeirra barnæsku (Dillon o.fl., 2006, bls. 107–110; Malone og 

Tranter 2003). Rannsóknir gefa jafnframt til kynna að þeir einstaklingar sem 

hafa í æsku fengið tækifæri að leika sér og læra í náttúrulegu umhverfi hafa 

jákvætt viðhorf til umhverfisins og umhverfisverndar. Þessi fyrri þekking og 

reynsla sýnir að það eru tengsl á milli náttúruupplifana og reynslu í bernsku 

og viðhorfa til umhverfismála á fullorðinsárum (Dillon o.fl., 2006, bls. 107–
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110, sjá einnig: Malone og Tranter 2003; Wells og Lekies, 2006). Þeir sem 

hafa jákvæða reynslu af náttúrulegum óbyggðum svæðum í bernsku eru 

líklegir til að velja slík svæði til náttúruskoðana á fullorðinsárum frekar en 

manngerð svæði eða stíga (Malone og Tranter, 2003). Auk þess efla þeir 

eigin meðvitund og ábyrgð á náttúru og umhverfi en það er talinn góður 

grunnur fyrir jákvæð viðhorf til umhverfisverndar (Bendix og Gretoft 2003, 

bls. 2–11; Charles, 2009, bls. 467–468; Malone, 2008, bls. 4; Mygind, 2002, 

bls. 94-99; Rickinson o.fl., 2004, bls. 31–32). 

 

2.1.1.4 Heilbrigði og vellíðan 

Margar rannsóknir hafa bent til þess að útivera barna í náttúrulegu 

umhverfi styðji við heilbrigði, auki hreyfingu og styrk, vellíðan og sjálfs-

traust. Almenn líðan fólks sem stundar útiveru í náttúrulegu umhverfi 

batnar og veitir því jákvæða, andlega og líkamlega vellíðan (Dillon o.fl., 

2006, bls. 107–110, sjá einnig: Fjørtoft, 2001, bls. 115–117; Malone og 

Tranter 2003; Mjaavatn, 2004, bls. 51–55; Rickinson o.fl., 2004; Wells og 

Lekies, 2006). 

Samkvæmt rannsókn Kristínar Norðdahl (2005) höfðu skógarferðir 

jákvætt gildi fyrir líkamlegt heilbrigði barna þar sem þol þeirra og fimi jókst 

mikið meðan á verkefninu stóð að mati kennara og foreldra. Kennararnir 

töluðu um að í skóginum hefðu börnin mun stærra svæði til athafna og 

umhverfið í skóginum byði upp á fjölbreyttari og öðruvísi hreyfingu og leiki 

en umhverfið á leikskólalóðinni. Einnig nytu börnin frelsisins í skóginum og 

lékju sér öðruvísi en á skólalóðinni. Jafnframt hafa komið vísbendingar um 

að í útiskólum sé minna um veikindi barna en í hefðbundnum skólum og 

börnin séu þar heilsuhraustari (Bendix og Gretoft 2003, bls. 2–11; Charles, 

2009, bls. 467–468; Malone, 2008, bls. 4; Mygind, 2002, bls. 94–99; 

Rickinson o.fl., 2004, bls. 31–32).  

Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob Líndal fjalla um það í grein í 

Náttúrufræðingnum og vitna í ýmsar heimildir þar að lútandi, að náttúran 

sé manninum nauðsynleg og kennarar hafi t.d. uppgötvað að útinám henti 

ofvirkum börnum vel. Það sé einnig vel þekkt að félags- og sálfræðingar 

nýta náttúruna til að hjálpa skjólstæðingum sínum að komast á réttan kjöl 

(Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob Líndal, 2010, bls. 96–97). Charles (2009, 

bls. 467–468) ræðir um að niðurstöður rannsókna bendi til þess að afleiðing 

minni útiveru barna sé meðal annars aukin þyngd þeirra sem leiði til offitu 

og almennt hrakandi heilsufar. Tryggvi Helgason barnalæknir (2011) og 

Lýðheilsustöð (2011) segja að offita barna sé vaxandi vandamál. Þrátt fyrir 

að mikil vakning hafi orðið hafi ekki tekist að snúa þróuninni við og hætt við 
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að það hafi áhrif á lífsgæði og lífslíkur þjóða. Tryggvi bendir á að 21,3% 

íslenskra barna 5–15 ára séu of þung, 5,5% þeirra mælist of feit og hefur 

þetta hlutfall farið hratt vaxandi (Tryggvi Helgason, 2011). 

Rannsókn Kristjáns Þórs Magnússonar, 2003–2004, á lifnaðarháttum 9–

15 ára skólabarna leiðir einnig í ljós að þrátt fyrir að börn stunduðu 

skipulagða íþróttastarfsemi hafði kyrrsetustundum þeirra fjölgað og þau 

eyddu meiri tíma fyrir framan tölvu og sjónvarp. Vísbendingar komu fram 

um vaxandi þyngdaraukningu hjá börnunum og meiri fitusöfnun. Yngri 

börnin hreyfðu sig almennt meira en þau eldri og er það í samræmi við 

niðurstöður í erlendum rannsóknum (Kristján Þór Magnússon, 2011). Þessar 

niðurstöður gefa vísbendingar um nauðsyn á íhlutun, það þarf að auka 

hreyfingu meðal barna á skólaaldri. Því meiri tíma sem börn eyða fyrir 

framan sjónvarp, tölvur eða aðra slíka miðla, þeim mun minni tíma er varið 

til útiveru sem gæti aukið líkur á kyrrsetu hjá þeim á unglingsárum. Það 

bitnar á heilsunni og leiðir til frekari heilbrigðisvandamála (Fjørtoft, 2001, 

bls. 111). 

 

2.1.1.5 Hindranir varðandi útikennslu 

Margt getur komið í veg fyrir að kennarar nýti náttúru og umhverfi í 

útikennslu. Börn geta verið haldin hræðslu við dýr eða annað í umhverfinu 

eða þau eru með sjúkdóma og/eða fatlanir sem gera þeim erfitt fyrir að 

koma með á útikennslusvæði. Ekki eru allir kennarar tilbúnir til að færa 

námsefnið út fyrir kennslustofuna eða treysta sér til að bera ábyrgð á 

börnum við mismunandi aðstæður í útiveru. Þeir geta átt erfitt með að 

sleppa höndum af börnum í umhverfi sem er ekki afmarkað, t.d. af ótta við 

að missa stjórn á þeim eða að þau slasi sig (Dillon o.fl., 2006, bls. 107–110; 

Maynard, 2007, bls. 387–390; Rickinson o.fl. 2004, bls. 6). Kennarar treysta 

sér ef til vill ekki til að undirbúa útikennslu þar sem þeir telja að hún 

útheimti of mikið umstang, pappírsvinnu og skipulagningu, á kostnað 

almennrar kennslu, því kjósa þeir frekar að kenna í kennslustofu (Cooper, 

2006, bls. 22–25; Rickinson o.fl. 2004, bls. 36).  

Í stundaskrá er útikennslu gefið lítið svigrúm miðað við þann tíma sem 

þarf að áætla í slíka kennslu; útikennslan getur rekist á frímínútur, kaffitíma 

kennara eða náð inn í aðrar kennslustundir og raskar þá skipulaginu. Oft 

vantar stuðning innan skólans við útikennsluna og kostnaður er talinn of 

mikill, til dæmis vegna ferða (Dillon o.fl., 2006, bls. 107–110). Thorburn og 

Allison (2010, bls. 102) benda á að verðandi kennarar í Skotlandi telji að þeir 

hafi ekki fengið næga fræðslu eða þjálfun í námi um hvernig standa eigi að 

og skipuleggja útikennslu, sem hefur hamlað því að þeir færi kennslu út fyrir 
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skólann þegar þeir koma til starfa. Staðsetning áhugaverðs útikennslu-

svæðis getur kennurum fundist vera hindrun ef erfitt er að komast þangað 

en þá er um að gera að velja svæði sem er í nærumhverfi skóla. Veðurfar 

getur einnig haft áhrif á hvort útikennsla fer fram eða ekki, þá er gott að 

hafa í huga að það þarf einungis að klæða sig eftir veðri.  

2.1.2 Útbreiðsla útikennslu á Íslandi 

Útikennsla hefur verið að ryðja sér til rúms í skólum á Íslandi og þróunar-

verkefni eins og Út um mó inn í skóg (Kristín Norðdahl, 2005) og Fjörulallar, 

það erum við! (Ingibjörg E. Jónsdóttir, 2010) hafa orðið kveikjan að öðrum 

útikennsluverkefnum. Í Alviðru við Sogið í Ölfusi er umhverfis- og fræðslu-

setur Landverndar og þar hefur náttúruskoðun og útivist lengi verið efst á 

baugi. Staðurinn var mikið nýttur fram til 2010, þangað fóru kennarar með 

börn til að njóta náttúrunnar og vinna ýmiskonar verkefni sem tengjast 

náttúru og umhverfi (Landvernd, 2011a).  

Hjá Landvernd hefur verkefnið Skólar á grænni grein (grænfánaverkefni) 

verið rekið í um tíu ár og nú taka tæplega tvö hundruð skólar á öllu landinu 

þátt í því. Verkefnið er alþjóðlegt og markmiðið með því er að auka 

umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í skólum. Grænfánaverkefnið 

miðar að því að auka þekkingu barna og starfsfólks skóla á umhverfinu og 

styrkja grunn að því að tekin sé ábyrg afstaða í umhverfismálum skóla og 

innleiddar raunhæfar aðgerðir (Landvernd, 2011b). Útikennsla er oft hluti af 

slíkum verkefnum en það er ekki sjálfgefið að svo sé. Landvernd og 

Skógrækt ríkisins standa fyrir verkefnum fyrir skóla sem tengjast umhverfis-

vernd, endurnýtingu, skógarnýtingu og skógarverkefnum. Um 30 skólar víða 

um land hafa tekið þátt í þróunarverkefninu Lesið í skóginn með skólum,þar 

sem megintilgangurinn er að stuðla að eflingu skógartengds útináms. 

Skólarnir fá úthlutað grenndarskógi í nærumhverfi sínu en útfæra sjálfir úti-

nám nemenda í tengslum við hann (Landvernd, 2011b; Skógrækt ríkisins, 

2011).  

Náttúruskóli Reykjavíkur veitir skólum aðstoð og ráðgjöf við skipu–

lagningu og aðlögun útináms, hann býður upp á nám í útikennslu fyrir 

kennara og börn og styður kennara til að byggja hana upp. Frá stofnun 

skólans hefur áhugi kennara og annarra sem starfa að uppeldismálum, á að 

nýta náttúruna í námi og kennslu ungra barna stöðugt verið að aukast sem 

sést best á aukinni námskeiðasókn hjá skólanum milli ára. Skólinn bauð upp 

á 31 námskeið árið 2010 með 352 þátttakendum sem er talsverð fjölgun frá 

árinu áður en þá voru haldin 17 námskeið með 308 þátttakendum. Kennarar 
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utan Reykjavíkursvæðisins hafa í auknum mæli sótt námskeiðin sem sýnir 

vel mikilvægi þessarar starfsemi (Náttúruskóli Reykjavíkur, 2011). 

Leikskólinn Rauðhóll í Reykjavík og Norðlingaskóli í Reykjavík leggja 

sérstaka áherslu á að nota náttúruna markvisst í námi barna og hafa þessir 

skólar aðstöðu í lundi sem nefndur er Björnslundur. Skólarnir hafa jafnframt 

unnið að sameiginlegum útikennsluverkefnum (Leikskólinn Rauðhóll, 2011; 

Norðlingaskóli, 2011; Kristín Norðdahl og Gunnhildur Óskarsdóttir, 2010). 

Samkvæmt rannsókn sem var gerð um útikennslu í leikskólanum Rauðhóli 

og Norðlingaskóla í Reykjavík kemur fram að útikennsluverkefnin höfðuðu 

vel til barnanna og þau komu með hugmyndir og útfærslur að verkefnum. 

Samfella myndaðist milli skólastiganna að mati kennaranna og þeir sáu 

leiðir til að þróa verkefnin áfram (Kristín Norðdahl og Gunnhildur 

Óskarsdóttir, 2010). Hrafnagilsskóli í Eyjafjarðarsveit var einn þeirra skóla 

sem tók þátt í verkefninu Lesið í skóginn með skólum og verkefnið stuðlaði 

að áframhaldandi útikennslu barna í 1–4 bekk (Hrafnagilsskóli, 2010). Eins 

hefur Þelamerkurskóli í Hörgárbyggð unnið markvisst með útikennslu í 

nokkur ár með yngstu og elstu börnum skólans (Þelamerkurskóli, 2010). 

Þjórsárskóli í Árborg vann verkefni um sjálfbæra þróun, skólaárið 2008-

2009 en það kom inn á nærsamfélagið og alheiminn. Verkefnið var hluti af 

rannsóknar- og þróunarverkefninu „Geta til sjálfbærni – menntun til 

aðgerða“. Verkefnið miðaði að því að virkja börn til að hafa áhrif á heiminn. 

Áhrifa frá verkefninu gætir enn í öðrum verkefnum skólans sem og í 

þjóðskógarverkefni sem skólinn vann á skólaárinu 2010–2011 í samstarfi við 

Skógrækt ríkisins (Þjórsárskóli, 2011). Fleiri skólar eru virkir í útikennslu svo 

sem Álftamýrarskóli í Reykjavík sem vinnur að því að efla umhverfisvitund 

nemenda, þar er umhverfið og náttúran hluti af skólaumhverfinu og er 

útikennslustofa nýtt í kennslu í flestum námsgreinum (Álftamýrarskóli, 

2011).  

Einnig hafa verið skrifaðar ritgerðir sem geta hjálpað kennurum að byrja 

að vinna með útikennslu. Gott dæmi um slíka ritgerð er M.Ed. ritgerð 

Eyglóar Björnsdóttur „Á heimaslóð“, sem hún skrifaði 2003 um grenndar-

kennslu, og námsvefur sem hún samdi í kjölfarið sem er aðgengilegur á 

Veraldarvefnum. Námsefnið er ætlað nemendum á miðstigi grunnskóla og 

markmið þess er að efla umhverfis- og grenndarvitund þeirra (Eygló 

Björnsdóttir, 2003). Jafnframt má nefna M.Ed. ritgerð Bjargar Haraldsdóttur 

frá 2009 um útikennslu barna, þar sem m.a. er gerð grein fyrir skipulagðri 

útikennslu fyrir Áslandsskóla við Ástjörn í Hafnarfirði (Björg Haraldsdóttir, 

2009). 
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2.1.3 Samantekt 

Í umfjölluninni hér að ofan kemur fram hve miklu skiptir að börn fái 

tækifæri til að læra og leika sér í náttúrulegu umhverfi og í skólum fari fram 

útikennsla. Jafnframt er bent á gildi þess að slíkri kennslu sé gefið aukið 

vægi í námskrá og skólastarfi. Rannsóknirnar benda til að í einhverjum 

tilfellum sé útikennsla eina útivera og reynsla barna af náttúrunni og 

rannsakendur óttast að það fari vaxandi. Útikennsla getur farið fram á þann 

hátt að börn fari á áhugaverða staði í næsta nágrenni skóla, heimsæki söfn, 

skoði byggingar eða aðra áhugaverða staði. Líklegt er að útikennsla sé að 

aukast í skólum hér á landi, það má merkja á auknum áhuga kennara á 

þekkingu um kennslu undir berum himni á námskeiðum hjá Náttúruskóla 

Reykjavíkur (Náttúruskóli Reykjavíkur, 2010). Þessi aukni áhugi kennara ætti 

að vera vísbending um að kennurum þyki útikennsla vænlegur kostur í leik, 

námi og uppeldi ungra barna.  

Þeim skólum hefur verið að fjölga sem vinna með útikennsluverkefni eða 

þróunarverkefni sem tengjast náttúru og umhverfi. Útikennsla virðist gefa 

góða raun og efla félags- og samskiptafærni barna, auka hreyfifærni auk 

þess sem samvinna barnanna ýtir undir og eflir áhuga þeirra og þekkingu á 

lífríki og vistkerfum náttúrunnar. Í rannsókn Kristínar Norðdahl og 

Gunnhildar Óskarsdóttur (2010) kemur fram að kennararnir töldu að 

útikennsluverkefnin höfðuðu vel til barnanna, þau komu með hugmyndir að 

verkefnum og útfærðu þau. Jafnframt gátu útikennsluverkefnin myndað 

samfellu milli skólastiga að mati kennaranna. 

Á Norðurlöndunum er mikil reynsla komin á útikennslu og þar er löng 

hefð fyrir því að nota útisvæði í næsta nágrenni við skóla sem kennslusvæði. 

Í Skotlandi hefur útikennsla tíðkast lengi og þar hefur verið veittur aukinn 

sveigjanleiki í námskrá til að hægt sé að kenna sem flestar námsgreinar úti.  

Vinna inni í ákveðnu kennslurými hentar ekki öllum börnum og útinám 

hentar líklega stærri hópi barna, sérstaklega þeim sem eiga erfitt með 

athygli og einbeitingu. Niðurstöður þróunarverkefnanna sem unnin hafa 

verið hér á landi eru í takt við niðurstöður úr erlendum rannsóknum. Þær 

rannsóknir sem fjallað var um hér á undan sýna fram á gildi útiveru og 

kennslu í útiumhverfi, útivera eflir marga færniþætti barna og bætir hegðun 

og námsárangur. Fram kemur að þau börn sem fengu tækifæri til að leika og 

læra á náttúrulegum útisvæðum í barnæsku hafa önnur viðhorf til náttúru, 

umhverfis og umhverfisverndar á fullorðinsárum en þau sem ekki áttu kost 

á að leika á náttúrulegum svæðum. Þau fyrrnefndu eru mun líklegri til að 

stunda útivist, hreyfingu og aðrar athafnir sem tengjast afþreyingu á 

náttúrulegum svæðum. Í rannsóknunum kom einnig fram hve brýnt er að 
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börn séu virk og skapandi í eigin námi og þroska, því það getur enginn lært 

fyrir annan. Í námi er nauðsynlegt að börn noti eigið innsæi til að spyrja 

spurninga og leita leiða til að komast að niðurstöðu og/eða finna lausnir. 

Börn byggja nám sitt á fyrri reynslu, eigin rannsóknum, upplifunum og 

tilraunum og þurfa að sjá tilgang og samhengi í því sem þau eru að læra. Í 

útinámi er hægt að vinna þvert á námsgreinar, það styrkir möguleika barna 

til að dýpka skilning og fá yfirsýn yfir það sem þau eru að fást við.  

Rannsóknirnar sem fjallað var um hér að ofan hafa sýnt fram á að besta 

leiðin fyrir börn til að læra um náttúruna sé á vettvangi þar sem þau komast 

í snertingu við náttúruna sjálfa og fá tækifæri til beinnar reynslu af náttúru 

og umhverfi. Jafnframt hafa komið fram vísbendingar þess efnis að góð 

tengsl við náttúruna leiði til minni árekstra milli barnanna og þá fækkar 

hegðunar- og agavandamálum. Börnin vinna betur saman og eiga 

auðveldara með að leysa ágreining og félagsleg færni þeirra eykst. 

Einnig hafa rannsóknir bent til þess að útivera í náttúrulegu umhverfi 

styðji við heilbrigði, auki hreyfingu og styrk, auk þess sem almenn líðan 

batnar, bæði andlega og líkamlega. Rannsóknir hafa jafnframt gefið vís-

bendingar um að afleiðingar af minni útiveru séu meðal annars aukin þyngd 

sem leiðir til offitu og hrakandi heilsufars. 

Samkvæmt rannsóknum er margt sem getur komið í veg fyrir að 

kennarar færi kennsluna út fyrir veggi skólastofunnar, s.s. hræðsla barna við 

dýr eða annað í umhverfinu, börnin eru ef til vill haldin einhverjum sjúk-

dómum eða eru fötluð og komast því ekki á útikennslusvæðið. Þar fyrir utan 

eru kennarar ekki alltaf tilbúnir til að færa kennsluna út fyrir veggi skólans 

sökum þess að þeir hafa ekki fengið kennslu eða þjálfun í því að kenna úti 

og of lítill tími er gefinn til að undirbúa útikennsluna. Kennara vantar 

stuðning eða útikennslan rekst á við annað starf í skólanum eða þeir treysta 

sér ekki til að taka ábyrgð á börnunum við mismunandi aðstæður í útiveru.  

Niðurstöður þeirra rannsókna sem hefur verið fjallað um hér að framan 

eru samhljóma um mikilvægi útikennslu barna í náttúrulegu umhverfi. 

Jafnframt að útikennsla bjóði upp á fjölbreytta námsmöguleika og að flestar 

hefðbundnar námsgreinar sé unnt að færa út fyrir veggi skólastofunnar og 

tengja þær með markvissum aðferðum og verkefnum því samfélagi og 

náttúru sem er á hverjum stað. Í útikennslu er unnið samkvæmt skóla-

námskrá þó ekki séu farnar hefðbundnar leiðir í kennslunni. Kennslan þarf 

að vera fullgild og hafa tilvísan í það námsefni sem verið er að vinna með 

innan veggja skólans, ekki einungis stuttar vettvangs- og skoðunarferðir. 

Einnig þarf kennslan og námsefnið að vera áhugavert og börnin þurfa að sjá 

tilgang með því námi sem fram fer utan veggja skólastofunnar. Kennslan 
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verður að vera á forsendum barnanna þar sem þau fá tækifæri til að nota öll 

skilningarvitin, það veitir þeim innsýn í og þekkingu á náttúru og umhverfi í 

gegnum nám og reynslu. Þar sem rannsóknir hafa gefið vísbendingar um 

minnkandi útiveru barna og að þau fari eingöngu út undir beran himin á 

skólatíma er nauðsynlegt að skólayfirvöld í sem flestum skólum sjái til þess 

að útikennslu og námi í náttúrunni og umhverfinu verði gefið aukið rými í 

skólastarfi. 
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3 Opinber stefnumörkun í menntun ungra barna og 
tengsl við útikennslu 

Námskrár leik- og grunnskóla eru heildarsýn um menntun og útfærslu náms, 

þær eru leiðarvísar um uppeldisstarf og fræðslu sem fram fer á skóla–

stigunum. Markmiðin sem sett eru fram í verkefnasafninu taka mið af 

markmiðum námskráa leik- og grunnskóla. Í öllu skólastarfi þarf að huga að 

lögum sem gilda um uppeldi og menntun barna og fara eftir þeim í kennslu, 

hvort sem það er inni í skólastofu eða úti undir berum himni. Samkvæmt 1. 

gr. laga um leikskóla er leikskólinn fyrsta skólastigið og fyrir börn undir 

skólaskyldualdri. Í 2. gr. laganna kemur m.a. fram að leikskólinn eigi, í 

samvinnu við heimilin, að efla alhliða þroska barna í samræmi við eðli og 

þarfir allra barna. Meginmarkmið með leikskólauppeldi er að veita börnum 

umönnun, hollt uppeldisumhverfi og örugg leikskilyrði svo að þau fái 

tækifæri til að taka þátt í leik og starfi og njóta sem fjölbreyttastra 

uppeldiskosta (Lög um leikskóla, nr. 90/2008). Samkvæmt lögum um 

grunnskóla, 2. gr., er hlutverk hans, í samvinnu við heimilin, m.a. að stuðla 

að alhliða þroska allra barna og sjá þeim fyrir viðeigandi námstækifærum. 

Grunnskólinn skal auk þess leitast við að veita börnum tækifæri til að afla 

sér þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska (Lög um 

grunnskóla, nr. 91/2008). Þær námskrár sem fjallað er um hér eru 

aðalnámskrá leik- og grunnskóla frá 2011 og námsgreinahlutar 

grunnskólans frá 2007. Fjallað verður um þá áhersluþætti sem eru 

sameiginlegir í báðum námskránum og nýtast fyrir 5–6 ára börn á báðum 

skólastigum. 

Fyrstu kaflar í aðalnámskrám leik-, grunn- og framhaldsskóla frá 2011 

eru sameiginlegir fyrir þessi þrjú skólastig (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2011a, bls. 7 og b, bls. 6). Í þeim er fjallað um sex 

grunnþætti menntunar sem eru leiðarljós í öllu námi barna. Þeir eru læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og 

sköpun. Grunnþættirnir eiga að fléttast inn í allt skólastarf og endurspeglast 

í starfsháttum skóla, samskiptum og skólabrag. Þeir eiga rætur sínar að 

rekja til gagnrýnnar hugsunar, ígrundunar, lýðræðislegs gildismats og 

vísindalegra viðhorfa. Grunnþættirnir eru samtvinnaðir en hver þeirra hefur 

sitt séreinkenni og hægt er að nýta þá til að halda utan um markmið 

skólastarfsins í heild eða áherslur hvers skólastigs eða skóla. Samkvæmt 

aðalnámskránum vegur læsi þungt í menntun barna og meginmarkmið þess 

er að börn geti skapað eigin merkingu og skilning á því umhverfi sem þau 

búa í. Sköpun í allri menntun er þýðingarmikil og að hún nái til allra 
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grunnþáttanna. Börn eru í eðli sínu forvitin og það leiðir af sér athafnaþrá 

og stuðlar að frumkvæði þeirra. Sköpunargleði stuðlar að námsáhuga þegar 

börn skynja merkingu viðfangsefna og gildi þeirra. Menntun til sjálfbærni 

felur í sér virðingu fyrir umhverfinu, heilbrigði, ábyrgð, réttlæti, lýðræðisleg 

vinnubrögð og miðar að því að börn og ungmenni skilji samfélagið, hvernig 

það hefur þróast, og geti þannig orðið fær um að taka þátt í að móta það til 

framtíðar. Í námskránum kemur jafnframt fram að heilbrigði og velferð 

barna og ungmenna byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Í 

öllu starfi þurfi því að stuðla að jákvæðri sjálfsmynd barna með því að leggja 

áherslu á mikilvægi hreyfingar og næringar, samskipta og öryggis, hvíldar og 

hreinlætis sem og að barnið öðlist skilning á eigin tilfinningum og annarra 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a, bls. 11–18 og b, bls. 9–17).  

Í Aðalnámskrá leikskóla er komið inn á mikilvægi þess að börn þekki 

umhverfi sitt og að leikur, nám og útivera í náttúru og umhverfi sé þáttur í 

skólastarfinu. Í nútímasamfélagi er nauðsynlegt að börn fái fræðslu um 

náttúru og umhverfi í næsta nágrenni þeirra, læri að umgangast og vernda 

náttúruna og umhverfið, til að geta tengt og skilið gildi þess í daglegu lífi. 

Einnig að börn hafi tækifæri til að leika sér úti og komast í snertingu við 

náttúruna, skynja og læra að meta umhverfi sitt. Þar geta þau jafnframt 

leikið sér í frjálsum sjálfsprottnum leik sem og í skipulögðum stundum í 

góðu rými (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011b, bls. 27–31). 

Aðalnámskrá grunnskóla skiptist í almennan hluta og tólf hefti þar sem 

fjallað er um hverja námsgrein fyrir sig og lýsir helstu áhersluatriðum í 

menntun barna og unglinga á skólaskyldualdri. Samkvæmt aðalnámskránni 

eru námsgreinar áberandi í skipulagi kennslu, þó er oft erfitt að greina á 

milli námsgreina hjá yngstu börnunum þar sem sami kennarinn kennir oft 

flestar námsgreinarnar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla náttúrufræði kemur fram að útikennsla er kennsla 

sem er að einhverju leyti flutt út undir beran himin en er jafnframt í 

samhengi við kennslu innan skólastofunnar (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2007h, bls. 9). Í námskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2007h) er umhverfismennt tengd náttúrufræði 

og snýst um að kenna nemendum um og á umhverfið og auka þekkingu 

þeirra á því. Samkvæmt báðum námskránum býður umhverfið úti upp á 

annarskonar reynslu en umhverfið innandyra. Í útiveru komast börnin í 

snertingu við lífverur, vatn, jarðveg og ýmiskonar landslag sem áhugavert er 

að skoða, auk þess sem þau kynnast veðrabreytingum dag frá degi og milli 

árstíða (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011b, bls. 27–28; 2007f, 

bls. 9).  
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Í námskrám leik- og grunnskóla er lögð áhersla á að góð samvinna sé 

milli heimilis og skóla og að velferð og framvinda náms byggist á 

gagnkvæmu samstarfi foreldra og kennara. Þetta samvinnuverkefni heimila 

og skóla kallar á tengsl, gagnkvæmt traust, upplýsingamiðlun, samvinnu og 

samábyrgð. Höfuðskylda menntakerfisins er að veita börnum góða, alhliða 

menntun og skapa sveigjanleika til að mæta nýjungum og breyttum kröfum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a, bls. 32; 2011b, bls. 33). 

Mikilvægi þess að gott samstarf sé á milli skólastiganna kemur skýrt fram í 

námskrám leik- og grunnskóla, samstarfið á að stuðla að samfellu í uppeldi 

og menntun svo barnið upplifi grunnskólann sem eðlilegt framhald af 

leikskóladvölinni. Til þess að nám í grunnskóla veiti börnum öryggi og ný 

námstækifæri er nauðsynlegt að það sé byggt á reynslu og því námi sem 

áður hefur farið fram. Tengsl milli skólastiganna er samstarfsverkefni barna, 

foreldra, kennara og annars starfsfólks þar sem þroski, menntun og velferð 

barna eru í brennidepli. Kennarar beggja skólastiga þurfa að vera kunnugir 

starfsháttum hvers annars, þekkja viðfangsefni og vinnuskipulag og skiptast 

á skoðunum um uppeldi, nám og kennslu sem ætti að skapa meiri samfellu 

milli skólastiga (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a, bls. 52; b, bls. 

34). Í öllu námi þarf að taka mið af mismunandi forsendum, getu, þörfum og 

áhuga barna. Þar sem leik- og grunnskólar eru staðsettir nálægt hvor öðrum 

verður samvinnan auðveldari, börnin geta unnið saman að ákveðnum 

viðfangsefnum og kennarar miðla sín á milli námsefni og upplýsingum. 

Eftirfarandi umfjöllun er skipt upp í fjóra kafla og kaflaheitin hafa tilvísun 

í námssvið leikskóla og námsgreinar grunnskóla sem mest er unnið með í 

verkefnasafninu. Megináherslan er á viðfangsefni náttúru og umhverfis og 

flest verkefnin tengjast því á einn eða annan hátt. Tilgangur verkefnanna er 

að börnin verði læs á næsta nágrenni skóla og svæðin þar sem verkefnin eru 

unnin. Jafnframt að þau efli með sér skilning, þekkingu, færni og jákvæð 

viðhorf til náttúru og umhverfis. 

3.1 Læsi og samskipti 

Í leikskóla felur læsi í sér þekkingu, leikni og hæfni til að lesa í umhverfið og 

tungumálið er afar þýðingarmikið í öllum mannlegum samskiptum. Börn 

þurfa að þróa læsi í víðum skilningi og það gera þau m.a. í gegnum talað mál 

og hlustun, samtöl og frásagnir, sögur og ævintýri. Þau efla og auka 

orðaforða sinn og hugtakaskilning samhliða því að öðlast skilning á að ritað 

mál og tákn hafi merkingu. Börn þurfa að fá tækifæri til að tjá upplifun sína, 

tilfinningar og skoðanir á sem fjölbreyttastan máta (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011b, bls. 29–30).  
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Málrækt og íslenska eru einna mikilsverðustu námsþættir barna og 

tungumálið er boðskiptatæki í öllum samskiptum. Í gegnum málrækt læra 

börnin um náttúru og umhverfi, þar er unnið með orð og hugtök á 

fjölbreyttan hátt, s.s. að blóm í daglegu tali er ekki endilega það sama og 

blóm í náttúrufræðinni. Í daglegu tali er orðið blóm notað yfir það sem í 

náttúrufræðinni er kallað planta en blóm er þar sá hluti plöntunnar sem sér 

um æxlun hennar. Sama gildir um pöddur, en pöddur eru samheiti yfir alls 

konar smádýr, s.s. skordýr, margfætlur og köngulær. Með því að gera 

börnunum grein fyrir þýðingu orða og hugtaka og hvernig þau eru notuð 

eykst skilningur þeirra og umræðan hvetur þau áfram til að spreyta sig á 

nýjum og nýjum viðfangsefnum. Þannig eflist orðaforði þeirra og þau læra 

ný heiti yfir hluti og atburði. Í íslenskunámi er nauðsynlegt að viðfangsefnin 

séu fjölbreytt, umræður og samvinnuverkefni gegna þar stóru hlutverki og 

stuðla að því að námið verði heildstætt (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2007d, bls. 8). 

Samkvæmt námskrám leik- og grunnskóla er gagnlegt að nota samtöl, 

samræður og krefjandi opnar spurningar til að auka þátttöku barna í 

umræðum. Þannig æfast þau í að nota gagnrýna hugsun og færa rök fyrir 

máli sínu. Framsögn, upplestur og tjáning styrkir sjálfsöryggi barna, stuðlar 

að jákvæðri sjálfsmynd og byggist á þáttum eins og vitsmunaþroska, 

félagsþroska og samskiptaskilningi. Í umfjöllun beggja námskráa er bent á 

að málörvunarleikir og leikir með rím, texta, tóna, takt og hljómfall gegni 

stóru hlutverki (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2007d, bls. 5–6, 8; 

2011b, bls. 29–31). 

Í nágrenni flestra skóla eru áhugaverðir staðir eða söfn sem tengjast 

menningu staðanna. Hluti af námi gæti verið að skoða staðina og fjalla um 

þá á margvíslegan hátt, það veitir börnum bæði aukna þekkingu á menningu 

svæðisins og skemmtun. Þetta er gott tækifæri til að vinna með 

íslenskuviðfangsefni í útinámi og einnig til að tengja námsefnið við aðrar 

námsgreinar og námssvið, svo sem stærðfræði, heimilisfræði, tónlist, 

íþróttir, náttúru og umhverfi, menningu og samfélag. Í slíkri vinnu mætti 

leggja upp úr orðaforða og hugtakaskilningi. Samþætting námsgreina auk 

útináms býður upp á fjölbreyttar námsleiðir þar sem áhugaverð og skapandi 

viðfangsefni glæða námsáhuga barna öðruvísi en bein fræðsla úr bókum.  

3.2 Vísindi 

Innan námssviðs vísinda í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2011b) eru efnisþættir um náttúru og umhverfi, samfélag, 

stærðfræði, tækni og vísindi. Þar kemur fram að nauðsynlegt sé að leggja 
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áherslu á samhengi þeirra viðfangsefna sem unnið er með hverju sinni, 

byggja á reynslu barna af umhverfinu og skapa aðstæður fyrir nýja og 

merkingarbæra reynslu. Í leikskólum á að skapa aðstæður til að börn fái 

tækifæri til að leika sér og læra í náttúrulegu og manngerðu umhverfi, fái að 

kynnast hringrásum og fyrirbærum í náttúrunni, margvíslegum auðlindum 

hennar og nýtingu þeirra sem og lífverum og lífsháttum þeirra. Ýta ber undir 

forvitni og vísindalega hugsun barna, styrkja skilning þeirra á hugmyndum 

og hugtökum og aðstoða þau við að sjá tengsl, orsök og afleiðingu. 

Jafnframt er mikilvægt að kenna börnum að njóta náttúrunnar og bera 

virðingu fyrir henni og umhverfinu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011b, bls. 30–31).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að útikennsla og vettvangsnám sé 

heppileg leið í náttúrufræðinámi þar sem námið fari fram við raunverulegar 

aðstæður. Í útiveru er mögulegt að vinna með viðfangsefni náttúru og 

umhverfis og tengja þau meðal annars uppgötvun, sköpun og skynjun. 

Báðar námskrárnar leggja áherslu á gildi útiveru í skólastarfi og nauðsyn 

þess að börn geri sér grein fyrir því að maðurinn er hluti af náttúrunni og 

þurfi að koma fram af ábyrgð og virðingu við móður jörð. Útikennsla getur 

styrkt og auðgað nám barna, veitt þeim tækifæri til að upplifa og skynja 

umhverfi, náttúru og samfélag og jafnframt eykst skilningur þeirra á 

náttúruhugtökum sem þau geta nýtt í daglegu lífi. Miklu skiptir að börn 

öðlist jákvæða upplifun í öllu námi og útikennsla sem býður upp á 

óhefðbundna vinnu og fjölbreyttar leiðir til náms ætti að stuðla að því. 

Hlutverk kennara í leik- og grunnskóla er meðal annars að tengja 

viðfangsefni náttúrufræðináms við nánasta umhverfi barna og hjálpa þeim 

að byggja upp og þróa skilning á hugtökum og skýra hugmyndir þeirra um 

náttúru og umhverfi. Kennarar eiga að veita börnum tækifæri til að fræðast 

um dýr, plöntur, veðurfar og árstíðir og fara með þeim í vettvangs- og 

skoðunarferðir um næsta nágrenni skóla til að víkka sjóndeildarhring þeirra. 

Í skólastarfi ætti að leggja áherslu á samþættingu námsgreina eins og kostur 

er til að fá fleiri tækifæri fyrir fjölbreyttar námsleiðir og fjölbreytt námsefni 

við hæfi svo allir geti notið sín (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2007e, bls. 4–9; 2011b, bls. 29–31). 

Flestum börnum finnst gaman að glíma við þrautir og eru stærðfræði–

tengdar þrautir þar engin undantekning. Í leikskólanum fást börnin við 

margskonar athafnir sem tengjast stærðfræðilegum viðfangsefnum, þau 

búa til mynstur, flokka, telja, raða, mæla og vinna með stærðir þegar þau 

byggja úr kubbum. Þetta eru allt viðfangsefni sem tengjast stærðfræði og 

nefnd eru í aðalnámskránni. Þar er jafnframt fjallað um að efla eigi skilning 

barna á stærðfræðilegum viðfangsefnum, svo sem táknum, rými, 
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fjarlægðum og áttum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011b, bls. 

29–31). 

Stærðfræði er ein af undirstöðunámsgreinum í grunnskóla og því er 

mikilvægt að tengja stærðfræðiviðfangsefni við daglegt líf barna og 

umhverfi þeirra. Aukin áhersla er á lausnaleit og röksemdafærslu í vinnu 

með stærðfræðileg viðfangsefni og að stærðfræðin fléttist inn í sem flestar 

námsgreinar. Nauðsynlegt er að börn skynji stærðfræðinám sem skapandi 

athöfn og ferli frekar en afmarkaða þekkingu eða útkomu. Skilningur verður 

að haldast í hendur við þá þekkingu sem börnin ávinna sér. Í grunnskóla er 

mikið unnið með texta í stærðfræði sem börn verða að geta lesið, þau verða 

einnig að geta tjáð sig á skiljanlegu máli og rætt við aðra um aðferðir og 

lausnir. Eftir því sem börnin eldast eflist skilningur þeirra á stærðfræðilegum 

hugtökum og aðferðum, því er gagnlegt að börn og kennarar ræði saman 

um stærðfræðileg málefni. Það hjálpar börnunum að læra að hugsa á 

gagnrýninn og greinandi hátt. Einnig er nauðsynlegt að börn öðlist færni í 

rökhugsun og löngun til að finna leiðir til að leysa krefjandi stærðfræði–

þrautir (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2007j, bls. 5–7). Í útiveru er 

hægt að vinna með þrautir og þrautalausnir sem og margskonar 

stærðfræðinámsleiki og spil úr náttúrulegum efniviði. 

3.3 Heilbrigði og vellíðan 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er fjallað um að börn eigi að tileinka sér 

heilbrigða lífshætti, hollt mataræði, næga hvíld, hreinlæti og hreyfingu. 

Börn þurfa að fá tækifæri til að hreyfa sig frjálst og óhindrað en taka 

jafnframt þátt í skipulagðri hreyfingu. Hreyfing stuðlar að betri líðan, bæði 

andlegri og líkamlegri, og hefur áhrif á snerpu og þol. Eftir því sem börn 

eldast ná þau smám saman betri stjórn á hreyfingum sínum. Þau læra að 

skynja og skilja líkama sinn í gegnum hreyfileiki og því er nauðsynlegt að 

veita þeim rými og aðstæður til hreyfingar bæði úti sem inni. Eftir því sem 

börnin þroskast vex samhæfing þeirra og þau læra að meta aðstæður, þora 

að velja og hafna, þau átta sig á fjarlægð og rýmisgreind þeirra vex. Með 

aukinni hreyfifærni eykst sjálfstraust þeirra og samhæfing, jafnvægi og 

öryggi og þau öðlast betri líkamsvitund. Hreyfing eykur vellíðan og hefur 

jákvæð áhrif á samskipti barna og umgengni þeirra við umhverfið (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2011b, bls. 30).  

Eitt meginmarkmið skólaíþrótta í grunnskóla er að örva skyn- og 

hreyfiþroska barna, efla þrek og afkastagetu og stuðla á þann hátt að 

heilbrigði viðkomandi. Markmið með kennslu íþrótta, líkams- og 

heilsuræktar er að koma til móts við þarfir allra barna og því er nauðsynlegt 
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að meta þroska hvers barns á þessu sviði. Á yngsta stigi er leikurinn 

þungamiðja kennslunnar og með fjölbreyttum og markvissum leikjum er 

hægt að ná þeim markmiðum sem stefnt er að. Kennslan skiptist milli 

frjálsrar vinnu í leik og starfi og verkefna sem eru leyst með frjálsri aðferð 

eða eftir ákveðnum fyrirmælum. Mikilsvert er að leikir og fjölbreytt 

hreyfinám skipi stóran sess í námi barna, bæði í kennslu og leikstundum. Til 

að ná sem bestum árangri og til að öll börn fái viðfangsefni við hæfi þarf að 

vera fjölbreytileiki í verkefnavali. Verkefnin geta verið einstaklings- eða 

hópverkefni þar sem lagt er upp úr samvinnu og samhjálp barna. Við nálgun 

markmiða í íþróttum er mikilvægt að horfa til færniþátta, þekkingar, 

sköpunar og viðhorfa en einnig er æskilegt að leikir með dansi, söngvum, 

leikrænni tjáningu og sköpun séu hluti af kennslunni. Flestir leikir eru 

samvinnuverkefni sem gera kröfur um að börnin temji sér aga, tillitssemi og 

virðingu fyrir þeim sem þau vinna með. Börnin þurfa einnig að geta hvatt 

félaga sína til dáða og með sameiginlegu og samstilltu átaki leysir hópurinn 

viðfangsefnið (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2007e, bls. 6–10). 

Íþróttir og útivist eru þýðingarmiklir þættir í skólastarfi og nauðsynlegt að 

leggja rækt við þá. Að öllum líkindum er mögulegt að færa stóran hluta af 

hreyfingu og íþróttanámi barna út fyrir veggi íþróttahúss og veita þeim 

tækifæri til að læra að þekkja og njóta þess sem náttúran og umhverfið 

býður upp á.  

Námsþættir heimilisfræðinnar snerta daglegt líf barna og tengjast 

heilbrigði og vellíðan. Hlutverk skóla er meðal annars að búa börn undir 

virka þátttöku í samfélagi, fjölskyldu- og atvinnulífi sem og að stuðla að 

líkamlegri og andlegri velferð þeirra. Verkleg kennsla í heimilisfræði fer í 

flestum tilfellum fram í kennslueldhúsi en vel má færa kennsluna út í 

náttúruna og baka, grilla eða elda við bál. Miðað er við að í náminu sé lagt 

upp úr færni, þekkingu, sköpun og viðhorfum. Heimilisfræði má tengja 

meðal annars íslensku, stærðfræði, menningu, sögu og landafræði. Með 

ræktun grænmetis, umhverfisvernd og sveppatínslu tengjast heimilisfræði 

og náttúrufræði svo eitthvað sé nefnt. Næring og mataræði er nátengt 

heilsu og líðan og einnig íþróttum og hreyfingu (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2007c, bls. 5–7). 

Heilbrigðir lífshættir, hollt og gott mataræði er öllum börnum 

nauðsynlegt og stuðlar að því að þeim líði vel og þau geti tekið þátt í 

daglegu starfi í skólum. Yngstu börn grunnskólans læra einfalda matargerð í 

kennslueldhúsi.  
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3.4 Sköpun og menning 

Sköpun og menning eru grunnþættir menntunar og fléttast inn í allt skóla-

starf (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a og b, bls. 10–11). 

Algengt er að hugmyndir til sköpunar og listaverkagerðar séu sóttar til 

náttúru og umhverfis. Náttúran sjálf er uppspretta og fyrirmynd að 

myndsköpun barna og getur veitt þeim innblástur til sköpunar. Í náttúruna 

er einnig hægt að sækja efnivið í skapandi starf, svo sem lauf, köngla, strá, 

mosa og greinar svo eitthvað sé nefnt. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti. 2011b) er sköpun mikilvægur 

tjáningarmiðill. Flest börn eiga auðvelt með og hafa ríka þörf fyrir að tjá sig 

og tilfinningar sínar frjálst og skapandi með myndmáli, í myndverkum, 

leirmótun og smíðum. Það eflir samhæfingu augna og handa, þjálfar 

fínhreyfingar, eflir sjálfstraust og er mikilvægt fyrir alhliða þroska. Í 

leikskólastarfi er aðaláherslan lögð á upplifun, skynjun og sköpun, 

sköpunarferlið sjálft frekar en lokaafurðina, að vinna í myndsköpun úti er 

því tilvalið þar sem í flestum tilfellum er auðvelt að nálgast efnivið til að 

vinna með (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011b, bls. 31).  

Þegar sköpun og listnám er fært út fyrir veggi skóla, hvort sem um er að 

ræða leik- eða grunnskóla, þurfa börnin að vinna á vettvangi í náttúrulegu 

umhverfi eða umhverfi sem er manngert að einhverju leyti. Þá er umhverfið 

leikmyndin sem verður oft hluti af viðfangsefnum þeirra þegar þau færa 

ýmiskonar verkefni í myndrænan búning. Náttúran býður upp á fjölbreytt 

form og liti sem auðvelt er fyrir börn að vinna með. Í umfjöllun 

Aðalnámskrár grunnskóla um myndmennt (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2007g) er einnig lögð áhersla á að listir séu veigamikill þáttur í 

skólasamfélaginu. Myndsköpun er mikilvægur tjáningarmiðill og nauðsyn-

legt að tengja viðfangsefni myndsköpunar nánasta umhverfi og hugarheimi 

barna. Fjölbreytt vinnubrögð við myndsköpun og notkun efniviðar sem 

börnin þekkja og geta tengt við annað námsefni sem þau eru að vinna með 

ætti að vera í fyrirrúmi. Í textílmennt er vefnaður til dæmis einn þáttur og 

möguleiki er á að vefa með efniviði úr náttúrunni. Textílmennt fyrir yngstu 

börnin má sem best flétta inn í leiki og áhugasvið þeirra, sem leiðir til 

sköpunar og hönnunar úr efniviðnum sem þau finna úti (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2007f, bls. 9–12, 19).  

Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011b) 

er fjallað um að menning sé samofin öllu starfi í leikskóla, tengist leik og 

skapandi starfi barna, lýðræði og þjóðmenningu og því sé mikilvægt að efla 

áhuga barna á nærumhverfi þeirra. Kennarar þurfa að nýta sér þau 

menningarlegu og félagslegu tækifæri sem umhverfi og staðsetning skóla 
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hafa upp á að bjóða með skoðunarferðum og heimsóknum í þjónustu- og 

menningarstofnanir og efla þannig og víkka áhugasvið barna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011b, bls. 31). Markmið kennslu um menningu 

og samfélag í grunnskóla er að gera börnin læs á umhverfi, samfélag og 

menningu, auðvelda þeim að fóta sig og beita sér í mannlegu samfélagi. 

Nám sem tengist menningu og samfélagi þarf að miðast við reynsluheim 

barna, áhuga, aldur og þroska. Viðfangsefni sem fjalla um menningu og 

samfélag tengjast meðal annars samræðum og frásögnum, söng, leikjum og 

leikrænni tjáningu. Sögur og ævintýri geta verið kveikja að umræðum og 

verkefnum um menningar- og sögulega atburði sem og fréttir í fjölmiðlum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2007i, bls. 5). 

Börn hafa í flestum tilfellum ánægju af því að skapa og spinna af fingrum 

fram, eru flest dugleg að vinna með tónlist og leikræna tjáningu og hafa 

unun af því að setja upp ýmis verk sem þau skapa sjálf. Í aðalnámskrám leik- 

og grunnskóla er fjallað um mikilvægi þess að öll börn fái tækifæri til að 

skapa og tjá upplifun sína í tónlist og njóta hennar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2007f, bls. 23; 2011b, bls. 31). Dans, spuni og 

leikræn tjáning eru námsþættir sem hæfa vel með tónlistinni þar sem 

hreyfing, taktur og hrynjandi eru í stóru hlutverki. Leikræna tjáningu er 

auðvelt að tengja við aðrar námsgreinar, börn byrja snemma að nota 

ímyndunarleikinn til að rannsaka, skipuleggja og skilja sig sjálf og nánasta 

umhverfi sitt. Leikræn tjáning byggist meðal annars á munnlegri og 

líkamlegri tjáningu, stuðlar að auknum orðaforða og hugtakaskilningi; 

jafnframt eflir leikræn tjáning sjálfsvitund og félagsþroska barna. Dans, líkt 

og leikræn tjáning, stuðlar að félagslegum samskiptum, eflir sjálfsöryggi og 

veitir börnum ánægju, þar fyrir utan eflir dans samkennd í barnahópnum. 

Dans stuðlar einnig að eflingu skilnings á menningu og hefðum þjóða og 

dans er auðvelt að tengja við aðrar námsgreinar (Mennta- og menningar–

málaráðuneyti, 2007f, bls. 23–25, 39, 46). Í nágrenni við flesta skóla eru 

áhugaverðir staðir eða söfn sem tengjast menningu staðanna. Hluti af námi 

gæti verið að skoða staðina og fjalla um þá á margvíslegan hátt en það veitir 

börnum bæði aukna þekkingu á menningu svæðisins og skemmtun.  

3.5 Samantekt úr námskrá 

Námskrár leik- og grunnskóla eru leiðarvísar um uppeldisstarf og kennslu í 

skólum og leggja línurnar, en hlutverk kennara er að velja og útfæra 

námsviðfangsefni á viðeigandi hátt fyrir öll börn. Á mörgum sviðum falla 

áherslur námskránna saman og gengið er út frá að börnin vinni eftir 

svipuðum markmiðum. Í leikskólanum skiptist dagurinn í frjálsan leik og 
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skipulagðar stundir þar sem unnið er að markmiðum námssviðanna. Í 

grunnskólanum eru skipulagðar stundir þar sem nám barnanna er byggt upp 

á kennslumiðuðum athöfnum. Samkvæmt námskrám leik- og grunnskóla er 

lagt upp úr því að samstarf sé milli skólastiganna og að kennarar eigi að vera 

kunnugir starfsháttum beggja stiganna. Í slíku samstarfi þurfa kennarar að 

þekkja viðfangsefni og vinnuskipulag og skiptast á skoðunum um uppeldi, 

nám og kennslu. Betri samfella myndast þá milli skólastiganna og auðveldar 

börnunum að flytjast á milli. Umhverfi skóla þarf að bjóða upp á skapandi 

efnivið sem örvar skynjun og styður við sköpunarkraft barna og veitir þeim 

tækifæri til að nálgast viðfangsefni frá mörgum hliðum og eigin forsendum. 

Oftast ætti að vera hægt að færa námið út fyrir veggi skólans og bæta með 

því móti við námsreynslu barnanna. Leiðir sem eru farnar í útikennslu eru í 

flestum tilfellum öðruvísi og oft óformlegri en hefðbundnar leiðir í kennslu. 

Það ætti að auka fjölbreytnina og gera námið áhugaverðara.  

Börn eru félagsverur sem hafa mikla þörf fyrir samskipti við aðra. Þau 

nota ýmsar leiðir til að tjá sig, margskonar hljóð, snertingu, tónlist, 

myndmál, dans, látbragð og leikræna tjáningu, sem hentar vel til að flétta 

saman námsgreinar. Í útikennslu er t.d. hentugt að vinna samhliða með 

viðfangsefni sem tengjast stærðfræði, íslensku og hreyfingu, því ekki eru 

alltaf skýr skil á milli viðfangsefna ungra barna. Í útinámi er unnið öðruvísi 

með viðfangsefnin, þau eru gjarnan áþreifanlegri og börnin nota oftar en 

ekki öll skilningarvitin í vinnu sinni og það reynir meira á samvinnu og 

félagslega færni. Einnig getur útikennsla vakið fleiri hugmyndir að leiðum 

við úrlausn viðfangsefna.  

Viðfangsefni sem tengjast læsi í víðum skilningi, þar sem tungumálið, 

málrækt og íslenska eru í fyrirrúmi, geta verið sögur og ævintýri sem unnið 

er með á útisvæði. Einnig er hægt að vinna með verkefni þar sem náttúran 

og umhverfið er leiksviðið og börn taka fyrir ákveðin orð og hugtök og búa 

til sögur, ljóð og söngva og færa í leikrænan búning. Í útikennslu er 

sömuleiðis upplagt að vinna með námsþætti þar sem umræðu- og 

samvinnuaðferðum er beitt til að þjálfa börn í framsögn, upplestri og 

tjáningu eða vinna ákveðin þemaverkefni. 

Nám sem fer fram á vettvangi úti eykur að öllum líkindum skilning barna 

á viðfangsefninu og þau eiga auðveldara með að tengja og yfirfæra 

þekkinguna í daglegt líf. Samþætting viðfangsefna náttúrufræðinnar við 

aðrar námsgreinar ætti að vera auðveld.Verkefni um lífríki fjörunnar, móans 

eða skógarins má t.d. tengja íslensku þar sem börnin læra ýmis orð og 

hugtök í gegnum þau viðfangsefni sem tekin eru fyrir og bæta við virkan 

orðaforða sinn og hugtakaskilning. Sömuleiðis er hægt að tengja stærð-
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fræðiviðfangsefni við flestar námsgreinar og námssvið með því að leika og 

vinna verkefni þeim tengd. 

Útinám býður upp á fjölbreytta möguleika fyrir börn til að efla og þroska 

hreyfifærni sína þar sem hreyfimöguleikarnir eru margvíslegir og öðruvísi en 

inni. Þannig getur hreyfinámið orðið fjölbreytilegra, auk þess sem 

mismunandi landslag og jarðvegur veitir tækifæri til margskonar líkams- og 

jafnvægisþjálfunar. Leikur hefur oft verið talinn uppspretta náms barna á 

öllum aldri því er líklegt að íþróttatengdir leikir geti verið heppilegir í 

samþættingu námsgreina.  

Viðfangsefni í sköpun og menningu, sem unnið er með á útisvæði, geta 

verið sögur og ævintýri sem færa má í leikrænan búning og flytja. Í 

útikennslu er jafnframt hægt að vinna með námsþætti þar sem umræðu- og 

samvinnuaðferðum er beitt til að þjálfa börn í framsögn, upplestri og 

tjáningu eða vinna ákveðin þemaverkefni. Líklegt er að útikennslan höfði til 

flestra barna þar sem þau hafa meiri möguleika á frjálsri hreyfingu í rými 

sem ekki þrengir að þeim. Leikurinn er námsleið barnsins og í útiveru og 

útinámi er auðvelt að vinna með leiki sem tengjast námssviðum og 

námsgreinum. Í mörgum tilfellum eru skólar staðsettir í nágrenni við opin 

svæði með trjám og gróðri, holtum og móum eða fjörum sem auðveldar 

útinám. Einnig má vinna verkefni á skólalóðunum eða manngerðum 

svæðum þar sem börnin skoða og vinna með byggingar, söfn eða hús. 
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4 Námskenningar 

Í þessum kafla er fjallað um námskenningar þriggja fræðimanna, þeirra Jean 

Piaget (1896–1980), Lev Vygotsky (1896–934) og John Dewey (1859–1952). 

Piaget var svissneskur náttúru- og þekkingarfræðingur sem setti fram 

kenningu um uppbyggingu þekkingar. Hann lagði áherslu á einstaklinginn, 

hvernig hann byggir upp þekkingu og leitar jafnvægis í gagnkvæmri 

samvinnu við þá sem í umhverfinu eru (Eggen og Kauchak, 2004, bls. 281). 

Vygotsky var rússneskur málsálfræðingur sem lagði áherslu á mikilvægi 

tungumálsins í samskiptum einstaklinga og vitsmuna-, félags- og menningar-

lega þætti í námi og þroska þeirra. Margir fræðimenn í hinum vestræna 

heimi hafa aðhyllst hugmyndir hans um uppeldi og menntun ungra barna 

(Vygotsky, 1978, bls. 15, 86). Dewey var bandarískur heimspekingur og 

skólamaður sem lagði mikla áherslu á samfélagið og taldi að skóli ætti að 

vera lifandi samfélag eða samfélag í smækkaðri mynd þar sem 

einstaklingurinn væri virkur þátttakandi og hluti af félagahópi (Dewey, 

2000b, bls. 13).  

Hugmyndir þessara þriggja fræðimanna tengjast sýn á nám sem kölluð 

hefur verið hugsmíðahyggja (e. constructivist theory). Hún byggist á áhuga, 

virkni og getu einstaklingsins, á fyrra námi, reynslu og þeim hugmyndum 

sem hann hefur þegar aflað sér. Mikilvægt er að einstaklingurinn skilji 

merkingu, tengsl og röksamhengi þess viðfangsefnis sem hann fæst við. Í 

hugsmíði felst að einstaklingurinn endurskoðar og skilur hugmyndir sínar á 

annan hátt en áður til þess að allt gangi upp og hann leitar jafnvægis sem 

leiðir til aukins vitræns þroska, þekkingar og skilnings (Meyvant Þórólfsson, 

2003). Hugsmíðahyggja byggist á og vísar til kenninga Piaget um upp-

byggingu þekkingar og hefur sú grein hugsmíðahyggju sem byggist eingöngu 

á þeim verið kölluð persónuleg hugsmíðahyggja. Félagsleg hugsmíðahyggja 

grundvallast á kenningum Vygotsky en hann taldi að þekking yrði fyrst til í 

félagslegum samskiptum, svo sem milli barns og foreldra eða jafningja. 

Vygotsky fjallaði um að börn þurfi að fá stuðning frá sér reyndari ein-

staklingi tímabundið eða eftir þörfum til að byggja upp viðameiri þekkingu 

um þau viðfangsefni sem þau fást við hverju sinni (Eggen og Kauchak, 2004, 

bls. 281–283).  

Áður en barn byrjar grunnskólagöngu hefur það þegar byggt upp 

ákveðna þekkingu sem myndar ákveðnar hugmyndir í huga þess um þau 

viðfangsefni sem það fæst við hverju sinni. Slíkar hugmyndir eru kallaðar 

forhugmyndir eða ranghugmyndir og þarf kennarinn að leita leiða til að 

hjálpa barninu að leiðrétta þær sem eru rangar. Meðal almennings eru 
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ýmsar ranghugmyndir þekktar svo sem að sólin snúist um jörðina eða að 

lífverur geti kviknað af sjálfu sér (Meyvant Þórólfsson, 2003). Piaget lagði 

áherslu á að barn byggði upp þekkingu sína í víxlverkun við umhverfið og þá 

sem í því væru og nálgaðist viðfangsefni út frá sínum hugmyndum og 

forsendum. 

Upp úr 1980 hófust rannsóknir á forhugmyndum barna og unglinga. 

Þetta var í raun stórt rannsóknarsvið sem var einskonar framhald af 

rannsóknum Piaget sem hann gerði á árunum 1920–1930 um hvernig börn 

hugsuðu um ýmsa hluti í umhverfinu. Í þessum rannsóknum kom í ljós að 

ung börn hafa oft gert sér margvíslegar hugmyndir um heiminn og þau 

fyrirbæri sem þau sjá í umhverfinu. Þessar hugmyndir verða gjarnan 

fastmótaðar í hugum barnanna og erfitt getur verið að leiðbeina þeim ef 

hugmyndirnar eru rangar. Í allri kennslu er því mikilvægt að taka tillit til 

forhugmynda barna, en talið er að forhugmyndir barna geti haft 

grundvallaráhrif á nám þeirra í upphafi skólagöngu (Haukur Arason og 

Kristín Norðdahl, 2006, bls. 52–54). Samkvæmt hugmyndum Piaget mótast 

hugarstarfsemi barnsins af athöfnum þess, í leik horfir barnið á hluti, 

handfjallar og leikur með þá og skoðar á ýmsa vegu, þannig mótast hugsun 

þess um hlutina, eðli þeirra og verkan (Bee, 2000, bls. 195; Hafþór 

Guðjónsson, 2010, bls. 5–6). Smám saman lærir barnið og byggir upp þroska 

og skilning með því sem Piaget kallaði samlögun og aðhæfingu (Mooney, 

2000, bls. 60–61). Samlögun er ferlið þegar barn aðlagar nýjar upplýsingar 

eða nýja reynslu að þeirri reynslu og þekkingu sem það hefur þegar aflað 

sér; aðhæfing er það ferli sem barnið beitir til að aðlaga sínar hugmyndir að 

nýjum hugmyndum eða reynslu til að koma á jafnvægi (Bee, 2000, bls. 166–

167).  

Í hugmyndum Piaget gegnir umhverfið veigamiklu hlutverki í náms- og 

þroskaferli barns. Með slíkri víxlverkun við umhverfið og þá sem í því eru 

öðlast barnið tækifæri til mikilvægra félagslegra samskipta sem eru 

nauðsynleg í öllu þroskaferli þess, námi og samskiptafærni (Wadsworth, 

1989, bls. 27–29). 

Hugmyndir Piaget hafa meðal annars verið gagnrýndar fyrir það að hann 

hafi vanmetið námshæfni ungra barna við að leysa ákveðin verkefni (Eggen 

og Kauchak, 2004, bls. 46). Jafnframt hafi hann vanmetið hæfni eldri 

nemenda til að hugsa rökrétt við lausnir á óhlutbundnum viðfangsefnum. Í 

kenningum sínum hafi Piaget hvorki tekið tillit til þess í hvaða samhengi 

hlutir eru settir fram í námi barna né skoðað hvaða áhrif menning hefur á 

þroska einstaklinga. Þrátt fyrir þessa gagnrýni á verk Piaget hafa þau haft 

mikil áhrif á sjónarmið í menntamálum og kennslu. Kennarar horfa til 
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hugmynda hans um nám barna. Verk hans hafa einnig haft áhrif á námskrár 

og námsefni, þar sem mikilvægi beinnar reynslu og virkni barna í námi er í 

fyrirrúmi (Eggen og Kauchak, 2004, bls. 46–47). 

Félagsleg hugsmíðahyggja er rakin til áherslu Vygotsky á að þekking verði 

fyrst til í félagslegu samhengi sem einstaklingurinn með eigin uppbyggingu 

gerir síðan að sinni (Bråten, 1998, bls. 124; Eggen og Kauchak, 2004, bls. 

281). Megináherslan í hugmyndum Vygotsky er að hugarstarfsemi mannsins 

mótist af því félags- og menningarlega umhverfi sem hann býr í og þeim 

athöfnum sem hann tekur þátt í. Vitsmunalíf barnsins mótast í gegnum 

athafnir, gerðir þess og samskipti við aðra, því skiptir umhverfið sem barnið 

elst upp í miklu máli (Hafþór Guðjónsson, 2010). 

Sú gagnrýni hefur komið fram á hugsmíðahyggju að hún veiti ekki nógu 

góðar útskýringar á því hvernig einstaklingurinn getur þróað og byggt upp 

nýja þekkingu til að skilja umheiminn. Jafnframt að sumir kennarar sem 

aðhyllast hugsmíðahyggju séu tregir til að segja börnum að skilningur þeirra 

á hugtökum sem verið er að vinna með sé rangur og samrýmist ekki 

lögmálum vísindanna (Irzik, 2000, bls. 634). Í náttúrufræðigreinum hefur 

nálgun hugmynda hugsmíðahyggju í kennslu verið umdeild þar sem 

viðfangsefni náttúrufræðinnar byggjast að stórum hluta á óhlutbundnum 

viðfangsefnum sem reiða sig á hugmyndir eins og hraða, kraft og erfðir. Slík 

viðfangsefni eru barni framandi, hafa enga tengingu við það sem barnið 

hefur áður lært og stangast á við reynslu hversdagsins, væntingar og 

hugmyndir þess (Matthews, 2002, bls. 129). 

Vygotsky er meðal annars þekktur fyrir hugmynd sína um þroskasvæði 

einstaklingsins eða „The Zone of Proximal Development“, skammstafað 

ZPD. Þroskasvæðið er skilgreint sem mismunur á milli getu barns við að 

leysa verkefni án hjálpar og getu þess þegar það fær aðstoð frá sér 

þroskaðri einstaklingi. Hann benti á að barn sem fær aðstoð frá fullorðnum í 

dag við að leysa viðfangsefni getur í flestum tilfellum sjálft leyst viðfangs-

efnið á morgun (Vygotsky, 1978, bls. 86–87). Vygotsky lagði áherslu á að 

nám færi fram með stigskiptum stuðningi þar sem kennarinn aðstoðaði 

barnið og leiddi það áfram meðal annars með hvatningu, spurningum og 

vísbendingum (Eggen og Kauchak, 2004, bls. 73). Vygotsky taldi að þroski 

mannsins væri samofinn því samfélagi, menningu og því félagslega umhverfi 

sem hann byggi í. Hann var sannfærður um að tenging væri á milli 

menningar, þroska og persónulegra samskipta milli barna og annarra 

mikilvægra persóna í lífi þeirra (Bråten, 1998, bls. 124). 

Í náttúrufræðinámi sem öðru námi læra börnin ekki einungis af 

reynslunni og eigin virkni, heldur læra þau margskonar hugtök sem tengjast 
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vísindum, s.s. að jörðin sé hnöttótt eða hvað plöntur heita. Það eru 

hugmyndir sem menn hafa sett fram og hægt er að læra af öðru fólki, í 

samræðum, af bókum, myndskeiðum, öðrum miðlum og með því að skoða 

það í raun, en við uppgötvum það ekki sjálf (Haukur Arason og Kristín 

Norðdahl, 2006, bls. 52–55).  

Á síðustu árum hefur áhugi á hugmyndum Vygotsky sífellt verið að 

aukast og er stuðst við kenningar hans í skólastofnunum í mörgum löndum. 

Jafnframt hafa félagsleg samskipti í námi orðið að áhersluþáttum í sálfræði 

og uppeldisfræðilegum rannsóknum sem margir fræðimenn hafa horft til 

(Bråten, 1998, bls. 123). Hugmyndir Piaget og Vygotsky falla að mörgu leyti 

saman því þeir leggja báðir áherslu á einstaklinginn. Piaget horfði til þess 

hvernig barnið byggði upp þekkingu með því að nýta fyrri reynslu til að 

rannsaka og prófa hugmyndir og öðlast nýja þekkingu. Sýn Vygotsky á 

þroskaferil barnsins er í gegnum þá áherslu sem félags- og menningarleg 

áhrif hafa á þroska þess. Reynsla hans sem kennara sannfærði hann um að 

mikilvægustu þættirnir í þróun mannsins væru tungumálið og félagsleg 

samskipti einstaklingsins við umhverfið sem væri fléttuð inn í menningu 

hvers staðar (Eggen og Kauchak, 2004, bls. 55). 

Dewey fjallaði, eins og Piaget og Vygotsky, um hvernig einstaklingurinn 

öðlast þroska í samspili við umhverfið. Dewey er meðal annars þekktur fyrir 

þá skoðun sína að einstaklingur læri með því að framkvæma, nám í verki 

eða „learning by doing“. Einstaklingur byggir nám á reynslu og fyrri 

þekkingu sem hann hefur öðlast með reynslu af viðfangsefnum við 

raunverulegar aðstæður með skírskotun í eigin reynsluheim (Dewey, 2000b, 

bls. 13, 19; Myhre, 2001, bls. 172).  

Dewey aðhylltist verkhyggju og hann var meðal þeirra fræðimanna sem 

komu henni á framfæri. Lykilorð verkhyggjunnar eru ,,aðstæður“ og 

,,viðfangsefni“ og vísa til þess að einstaklingurinn er alltaf í ákveðnu 

umhverfi og í ákveðnum aðstæðum þar sem hann leitast við að leysa þau 

viðfangsefni sem hann er að fást við. Þessa þætti telur Dewey vera 

mikilvæga fyrir athafnir og þroskaferil einstaklings gagnvart hugsun og 

menntun. Jafnframt getur einstaklingur nýtt sér hugmyndir, tilgátur og 

hugtök sem verkfæri í þekkingarleit sinni um ákveðin viðfangsefni eða 

fyrirbæri. Dewey taldi að verkhyggjan, eins og reynsluhugtakið, byggðist á 

tveimur þáttum, virkum og óvirkum, sem tengjast og hafa áhrif hvor á 

annan. Virki þátturinn er athöfn sem byggist á því að einstaklingurinn reynir 

við viðfangsefnið og óvirki þátturinn er þá vitund og vitneskja sem athöfnin 

leiðir til (Dewey, 2000a, bls. 27-32).  
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Hugmyndir Dewey eru að mörgu leyti samstíga hugmyndum Piaget og 

Vygotsky þar sem Dewey lagði einnig áherslu á einstaklinginn, þroskaferil 

hans og virkni og að hann læri með því að framkvæma. Nám og námsefni 

taldi Dewey að ætti að skipuleggja út frá barninu þar sem það fengi tækifæri 

til að afla sér upplýsinga, fjalla um efnið, koma með tillögur, greina þær og 

prófa til að athuga hvort hægt sé að nota þær (Myhre, 2001, bls. 172). 

Dewey sætti gagnrýni fyrir sýn sína á skólaumhverfið og framfara-

sinnaðar hugmyndir í menntamálum. Honum var mjög umhugað um 

menntun einstaklinga og vildi breytingar á hefðbundnu námi barna og taldi 

að ýmiskonar verknám væri mikilvægara en bein kennsla í námsgreinum 

eins og lestri, reikningi og skrift (Dewey, 2000b, bls. 18). Um tíma þóttu hug-

myndir Dewey um nám og kennslu það róttækar og framsæknar að þær 

voru bannaðar í heimalandi hans (Dewey, 2000a, bls. 35). Hann var 

gagnrýndur fyrir skrif sín um uppeldismál og sumir gengu svo langt að telja 

hann eiga sök á hnignun í amerískum skólum. Andstæðingar Dewey 

rökstuddu málflutning sinn með vísan í rit hans þar sem þeir töldu að hann 

væri margsaga í ritun og framsetning málefna flókin (Myhre, 2001, bls. 172).  

Fræðimennirnir Piaget, Vygotsky og Dewey lögðu allir mikla áherslu á að 

skapa þurfi viðeigandi uppvaxtarskilyrði til að börn nái að vaxa, leika, læra 

og þroskast sem best. Áherslur Piaget um hvernig barnið byggir upp 

þekkingu sína á grunni eigin reynslu er hægt að tengja við leik og nám barna 

í útiveru þar sem þau uppgötva, skoða og rannsaka viðfangsefni og máta 

þekkingu sína við þá þekkingu sem þau hafa þegar öðlast. Áherslur Vygotsky 

í námi henta einnig vel í útikennslu þar sem útikennsla byggist mikið á 

félagslegri samveru og samskiptum og þar er tungumálið þýðingarmikið. 

Áherslur Dewey um hvernig einstaklingur lærir af reynslunni með því að 

framkvæma og vera virkur þátttakandi í samfélaginu og hluti af félagahóp 

eiga vel við í útinámi því námið byggist að stórum hluta á félagslegri 

samveru og samvinnuviðfangsefnum. Þessir þrír fræðimenn leggja allir 

áherslu á einstaklinginn og að hann fái að njóta sín í þeim athöfnum sem 

hann tekur sér fyrir hendur. Viðfangsefni útikennslu reyna meðal annars á 

skynjun, skilning, sköpun og samskiptafærni barnsins í leik og námi, auk 

nýrrar reynslu sem það byggir upp í þeim viðfangsefnum sem unnið er með 

hverju sinni. 

4.1 Leikur – nám og kennsla 

Leikur er órjúfanlegur þáttur í lífi barna og getur ekki verið aðskilinn frá 

bernskunni. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2011b) er leikur þungamiðja leikskólastarfsins. Leikur er 
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meginnámsleið barna og veitir þeim tækifæri til að læra og skilja umhverfi 

sitt. Hann byggist á sjálfsnámi, er skapandi og gefur börnum kost á að hafa 

stjórn á því sem gerist í leik og framvindu hans. Leikur er athöfn sem börn 

framkvæma þegar þau skoða og rannsaka hluti í umhverfinu. Á leik-

skólaaldri er leikur eðlilegur þáttur í lífi barna, hann fer fram í daglegum 

athöfnum og verður ekki aðskilinn frá öðru námi heldur fléttast leikur og 

nám saman og úr verður ein heild. Leikur er því það form sem börn læra af, 

reyna nýjar tilfinningar og leikni og fá útrás fyrir hugmyndaflug og sköpunar-

þörf. Í leik læra börn meðal annars samskipti, að taka tillit og virða rétt 

annarra og til að leikur eflist og þróist þurfa börn upplifun, reynslu og 

hugmyndaflug. Þegar börn leika við önnur börn læra þau sjálfstjórn, að 

skiptast á, að vinna saman og efla félagslega færni sína. Í þykjustuleik fá 

börn tækifæri til að nýta styrk sinn og getu til að fást við margvísleg við-

fangsefni sem eru spennandi og hafa merkingu fyrir þau (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011b, bls. 27; Pramling Samuelsson og Carlsson, 

2006, bls. 623–627; Maxim, 1997, bls. 113–114). 

Mikilvægt er að námsumhverfi sé hvetjandi þar sem börn læra um 

áhugaverð viðfangsefni, af samræðum, rökræðum og að rannsaka hug-

myndir hvers annars. Í öllu skólastarfi er hlutverk kennarans að styðja við 

nám barna í leik á margvíslegan hátt. Því er mjög mikilsvert að kennarinn sé 

meðvitaður um þroska og getu hvers barns, hann hlusti á það og beri 

virðingu fyrir þekkingu, reynslu og hæfileikum þess. Samskipti milli barna og 

kennara og ákveðinn sveigjanleiki þarf að vera til staðar í öllu náms- og 

leikferlinu, því án sveigjanleika eru minni líkur á að árangursríkur leikur og 

nám eigi sér stað (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011b, bls. 27–28., 

sjá einnig: Pramling Samuelsson og Carlsson, 2006, bls. 635–638).  

Piaget taldi leikinn þýðingarmikinn þátt í vitsmuna- og málþroskaferli 

barna og áleit jafnframt að leikur endurspeglaði þroskaferli þeirra og túlkaði 

ferli hugsunar og þróun vitsmunaþroskans (Maxim, 1997, bls. 125–126). Enn 

fremur taldi Vygotsky gildi leiks mikið fyrir alhliða þroska og námsferil 

barna. Hann benti á hversu mikilvægur leikur barna er og að mestu afrek 

barns eru möguleg í leik, afrek sem unnin eru í leik í dag verða grunnur að 

raunverulegum athöfnum og siðferðisvitund á morgun. Í leik með öðrum 

þurfa börn að sýna sjálfstjórn og læra að fara eftir leikreglum, þau læra 

bæði af sjálfsprottnum leik og formlegu námi (Bilton, 2010, bls. 49–52). 

Piaget og Vygotsky lögðu báðir áherslu á að leikur barna væri leið þeirra til 

félagslegra samskipta og þar af leiðandi mótandi afl í félags-, vitsmuna- og 

tilfinningaþroska þeirra. Dewey taldi, eins og Piaget og Vygotsky, að börn 

lærðu af leik og sérstökum viðfangsefnum sem stuðluðu að samvinnu og 

félagslegri færni þeirra (Maxim, 1997, bls. 59–60).  
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Hugmyndir Dewey um nám barna styðja við hugmyndir Piaget og 

Vygotsky þar sem Dewey taldi að börn lærðu af reynslunni með því að 

framkvæma, horfa á og fylgjast með öðrum í umhverfinu og líkja eftir atferli 

þeirra. Þannig þróist vitsmunalíf þeirra frá hinu einfalda til þess flókna. 

Hann taldi eins og Piaget og Vygotsky að félagsleg samskipti séu barninu 

mikilvæg og félagsleg aðlögun þess byrji strax á unga aldri þegar það fer að 

nýta málið til samskipta sem leiði það áfram í vitsmunaþroska (Dewey, 

2000a, bls. 253–254). Dewey taldi mikilvægt að námsefni og kennsla hefðu 

tilvísun í reynsluheim barna svo að þau gætu byggt nýja þekkingu á þeirri 

sem þau hefðu þegar öðlast og á þann hátt öðlast nýja færni og þekkingu 

(Dewey, 2000a, bls. 311). 

4.2 Áhrif tungumáls á nám  

Allar þjóðir hafa einhverskonar mál eða táknkerfi til að hafa samskipti og 

vægi tungumáls er mikið í náms- og þroskaferli einstaklinga. Tungumálið var 

þungamiðja í hugmyndum Vygotsky og taldi hann að það hefði að minnsta 

kosti þrjú hlutverk í þroska barns. Í fyrsta lagi byggir barnið upp þekkingu í 

gegnum samskipti við aðra. Í öðru lagi er tungumálið tæki sem veitir 

börnum færi á að tjá sig, leysa þrautir þegar þau ræða við aðra og þannig 

öðlast þau reynslu sem eflir nám og þroska. Í þriðja lagi er tungumálið tæki 

sem barnið nýtir til að stjórna og bregðast við eigin hugsunum eins og það 

gerir í leik þegar það talar við sjálft sig (Eggen og Kauchak, 2004, bls. 47–49).  

Piaget taldi að tungumálið væri einskonar tákn sem börn lærðu að ráða í, 

þekkja eiginleika þess og finna málfræðireglur út frá eigin reynslu og byggðu 

þannig upp færni til að tjá sig. Við máltöku fara börn smám saman að 

mynda orð sem þau geta tengt við hluti og athafnir. Piaget áleit að börn 

lærðu að tala af eigin reynslu, í samveru við fullorðna, jafningja og 

umhverfið. Hann taldi að tungumálið væri mikilvægur þáttur í þroskaferli 

barna, það veitti þeim tækifæri til að hafa samskipti við aðra og efla 

félagslega færni þeirra (Maxim, 1997, bls. 355–357). Samkvæmt hug–

myndum Piaget þjónar tungumálið því hlutverki að barnið kemur í orð 

vitneskju sem það hefur þegar öðlast og getur tjáð sig.  

Vygotsky staðhæfði að félagslegir þættir í samskiptum barna og 

fullorðna hefðu jákvæð áhrif á þróun tungumálsins. Hann taldi að málið 

væri grunnur að menningu mannsins og þróun sögunnar. Tákn og mál fylgdi 

menningu kynslóðanna og gengi frá einni kynslóð til annarrar með 

samskiptum milli manna. Barnið byrjar á að nota tungumálið sem tákn yfir 

athafnir sem verða að orðum og notar það síðar, með aukinni færni í 

meðferð þess, til að stýra athöfninni. Hlutverk tungumálsins er mikið í 
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þroskaferli barnsins og leið þess til að tjá sig og hafa samskipti við aðra 

(Bråten, 1998, bls. 88, 101–102).  

Eins og fram hefur komið lögðu bæði Piaget og Vygotsky áherslu á 

tungumál og félagsleg samskipti en þá greindi á um hvernig og hvaða 

hlutverki þeir þættir gegna í þroskaferlinu. Piaget taldi tungumálið ein-

staklingsnám sem veitti einstaklingi nýja þekkingu en Vygotsky leit á tungu-

málið sem verkfæri til að öðlast aukna þekkingu á menningu og færni í 

félagslegum samskiptum (Eggen og Kauchak, 2004, bls. 53–54). 

4.3 Hlutverk kennarans í námi barna 

Hlutverk kennarans er stórt í námi og kennslu barna, hann þarf að aðstoða 

barnið við að meðtaka nýjar hugmyndir, hugmyndir sem barnið mátar við 

þær sem það hefur þegar öðlast. Kennarinn gerir þetta með því að 

skipuleggja fjölbreytt námsumhverfi til að barnið öðlist nýja reynslu við að 

skoða, rannsaka og fjalla um þann efnivið sem í boði er (Kristín Norðdahl, 

2002). Það samrýmist hugmyndum Piaget um hlutverk kennarans, en hann 

taldi mikilvægt að kennarar hefðu í huga hvar börnin væru stödd í þroska 

þegar námsefni væri samið fyrir þau svo að efnið hæfði færni þeirra og 

getu. Hann taldi að hlutverk kennarans væri að veita börnum tækifæri til að 

læra í gegnum beina reynslu og hjálpa þeim að tengja reynsluna við 

óhlutbundnar hugmyndir, hugtök og reglur. Nota ætti félagsleg samskipti til 

að hjálpa börnum að þróa skilning sinn og eftir því sem skilningur og reynsla 

aukast þróast námsfærni barna á hærra stig (Eggen og Kauchak, 2004, bls. 

44–45).  

Hlutverk kennara er einnig að fá börn til að tjá skilning sinn á þeim 

viðfangsefnum sem verið er að fást við hverju sinni og vera vel vakandi fyrir 

öllum þeim aðferðum sem börnin nota til að tjá sig. Jafnframt á hann að 

beina athygli barna að áhugaverðum viðfangsefnum, kynna þeim nýjar og 

ólíkar hugmyndir til að fá þau til að vega þær og meta og auka þannig við 

reynsluheim þeirra (Haukur Arason og Kristín Norðdahl, 2006, bls. 55–57). 

Það kemur heim og saman við hugmyndir Vygotsky um hlutverk kennarans 

en hann taldi að hlutverkið væri að vera virkur hlustandi og nota opnar 

spurningar til að leiða börn að því markmiði sem unnið væri að. Hann taldi 

að námsumhverfi og hlutverk kennarans væru meðal mikilvægustu þátta 

skólastarfsins til að börn næðu góðum námsárangri (Eggen og Kauchak, 

2004, bls. 48–49).  

Megináherslur í starfi kennara eru að styðja börn í námi og fá þau til að 

taka ábyrgð á því, hvetja þau og leiðbeina þeim, það á bæði við um 

einstaklinginn og barnahópinn í heild. Þetta gerir kennarinn meðal annars 
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með því að vera góð fagleg fyrirmynd, hann þarf að tengja innihald náms við 

raunveruleikann, efla félagsleg samskipti milli barna og skapa jákvætt við-

horf til náms (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009). Þannig verða börnin virkir þátt-

takendur í eigin námi og finna leiðir til að ná settum markmiðum (Eggen og 

Kauchak, 2004, bls. 281–283).  

Kenningar þessara fræðimanna eiga vel við í skólastarfi í dag þótt þær 

séu ekki nýjar af nálinni. Þeir töldu hlutverk kennarans mikilvægt, hann 

þyrfti að þekkja börnin vel, kortleggja námsþarfir þeirra, sjá til þess að þau 

fái kennslu og viðfangsefni sem hæfa þroska þeirra svo að þau geti með 

tímanum treyst á eigin færni og getu.  

Dewey taldi að meginhlutverk kennarans væri að gera sér gein fyrir 

hæfileikum og þörfum barna og skapa skilyrði til að þau fái tækifæri til að 

efla hæfileika sína og öðlast aukinn þroska. Hann taldi einnig að til þess að 

festa nýja þekkingu í sessi þyrftu börn tíma til að ræða um og rökstyðja eigin 

hugmyndir og nálgun á viðfangsefnum. Kennarinn þarf að hafa faglega 

þekkingu, vera skipulagður, hafa víðtæka þekkingu á námsefninu, sýna 

sveigjanleika og sanngirni og ekki síst að vera einlægur og vinna verk sín af 

mikilli innlifun og áhuga. Dewey taldi að skipulag námsumhverfis og kennslu 

yrði að vera innan ákveðins ramma en þó sveigjanlegt og veita börnum 

fjölbreytta möguleika til náms. Það væri hlutverk kennarans að velja við-

fangsefni innan þessa ramma, viðfangsefni sem auka skilning, veita reynslu 

og bjóða upp á áframhaldandi menntun og þroska (Dewey, 2000a, bls. 321–

324).  

Samkvæmt áherslum hugsmíðahyggjunnar bera börn að hluta til ábyrgð 

á eigin námi. Því er áríðandi að þau íhugi námið, skilji hvernig það á sér stað 

og hafi stjórn á því. Námsefni þarf að vera áhugavert til að kveikja löngun 

barnanna til að læra og þau þurfa að sjá áþreifanlegan árangur af náminu. Í 

flestum tilfellum auka skapandi viðfangsefni líkur á virkni og áhuga barna. 

Þegar börn vinna saman að verkefni, án aðstoðar kennara, þarf að gefa 

þeim nægan tíma til að uppgötva og rannsaka, skoða og skilgreina, skiptast 

á skoðunum, fjalla um hvað þau vilja vita og hvernig þau vilja vinna 

verkefnið. Umfjöllun þeirra og skoðanaskipti leiða síðan til niðurstöðu um 

hvaða leiðir þau vilja fara til að komast að niðurstöðu í verkefninu (Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2009).  

Mat og matsaðferðir eru veigamiklir þættir í öllu námi. Samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla og Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2011a og b) felst mat í því að upplýsingum er safnað um það 

sem börnin eru að fást við, hafa áhuga á, hvað þau vita, geta og skilja. 

Upplýsingarnar eru meðal annars notaðar til að styðja við nám og velferð 
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barnanna, við skipulagningu frekara náms og skólastarfs í samstarfi við 

foreldra. Markmið mats er að auka þekkingu og skilning kennara, foreldra 

og barna, á þroska, námi og líðan. Börn eiga að fá tækifæri til að taka þátt í 

að meta eigið nám, setja sér markmið og koma með tillögur að leiðum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a, bls. 19 og b, bls. 32; Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2009). 

4.4 Samantekt 

Námshugmyndir þeirra Piaget, Vygotsky og Dewey, sem fjallað hefur verið 

um hér á undan, hafa verið kenndar við hugsmíðahyggju sem byggist á 

áhuga, virkni og getu barnsins, sem og fyrra námi, reynslu, mikilvægi 

félagslegra samskipta og þeim hugmyndum sem barnið hefur þegar aflað 

sér. Samkvæmt kenningum Piaget er mikil áhersla á þekkingarleit ein-

staklingsins og hvernig hann byggir upp þekkingu í samspili við aðra og 

umhverfið (Eggen og Kauchak, 2004, bls. 279–280). Hann lagði mikla áherslu 

á hugarstarfsemi barna og hvernig hún mótast af gerðum þess í leik og 

öðrum athöfnum. Kenningar Vygotsky fjalla um þroskaferil einstaklingsins í 

samspili við félags- og menningarlega þætti og hann telur að ein–

staklingurinn læri og mótist af þeim þáttum (Hafþór Guðjónsson, 2010, bls. 

5–6). 

Piaget og Dewey töldu báðir að börn lærðu mest þegar forvitnin leiddi 

þau áfram í námi. Vygotsky taldi hinsvegar að nám barna færi fram í 

gegnum leiki í samspili við þroskaðri einstaklinga og félagslega víxlverkun 

(Mooney, 2000, bls. 62–63, 83). Dewey taldi farsælast að skipuleggja námið 

til að byrja með út frá börnunum sjálfum og umhverfi þeirra og vinna 

þannig frá hinu þekkta til þess óþekkta. Skapa ætti börnum tækifæri til að 

læra við raunverulegar aðstæður í náttúrulegu umhverfi, þar sem þau afla 

sér upplýsinga til að leysa þær þrautir sem þau eru að vinna með. Börnin 

ættu að fjalla um efnið, koma með tillögur til að ræða, greina og prófa til að 

athuga hvort þær séu nothæfar. Hlutverk kennarans er að skapa börnunum 

aðstæður og tækifæri til að þroska hæfileika sína (Myhre, 2001, bls. 172–

175). Vygotsky taldi mikilvægt að barnið nyti aðstoðar kennara eða jafningja 

í námi, þar sem kennarinn aðstoðaði barnið og leiddi það áfram, meðal 

annars með hvatningu, spurningum og vísbendingum. Hann lagði jafnframt 

áherslu á mikilvægi tungumálsins í menningarlegu tilliti og þátttöku barna í 

námi. Piaget og Vygotsky voru sammála um að virkni barna í námi og 

félagsleg samskipti væru þýðingarmikil fyrir þroska þeirra (Eggen og 

Kauchak, 2004, bls. 65–66). 
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Leikur er stór þáttur í námi barna og þau nota leikinn sem leið til að upp-

götva, læra og byggja upp skilning á margskonar viðfangsefnum. Leikur 

byggist oftar en ekki á félagslegum samskiptum og hlutverkaskiptingu, sem 

leiðir til þess að börn þurfa að sýna tillitssemi og samvinnu í samskiptum við 

aðra en það eflir í flestum tilfellum félagslega færni þeirra. Leikur byggist á 

sjálfsprottnum athöfnum sem gerast hér og nú og börnin læra eitthvað nýtt. 

Leikur og nám er því samofið hvort öðru og ekki alltaf auðvelt að skilja þar á 

milli. Það vísar til hugmynda Vygotsky um leik og sjálfsprottnar athafnir 

barna (Maxim, 1997, bls. 141–142).  

Hugmyndir Vygotsky og Piaget eru ekki samhljóma gagnvart hlutverki 

tungumálsins í þroskaferli barna. Piaget lýsti því yfir að barnið byggði upp 

þekkingu í gegnum eigin athafnir en Vygotsky taldi að allt nám barna færi 

fram í gegnum félagslega víxlverkun þeirra og annarra í umhverfinu (Maxim, 

1997, bls. 357).  

Í kenningum sínum byggja Piaget, Vygotsky og Dewey á svipuðum grund-

vallaratriðum og viðhorfum til barna og menntunar þó þær falli ekki 

endilega saman um framgang námsferlisins. Þeir leggja allir mikla áherslu á 

samspil einstaklings og umhverfis í náms- og þroskaferli barns og telja að 

umhverfið skipti miklu máli í þekkingarleit barnsins þar sem þekking verði til 

í samspili einstaklings og umhverfis. Stöðugt er byggt ofan á þá þekkingu 

sem einstaklingurinn hefur þegar aflað sér með því að nýta öll skilningar-

vitin. Þeir telja einnig að ferlið og þær námsleiðir sem börnin nota við að 

afla sér þekkingar skipti eins miklu máli og sjálf lokaafurðin. Hlutverk 

kennarans er veigamikið í öllu námsferli barna. Í náttúrufræðinámi þarf 

barnið stuðning, hvatningu og ábendingar kennara til að skilja ferli ýmissa 

fyrirbæra í náttúrunni og byggja upp reynslu og þekkingu. Barnið þarf 

jafnframt aðstoð kennara við að leiðrétta forhugmyndir um viðfangsefni, ef 

þær eru rangar, og öðlast nýjan skilning og byggja upp nýja þekkingu. 

Mikilsvert er að kennarinn skapi námsumhverfi sem er hvetjandi og búið 

fjölbreyttum viðfangsefnum sem stuðla að því að barnið verði virkt í 

þekkingarleit sinni.  

Kenningar þessa þriggja fræðimanna eru ekki nýjar en eiga þær vel 

heima í skólasamfélaginu nú á dögum. Þær fjalla um ákveðnar leiðir í námi 

sem byggjast á virkri leit barna að þekkingu, að barnið sé í fyrirrúmi þar sem 

reynslan skiptir miklu máli. Hugmyndafræði hugsmíðahyggjunnar fellur vel 

að þeim kennsluverkefnum sem sett eru fram hér á eftir. Þar er lögð áhersla 

á áhuga og virkni barnanna og að þau finni leiðir til að vinna verkefnin með 

því að kanna, uppgötva og nýta fyrri reynslu við að leysa viðfangsefni. 
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5 Inngangur að útikennsluverkefnum 

Aðalmarkmið með gerð þessara verkefna er að stuðla að auknu vægi 

útikennslu í námi elstu barna í leikskóla og yngstu barna í grunnskóla. Einnig 

að mynda tengsl eða nokkurs konar brú milli skólastiganna þar sem við-

fangsefni í útikennslu gætu verið grunnur að sameiginlegum verkefnum 

barnanna. Í útikennslu, sem annarri kennslu, er mikilvægt að vekja áhuga 

barna á viðfangsefninu. Nauðsynlegt er að hafa ákveðin markmið í upphafi 

sem hægt er að ganga út frá en hafa þau sveigjanleg svo unnt sé að koma til 

móts við allan barnahópinn. Í þessari handbók er, auk hugmynda að verk-

efnum til að nota í útikennslu, kynning á þeim svæðum sem fyrirhugað er að 

nota í kennslunni. Auðvelt er að yfirfæra verkefnin á önnur svæði eða nota 

þau á skólalóðum.  

Með námsverkefnum fylgja kennsluleiðbeiningar. Kennarar geta að 

sjálfsögðu einnig útfært verkefnin á annan hátt og bætt nýjum við. Æskilegt 

er að börnin komi að einhverju leyti að ákvörðunum um hvað þau vilja vinna 

með og finni sameiginlega leiðir til þess. Jafnframt er nauðsynlegt að nám í 

útikennslu haldist í hendur við það nám sem fer fram innandyra því á 

báðum stöðum er hægt að samþætta námssvið og námsgreinar og tengja 

verklegar, fræðilegar og listrænar nálganir saman en með því móti eykst 

þekking og skilningur barna á náminu. Verkefnin eru byggð á náms-

hugmyndum fræðimannanna Jean Piaget, Lev Vygotsky og John Dewey (sjá 

bls. 19–20 og 49–51).  

 

5.1 Útisvæði 

Í flestum bæjarfélögum eru opin græn svæði sem hægt er að nýta til úti-

kennslu, fáist til þess tilskilin leyfi, og sumstaðar er jafnvel hægt að fá leyfi 

til að byggja skýli eða útbúa eldstæði.  

Opin græn svæði geta verið: skógarlundur, fjara, grasflöt, mýri, tjörn, lækur, 

engi, holt og mói eða svæði með klöppum og litlum klettum og jafnvel 

gamlar rústir með hleðslum. Fjölbreytt umhverfi gefur börnunum færi á að 

upplifa náttúru og umhverfi á mismunandi vegu og eykur möguleika á 

mismunandi viðfangsefnum. Staðsetning skóla og fjarlægð til opinna 

náttúrulegra svæða, sem og umferðaröryggi, ráða einnig einhverju við val á 

hentugu útikennslusvæði. Þegar komið er á kennslusvæðin er æskilegt að 

afmarka þau í hugum barnanna með kennileitum svo að börnin geri sér 

grein fyrir mörkum leik- og vinnusvæðis þeirra. Gott er að finna ákveðinn 

samkomustað á hverju svæði þar sem safnast er saman í byrjun og við lok 
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ferða og þar sem börnin geta geymt það sem þau hafa meðferðis. Í flestum 

tilfellum ætti að vera mögulegt að skipta svæðum niður í minni reiti eða 

stöðvar þar sem unnið er með ákveðin viðfangsefni.  

Hugmyndin er að vinna verkefni á fjórum svæðum á Akureyri. Svæðin 

eru ýmist í göngufæri frá skólum eða hægt er að nýta sér strætisvagna-

þjónustu Akureyrarbæjar sem er gjaldfrjáls. Gert er ráð fyrir því að í fyrstu 

heimsókn kynni börnin sér svæðin, leiki sér og velti fyrir sér þeim 

möguleikum sem svæðin bjóða upp á. Auðvelt er að stýra erfiðleikastigi 

verkefnanna til að koma til móts við ólíkar þarfir barnanna. Enn fremur er 

hægt að vinna með verkefnin á mismunandi vegu, tengja og samþætta sem 

flestar námsgreinar og/eða námssvið. Við gerð námsefnisins var leitast við 

að börnin finni tilgang með því að leika sér og læra úti, að viðfangsefnin 

höfði til þeirra og námið nýtist þeim.  

5.1.1 Skipulag verkefna 

Kynning 

Hvert svæði er kynnt fyrir börnunum þegar komið er á það. Síðan fara 

fram umræður, annaðhvort í kennslustofu eða á svæðinu, þar sem farið er 

yfir viðfangsefni dagsins og út á hvað verkefnið sem vinna á gengur.  

Markmið  

Öll verkefnin hafa ákveðin markmið með tilvísun í aðalnámskrár leik- og 

grunnskóla.  

Mat 

Kennari og börn meta nám og vinnu með skráningum á matsblöð eða 

börnin teikna myndir sem eru upplýsandi um nám þeirra, færni eða viðhorf.  

Orðaskjóða 

Með í för er Orðaskjóða sem börn og kennari safna orðum, hugtökum og 

hugmyndum í til að vinna með seinna. Orðaskjóðan gegnir hlutverki gagna-

banka og er tenging milli útikennslu og kennslu inni í skóla.  

Hugmyndir  

Öllum verkefnunum fylgja hugmyndir að frekari vinnu með við-

fangsefnin, þar sem kennarinn getur valið hvað mörg eða hvaða 

viðfangsefni hann ákveður að vinna með hverju sinni.  

Bakpoki 

Bakpoki er alltaf með í för og í hverju verkefni er listi yfir það sem gott 

væri að hafa meðferðis í pokanum.  
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Ítarefni 

Í lok verkefnanna eru tillögur að bókum þar sem börn og kennarar geta 

fundið upplýsingar til að nýta við vinnu verkefnanna.  

 

5.1.1.1 Markmið 

Markmið með útikennsluverkefnunum er að veita börnum tækifæri til að 

kynnast, upplifa, skoða og rannsaka náttúru og umhverfi á vettvangi og á 

þann hátt efla tengsl við umhverfið. Börnin fá þá m.a. tækifæri til að 

kynnast lífsferlum plantna og smádýra í náttúrunni sjálfri. Markmiðin 

tengjast vel skilgreiningum námskráa fyrir leik- og grunnskóla (sjá Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2011a-j). Ákveðin markmið fylgja hverju 

verkefni fyrir sig.  

Helstu markmiðin eru: 

 Að vekja virðingu og ábyrgðarkennd barna fyrir náttúru og 

umhverfi. 

 Að börnin myndi tengsl og jákvæð viðhorf til náttúru og umhverfis. 

 Að börnin kynnist náttúru og umhverfi. 

 Að börnin efli rannsóknarhæfni sína. 

 Að börnin læri að þekkja lífsferla þeirra lífvera sem unnið verður 

með og geti skilið gildi þeirra í lífskeðjunni. 

 Að börnin auki og efli orðaforða og hugtakaskilning á viðfangs–

efnum sem tengjast náttúru og umhverfi. 

 Að börnin auki og efli færni sína í vinnu með m.a. tölur, form, 

mælingar, mynstur, samanburð. 

 Að börnin auki og efli samvinnu og samskipti sín á milli svo og 

frumkvæði sitt. 

5.1.1.2 Mat á útikennsluverkefnum 

Námsmat helst í hendur við þau markmið sem sett eru með viðfangs-

efnunum. Athugað verður að hverju börnin komust í rannsóknum sínum og 

hvort skilningur þeirra á viðfangsefninu eða viðhorf breytist. Teikningar, 

ritun og frásagnir barnanna eru mikilvægur þáttur í námi þeirra og verða 

notaðar sem hluti af mati á námi. Mat er ein leið kennara til að finna út 

hvernig verkefni henta í námi barna, svo sem hvernig er best að halda áfram 

með námsefnið svo að það skili þekkingu og færni til barna. Þannig er mat 

mikilvægt hjálpartæki sem veitir kennurum tækifæri til að meta eigið starf 

og starfsaðferðir (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a og b). 
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Með öllum verkefnunum fylgja tvö matsblöð fyrir kennara og tvö fyrir 

börn (sjá viðauka 1–4) það eru samskonar blöð hverju sinni til að börnin læri 

fljótt á matsferlið. Hvað verið er að meta er síðan breytilegt eftir verkefnum 

og kennari kemur því til barnanna með umræðum og skráningum lykil-

hugtaka á töflu eða kennsludúk. Hægt er að bæta við matsblöðum eða 

breyta þeim ef þurfa þykir. 

Við lok hvers verkefnis, hvort sem það fer fram á útikennslusvæði eða í 

heimastofu, ræðir kennari við börnin út frá markmiðum hverju sinni. 

Kennari skráir á kennsludúk eða töflu helstu orð og hugtök sem koma við 

sögu í hverju verkefni fyrir sig með hjálp barnanna. Myndir af við-

fangsefnum eru einnig til staðar, s.s. blóm, tré, skordýr, eftir því hvað var 

fjallað um hverju sinni. Börnin teikna eða skrifa ýmist hvert fyrir sig, í pörum 

eða hópum og gera grein fyrir þekkingu sinni, færni eða viðhorfum. 

Kennarinn spyr og hlustar og skráir hjá sér upplýsingar sem fram koma. 

Myndir og myndbandsupptökur eru einnig mikilvæg gögn og styðja við mat 

kennara á námi barna.  

 

Kennari skráir og metur:  

 Áhuga, færni, virkni og þátttöku (sjá viðauka 1).  

 Þekkingu barna á viðfangsefninu (sjá viðauka 2).  

Börn skrá og meta: 

 Áhuga á viðfangsefninu og líðan á meðan á verkefninu stóð (sjá 

viðauka 3). 

 Börnin teikna, skrifa og segja frá eigin námi (sjá viðauka 4). 

 

5.1.1.3 Orðaskjóða 

Orðaskjóða er safnpoki sem börn og kennari nota til að geyma orð, hugtök 

eða hugmyndir sem þau skrá á blað og tengjast viðfangsefnum sem verið er 

að vinna með. Orðaskjóðan er tenging milli náms í útikennslu og inni í 

skólastofu og er alltaf höfð með í för í útikennslutímum, óháð náms-

greinum. Vinna með Orðaskjóðuna byggist á umræðum þar sem börnin 

fjalla um efnið sem safnast hefur í skjóðuna og ákveða í framhaldi 

viðfangsefni tengt því. Í þessari vinnu felst ákveðin hugarleikfimi þar sem 

börnin nota virka ígrundaða hugsun til að finna út hvernig er hægt að nýta 

orðin, hugtökin og hugmyndirnar í vinnu með ný viðfangsefni. Vinna með 

Orðaskjóðu getur allt eins byrjað innanhúss með því að börnin setja efni í 

hana og vinna svo með það á vettvangi.  
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5.1.1.4 Hjálpartæki í útikennslu 

Bakpoki: Nauðsynlegt er að kennarinn hafi til umráða bakpoka sem er alltaf 

tilbúinn til notkunar svo hægt sé að leggja af stað án mikils fyrirvara eða 

undirbúnings. Bakpokinn þarf að innihalda nauðsynlegan öryggisbúnað og 

kennsluefni sem alltaf er í pokanum. Síðan er hægt að bæta við búnaði sem 

hentar hverju sinni. Eftirfarandi ætti alltaf að vera í pokanum:  

 Kennsludúkur: hvítur vax- eða léreftsdúkur sem hægt er að skrifa og 

teikna á líkt og tússtöflu. Kennsludúk má nota á svæði þar sem 

börnum er safnað saman og þjónar sama tilgangi og kennaraborð 

eða tafla.  

 Stafræn myndavél og diktafónn þarf að vera með í för til að nota við 

skráningar svo auðveldara sé að rifja upp og meta vinnu barnanna. 

Einnig er æskilegt að hafa myndbandsupptökutæki með í för. 

 Öryggisbúnaður:  

o Lítil taska (fyrsta hjálp) sem inniheldur búnað til að gera að 

smámeiðslum. 

o Sími.  

o Flauta. 

 Rannsóknaráhöld: blöð, skriffæri, penni og litir, málband, band og 

spottar. Tangir, vasahnífur, skæri, vasaljós, stækkunargler, lítil box 

með stækkunargleri, plastpokar, lítil plastílát og bakkar. Fata, skófla 

og sigti. 

 Bækur og annað námsefni (t.d. greiningarspjöld) sem henta því við-

fangsefni sem vinna á með. 

 

5.1.1.5 Skipulag útikennslu á útikennslusvæðunum 

Útikennslustundir byrja allar á sama hátt óháð kennslusvæði. Stundirnar 

hefjast á því að börn og kennarar koma saman á ákveðnum samverustað og 

ræða um viðfangsefnið sem taka á fyrir. Í upphafi samverustunda er 

mikilvægt að fá börnin til að ræða sínar hugmyndir um viðfangsefnin til að 

kennarinn geri sér grein fyrir hversu víðtæk þekking barnanna er.  

 

Í verkefnunum er unnið með eftirfarandi þætti einn eða fleiri samtímis 

 

Náttúru og umhverfi: þar sem börnin skoða og rannsaka náttúruna og 

nánasta umhverfið á hverju svæði fyrir sig. 
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Íslensku, málrækt, orðaforða og hugtakaskilning: þar sem börnin læra ný 

orð og hugtök sem tengjast útiveru, jurtum, lífverum, trjám og örnefnum.  

Hreyfingu: þar sem börnin fara í hreyfileiki á mismunandi undirlagi, æfa 

m.a. jafnvægi, klifra, hoppa og hlaupa.  

Stærðfræði: þar sem börnin vinna m.a. með stærðir, mælingar, tölur og 

talnagildi, samanburð.  

Sköpun og listir: þar sem börnin semja sögur og ljóð, tónverk og læra lög og 

texta og búa til listaverk úr ýmsum náttúrutengdum efniviði. 

Áhuga, færni, virkni og þátttöku: þar sem kennarinn fylgist með hvort 

börnin hafa áhuga á viðfangsefnunum, hvort þau séu virk og taki þátt í því 

sem er verið að fást við og hvort þau auki færni sína í vinnu með 

viðfangsefnið. 

Hlutverk kennarans er að vera til staðar, hvetja börnin áfram og benda 

þeim á áhugaverð viðfangsefni í umhverfinu og jafnframt að aðstoða þau 

við að útfæra hugmyndirnar sem koma fram og vinna með þær. 

Í verkefnasafninu koma fyrir margar kennsluhugmyndir í hverju verkefni 

og er það kennarans að velja og hafna þar sem ekki er hægt að vinna með 

allar hugmyndirnar í einu.   
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6 Kennslusvæði 

Kennslusvæðin eru fjögur. Sum verkefnin eru unnin með ákveðin svæði í 

huga en önnur eru óbundin og mögulegt að vinna þau á fleiri en einu 

kennslusvæði. 

6.1 Svæði 1 – Seljagarður 

Svæði eitt er Seljagarður 

(mynd 1) sem er opið skógar-

svæði í göngufæri fyrir skóla 

norðan Glerár. Vegna þess 

hversu stutt er að fara opnast 

fyrir þann möguleika að fara 

oft og vera tvær til fjórar 

kennslustundir í einu og hægt 

er að samþætta ýmis námssvið 

og námsgreinar. Í Seljagarði 

finnast bæði lauftré og barrtré 

og nokkrar tegundir af runn-

um. Þar er einnig að finna 

ýmsar tegundir af jurtum, 

pöddum og fuglum. Skógar-

þrestir og maríuerlur gera sér 

þar hreiður en aðrir fuglar 

dvelja þar stundum stutta stund í einu, svo sem mávar, hrafnar og mófuglar. 

Seljagarður býður upp á nokkur svæði þar sem tré og annar gróður skýla vel 

fyrir vindi, þar er hægt að sitja saman, spjalla, lesa sögur og syngja. 

Möguleiki er einnig á fjölbreyttri hreyfiþjálfun á mismunandi undirlagi. Á 

svæðinu eru trjágöng sem skapað geta ævintýrablæ, tré sem má klifra í og 

flatir þar sem hægt er að vera í hóp- og hreyfileikjum. Á þessu svæði er ekki 

möguleiki að vera með eldstæði svo börnin þurfa að koma með nesti. 

Skógarsvæðið býður upp á fjölbreytni til náms, í leik, upplifun og skynjun. 

Seljagarðinn er hægt að nýta allan ársins hring og gera ýmsar athuganir með 

veður, regn og snjó eða lesa sögur og ævintýri og færa í leikrænan búning. Í 

verkefnunum er stuðst við bækur, myndir og greiningarlykla um jurtir og 

pöddur (sjá ítarefni). 

 

Mynd 1: Loftmynd af Seljagarði 
(loftmyndir.is). 
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6.2 Svæði 2 – Krossanesborgir 

Svæði tvö er Krossanesborgir 

(mynd 2) sem eru nyrst í landi 

Akureyrarbæjar, norðan Glerár-

hverfis og austan Hörgárbrautar. 

Bæjarbúar eru farnir að nýta 

þetta svæði til útivistar í 

auknum mæli. Í borgunum eru 

göngustígar sem auðvelda fólki 

að komast um. Sérstaða svæðis-

ins eru klappir og steinþyrpingar 

sem minna á borgir og bera ýmis 

merki skriðjökulsins sem mótaði 

þær og þeim hefur ekki verið 

raskað mikið. Þar eru líka tjarnir 

þar sem hægt er að skoða 

vatnalífverur og vatnaplöntur. Hugmyndin er að nýta Hundatjörn í ákveðin 

verkefni. Á klöppunum eru margskonar skorningar og útskot og þar er að 

finna skjólgóð rými milli stórra steina og klappa (Steindór Steindórsson, 

1993, bls. 148). Útsýni í Krossanesborgum er mjög fallegt og sést vel til allra 

átta. Náttúran á þessu svæði er stórbrotin og fallegar lautir eru á milli 

borganna, sem og holt og móar, en þessa staði er gott að nota til að skoða 

og rannsaka jurtir og pöddur. Einnig er hægt að fara í berjamó í borgirnar. 

Skemmtilegt er að skoða klappirnar og þar má vinna með ýmis verkefni, 

leika og hlusta á sögur sem tengjast steinum og klöppum.  

  

Mynd 2: Loftmynd af Krossanesborgum 
(loftmyndir.is.). 
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6.3 Svæði 3 – Krossanesfjara 

Svæði þrjú er Krossanesfjara (mynd 

3) sem er suðaustur frá Krossanes-

borgum, rétt við hafnarsvæði Akur-

eyrar. Þessi fjara er ekki stór um sig 

en hentar ágætlega til að fara með 

hóp af börnum í skoðunar- og 

námsferðir. Ætlunin er að nota lítinn 

hluta fjörunnar fyrir verkefnin þar 

sem fjaran liggur í sveig milli tveggja 

kletta. Í fjörunni er sandur og 

smásteinar, stórgrýti, klettar, og 

sjávargróður með tilheyrandi 

lífverum. Nokkrar tegundir af 

öndum, s.s. æðarfugl, stokkendur og 

rauðhöfði, halda þarna til vor, sumar 

og fram á haust. Þar eru líka 

mófuglar, mávar, hrafnar og tjaldur. Til að komast niður í fjöruna þarf að 

ganga niður brekku eftir gönguslóða. Brekkan er vel gróin og ekki er hætta á 

að börnin slasi sig á leiðinni. Í brekkunni er mikið af berjalyngi og berjum 

síðsumars, sem gaman er að tína. Þarna er sólríkt og á hlýjum dögum er 

hægt að vaða berfættur út í volgan sjóinn. Auðvelt er að komast í þessa 

fjöru og kennarinn getur haft góða yfirsýn yfir svæðið. Fjöruverkefnin eru 

miðuð við Krossanesfjöru en auðvelt er að yfirfæra þau á hvaða fjöru sem 

er. Verkefnin byggjast á ferðum í fjöruna þar sem er leikið og lært. 

  

Mynd 3: Loftmynd af Krossanesfjöru 
(loftmyndir.is). 
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6.4 Svæði 4 – Kjarnaskógur 

Svæði fjögur er Kjarnaskógur 

(mynd 4) sem er syðst og 

vestast í landi Akureyrarbæjar. 

Til að komast þangað nýta 

flestir skólar gjaldfrjálsa þjón-

ustu strætisvagna Akureyrar-

bæjar. Kjarnaskógur er eitt 

vinsælasta útivistarsvæði Akur-

eyringa og hefur upp á að bjóða 

flest það sem prýðir gott 

útivistarsvæði. Staðsetning þess 

er nánast í jaðri bæjarins. Þar 

eru miklir möguleikar til útivistar 

svo sem fyrir hlaup, göngu og 

skíðaiðkun og þar er gróðursæld mikil, gott skjól og er skógurinn frábært 

útivistarsvæði fyrir fjölskyldufólk. Í Kjarnaskógi er hreinlætisaðstaða í 

Kjarnakoti, sem veitir tækifæri til lengri fjarveru frá skóla, og þar er einnig 

aðstaða til að grilla og borða nesti. Á góðviðrisdögum er oft mikill fjöldi fólks 

í Kjarnaskógi að njóta útivistar og leika sér. Kjarnaskógur býður upp á 

fjölbreytt tækifæri fyrir leik, nám og kennslu ungra barna. Þar er hægt að 

fást við áhugaverð viðfangsefni, s.s. margar tegundir af trjám og jurtum til 

að skoða og rannsaka. Í gegnum skóginn rennur Brunnáin og þar má gera 

tilraunir sem tengjast vatni og skoða smádýr sem þar finnast. Í Kjarnaskógi 

lifa villtar kanínur og mýs. Auðvelt er að sjá kanínurnar því þær eru oft 

nokkuð gæfar og hafa í einhverjum tilfellum verið gæludýr. Þetta svæði er 

kjörið til margskonar leikathafna hvort sem það er í skóginum sjálfum eða á 

leiksvæðum þar sem tilbúin leiktæki eru staðsett.  

Ákveðið svæði verður notað sem kennslusvæði, þar verður samveru-

staður sem allir koma saman á og geyma dótið sitt. Áhersla verður lögð á að 

börnin læri sem mest í gegnum eigin upplifun og leik en settar verða fram 

hugmyndir um hvað hægt væri að vinna með í skipulögðum tímum. Í 

Kjarnaskógi eru skemmtileg leiktæki sem bjóða upp á margskonar hreyfi-

möguleika og fá börnin þannig gott tækifæri til að styrkja og efla hreyfifærni 

sína. Miðað er við að nýta þessi leiktæki í bland við vinnu með skipulagt 

efni. Á staðnum er aðstaða til að grilla pylsur, samlokur, eða baka brauð á 

greinum sem er upplagt að gera með börnunum.  

  

Mynd 4: Loftmynd af Kjarnaskógi 
(loftmyndir.is.) 

Mynd 4: Loftmynd af Kjarnaskógi 
(loftmyndir.is). 
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7 Skógarverkefni 

Skógarverkefnin má vinna hvort sem er í Seljagarði eða Kjarnaskógi. Í 
verkefnunum fara börnin á skógarsvæði og skoða náttúru og umhverfi 
svæðisins. Fjallað er um staðsetningu skógarsvæðis og hvernig hægt er að 
komast þangað. Börnin eru frædd um þær hættur sem geta verið á leiðinni 
og mikilvægi þess að passa sig á bílaumferð. Miðað er við að fyrstu ferðir á 
skógarsvæði séu skoðunarferðir þar sem börnin kanna umhverfið, skoða 
hvað þar er að finna og leika sér. Síðan verða eftirfarandi verkefni unnin.  

7.1 Náttúruupplifun 

Markmið með verkefninu: 

 Að börnin læri að njóta náttúru og umhverfis. 

 Að styrkja og efla skynfærin, heyrn, sjón, tilfinningu og lyktarskyn, 

svo og athygli og einbeitingu barnanna. 

 

Náttúruupplifun: Í Kjarnaskógi eru svæði þar sem nánast engin truflun er af 

manngerðum hljóðum. Börnin koma saman á útikennslusvæði og leika 

leikinn að upplifa náttúruna. Leikurinn gengur út á að nýta skynfærin til að 

upplifa og greina það sem í umhverfinu er. Áhersla er á upplifun, sjón, heyrn 

og að börnin geti deilt eigin reynslu, hlustað og meðtekið upplifun og 

reynslu hinna í barnahópnum. Bæði er hægt að fara í nokkra leiki saman en 

einnig að vinna með einn leik í einu og útfæra hann áfram, svo sem að 

heyra hljóð og síðan að finna út hvaðan hljóðið kom sem þau heyrðu. Rætt 

er um hvort börnin hafi lært einhver ný orð og hugtök sem þau vilja setja í 

Orðaskjóðuna til að vinna með síðar.  

Hreyfing/skynjunarleikir 

 Hvað heyri ég?: Börnin velja sér stað á útisvæði og setjast niður 

hæfilega langt hvert frá öðru, loka augunum og hlusta á það sem 

þau heyra í umhverfinu. Þau eiga að greina á milli náttúruhljóða og 

manngerðra hljóða. Gott er að byrja á hálfri til einni mínútu og 

síðan að lengja tímann eftir því sem þau æfast í leiknum. Börnin lýsa 

því sem þau heyrðu, ræða verkefnið og meta það með því að teikna 

upplifun sína. 

 Hvað sé ég?: Börnin leika sama leikinn en nú með opin augu til að 

athuga hvað þau sjá og hverju þau veita eftirtekt. Þau ræða muninn 

á að hlusta með opin eða lokuð augu. Samskonar verkefni má gera 

með lykt og bragð. 
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 Að skynja hluti: Í þessum leik vinna tvö og tvö börn saman. Annað 

barnið er með bundið fyrir augun og hitt leiðir það áfram og lætur 

það þreifa á mismunandi hlutum í náttúrunni. Það barn sem leiðir 

má gefa hinu vísbendingar, þó ekki of góðar, til að reyna á næmni 

hins til að geta upp á réttum hlut. Síðan skipta þau um hlutverk. 

 Að faðma tré: Börnin velja sér tré til að faðma og síðan segja þau frá 

reynslu sinni. 

 

Mat á verkefni 

Mat á verkefni er í höndum barna og kennara. Sjá nánari lýsingu á útfærslu 

mats í kafla 4.1.1.2 bls. 53–54 og viðauka 1–4. 

7.2 Verkefni um tré 

Verkefnið er í tveimur hlutum, í fyrri hluta verkefnisins er farið á skógar–

svæði, unnið með náttúru og umhverfi í skóginum og augum barnanna 

beint meira að ákveðnum trjám. Í seinni hlutanum taka börnin tré í fóstur 

sem þau fylgjast síðan með allt skólaárið. Báðir hlutarnir eru samvinnu–

verkefni þar sem börnin vinna saman í þriggja til fjögurra barna hópum. 

Verkefnin byrja á samverustað þar sem rætt er um hvað á að gera og síðan 

er haldið af stað. Allar hugmyndir sem koma upp eru skráðar í 

Orðaskjóðuna til að vinna með seinna inni í skólastofu eða úti á 

skógarsvæði. Í þessum verkefnum er gott að vera með myndir og bækur 

sem fjalla um tré og lífsferil þeirra, s.s. Græðling a-d eftir Sveinbjörn Markús 

Njálsson (2001 og 2002), þar sem hægt er að finna margvíslegar upplýsingar 

um tré og smádýr við trén og greiningarlykil fyrir tré og runna eftir 

Sveinbjörn Markús Njálsson (1991). Jafnframt greiningarlykla fyrir smádýr 

og pöddur eftir Hrefnu Sigurjónsdóttir og Snorra Sigurðsson (2007), til að 

auðvelda kennara og börnum að átta sig á hvaða tré og smádýr um ræðir. 

Nauðsynlegt er að hafa stækkunargler meðferðis svo og dósir og háfa. Til að 

skoða árhringi þarf að hafa hluta af tré sem búið er að fella. Þar sem þetta 

eru nokkur verkefni og ekki er möguleiki á að gera þau öll í einni ferð, þá 

þurfa kennarar að velja úr verkefnunum og hvernig á að vinna úr þeirri 

reynslu sem börnin fá í skógarferðunum. 

 

Verkefni um trjátegundir og aldur þeirra 

Verkefnið felst í því að fara á skógarsvæði og skoða hvernig tré þar er að 

finna og giska á hvað þau eru gömul. Byrjað er á að ræða um tré, hvaða 

hugmyndir börnin hafa um hvað tré er og hvort þau þekkja einhver tré. Í 
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verkefninu vinna börnin með tré í náttúrulegu umhverfi, einnig tengjast 

viðfangsefnin öðrum námssviðum. Í lokin verður sögustund og bók um tré 

lesin. 

 

Markmið með verkefninu: 

 Að börnin kynnist trjátegundum í skógarreitum og geti greint á milli 

lauf- og barrtrjáa. 

 Að börnin geri sér grein fyrir því hvað tré þurfa til að lifa, vaxa og 

dafna. 

 Að börnin geri sér grein fyrir þeim áhrifum sem klifur þeirra í trjám 

getur haft á trén og læri að umgangast tré þannig að þau skemmist 

ekki. 

 Að börnin læri ný orð og hugtök um tré, skilji merkingu þeirra og 

geti notað þau á merkingarbæran hátt, orð eins og rót, stofn, 

greinar, lauf, fræ, aldin og börkur. 

 Að börnin læri um aldur trjáa og kynnist því hvernig greina má aldur 

þeirra. 

 Að börnin æfist í að mæla, raða, flokka, telja og bera saman. 

 Að börnin læri um blóm, fræ og aldin. 

 

Náttúra og umhverfi 

 Kennarinn og börnin ganga um skógarsvæði og kennarinn segir 

þeim hvað trén heita. Börnin skoða nánar hvaða tré er þar að finna 

til að átta sig á muninum á barrtrjám og lauftrjám.  

 Þau athuga hvort á og/eða við trén séu einhverjar pöddur og velta 

fyrir sér hvers vegna þær séu þar.  

 Þau ræða um trén og velta fyrir sér hvernig þau komust á 

skógarsvæðið og hvað þau þurfa til að lifa þarna. Börnin skoða trén 

og finna út hvaða tegund um er að ræða og ýmis einkenni þeirra, 

s.s. lit, lögun, lykt, stærð, lauf, köngla. 

 Börnin athuga í hvernig jarðvegi trén vaxa, hvort mold og gras er 

milli trjánna, hvort sandur, mosi og steinar eru við trén. 

 Hvort og þá hvernig pöddur lifa í og við trén og hvort einhverjir 

fuglar eða dýr eru í trjánum eða í nágrenni þeirra.  

 Kennarinn útskýrir einnig að það sé hægt að sjá aldur trjáa í 

trjábolnum með hringjunum sem eru þar inni (árhringir) en þeir 
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sýna hvað tréð hefur vaxið á hverju ári og hve gamalt það er. Ljósir 

og breiðir árhringir sýna vöxtinn að sumri til en dökku hringirnir 

sýna vöxtinn að vetri til. Ef árhringirnir eru breiðir hefur árið verið 

gott fyrir tréð og það getað vaxið mikið, en ef þeir eru mjóir hefur 

árið verið slæmt fyrir vöxt trésins. 

Sköpun / sögur og ljóð / tónlist og tjáning 

 Börnin hlusta á og ræða um bókina Tré (Jón Guðmundsson, 1991). 

 Börnin búa til rímsögu/rímljóð úr orðum tengdum trjám eða dýrum 

í skóginum.  

 Börnin búa til sögur, ljóð, leikrit eða frásögn um tréð sem þau tóku 

laufblað af. 

 Börnin semja tónlist eftir hljóðum sem þau heyra í skóginum.  

 Börnin teikna laufblöð. 

 Börnin mála á laufblöð og stimpla á pappír. 

 Börnin velja sér tré til að teikna í skóginum. Einnig er hægt að taka 

mynd af trénu og teikna í skólanum, eða taka tréð upp á mynd-

bandsupptökuvél til að nota við skráningu á því. 

 Börnin búa til tré (útilistaverk) úr efniviði sem þau finna í skóginum. 

(Þetta verk er ekki tekið með í skólann). Vinna barnanna við verkið 

er tekin upp á myndbandsupptökuvél. 

 Börnin vefa laufblöð og greinar í vef úr bandi. 

 Börnin gera krans úr laufblöðum með því að þræða band í gegnum 

laufblöðin.  

 Börnin búa til krans úr könglum. Þau flokka könglana eftir stærð og 

raða þeim saman og telja hve marga köngla þarf í kransinn. Það sem 

þarf í þetta verkefni eru könglar, vír og band.  

Hreyfing/leikir 

 Klifurleikir: Í trjánum þar sem börnin leika mismunandi dýrategundir 

sem klifra í trjám og dýr sem ekki kunna að klifra og reyna að 

komast upp í trén. 

 Trén og vindurinn: Börnin leika hvernig trén bregðast við hita og 

kulda í mismunandi veðurfari, s.s. í logni, í golu, í roki, í sól, í regni, í 

snjó og í frosti. Hvernig eru trén í logni, hvað er öðruvísi en þegar 

það er vindur eða rok.  
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Stærðfræði 

 Börnin skoða hvernig tré er að finna á skógarsvæðinu og bera þau 

saman, svo sem stærð, lögun, lit, þykkt, bragð og fjölda tegunda. 

 Börnin flokka laufblöð og telja hvað eru mörg af hverri gerð. 

 Börnin flokka og raða könglum, bera þá saman til að finna út 

stærðir, leika með stærri en, minni en og jafnstórir. 

 Skoða mismunandi áferð á ákveðnum trjábolum eða berki trjánna 

og bera saman.  

 Börnin athuga sverleika stofnsins með því að mæla með lófunum. 

Hvað þarf marga lófa til að ná utan um stofninn?  

 Börnin tína nokkur laufblöð, raða þeim eftir stærð eða lögun, flokka 

eftir lit og gerð, telja hvað mörg eru eins eða samskonar að gerð. 

 

Mat á verkefni 

Mat er í höndum kennara og barna. Sjá nánari lýsingu á útfærslu mats í 

kafla 4.1.1.2 bls. 53–54 og viðauka 1–4. 

 

Að taka tré í fóstur 

Í þessu verkefni fara börnin á skógarsvæði og velja tré til að hugsa um og 

fylgjast með. Í verkefninu vinna börnin í litlum hópum, 3–4 börn saman. 

Hver hópur velur sér eitt tré. Tréð er merkt og börnin læra að þekkja það, 

þau taka tréð í fóstur og fara síðan markvisst á skógarsvæðið allt árið til að 

fylgjast með trénu sínu. Kennarinn getur leitt þau áfram með opnum 

spurningum sem tengjast trénu. Börnin nýta Orðaskjóðuna til að setja orð, 

hugtök og hugmyndir í til að vinna áfram með í kennslustofu eða í 

áframhaldandi útiveru. Í þessu verkefni er gott að nota greiningarlykil um 

tré og runna til að börnin geti betur áttað sig á mismun milli tegunda og 

hvernig hvert tré er (Sveinbjörn Markús Njálsson, 1991). 

Verkefnið byrjar á umræðum um tré og hvernig tré börnin vilja velja sér. 

Í lok tíma er farið í leiki sem efla hreyfifærni, skynjun, athygli og einbeitingu. 

 

Markmið með verkefninu: 

 Að börnin læri um tré og lífsferil þess. 

 Að börnin læri að þekkja tvær til þrjár tegundir trjáa. 

 Að börnin geri sér grein fyrir því að trén eru lifandi og þurfa 

næringu til að geta lifað. 
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 Að börnin læri að annast tré. 

 Að börnin læri hvað tréð þeirra heitir og hvað hlutar trésins heita og 

hver tilgangur hvers hluta er, s.s. rætur, stofn, börkur, greinar, 

brum, lauf, æðar, fræ, aldin, könglar. 

 Að börnin læri að bera virðingu fyrir náttúru og umhverfi. 

 Að börnin læri hvers vegna pöddur eru í og við tréð. 

Náttúra og umhverfi 

 Börnin velja tré, skoða það vel, merkja það með lituðu bandi, (hver 

hópur hefur sinn lit), svo vinna þau með tréð sitt. 

 Börnin skoða hvernig tré þau völdu og hvar það er staðsett, eitt sér 

eða í þyrpingu með öðrum trjám. 

 Börnin skoða hvernig gróður er undir trénu og hvort þau sjá í 

ræturnar.  

 Þau skoða hvernig stofn trésins er, hvort hann er beinn, boginn, 

kræklóttur, hvernig börkurinn á trénu er, greinarnar og hvernig 

laufin eru á trénu þeirra.  

 Þau athuga hvort einhver skordýr eru í eða við tréð.  

 Þau mæla hæð og ummál stofnsins og fylgjast með hvað tréð 

stækkar mikið vor og sumar og hvernig það breytist eftir árstíðum. 

 Komast að því hvað tréð þurfi til að lifa. 

 Skoða liti laufanna og hvernig þeir breytast þegar hausta fer, hvort 

laufin falla af á haustin eða hvort laufin eru allt árið.  

 Þau fylgjast með hvort tréð beri fræ og hvernig fræ, hvað verður um 

fræin og aldin trésins á haustin.  

 Þau fylgjast með hvort einhverjir fuglar séu við eða í trénu.  

 Þau mæla einnig ummál trésins með því að ganga kringum það og 

mæla með fetum eða skrefum.  

 Þau taka myndir af trénu sínu með vissu millibili til að sjá hvað það 

hefur stækkað mikið og skrá upplýsingar um það úr þessum 

heimsóknum (sjá viðauka 5). Einnig er umræða um hvað verður um 

tréð þegar það verður gamalt eða þarf að höggva það og taka það í 

burtu. 

 Börnin skoða hvort þau finni fleiri tré sem eru eins og trén sem þau 

völdu sér.  

 Börnin safna birkifræjum. 
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Sköpun / sögur og ljóð / tónlist og túlkun 

 Börnin hlusta á og ræða söguna Jói kassi og vélarnar (Konráð 

Sigurðsson, 2010). 

 Börnin túlka og leika líf trés frá fræi þar til það verður fullvaxta. 

Síðan má bæta við tónlist með einföldum hljóðgjafa sem túlkar 

vindinn og náttúruhljóð í skóginum. Einnig er hægt að bæta við 

skordýrum, fuglum og smádýrum sem koma í heimsókn til trésins 

og vilja ef til vill fá að búa í því og gera sér þar bústað.  

 Börnin mála tré og greinar á maskínupappír og stimpla síðan með 

máluðum höndunum lauf á greinarnar. Þetta verk er samvinnu-

verkefni og tréð er vinatré. 

 Börnin fá að prófa að tálga litla álfa eða jólasveina sem þau mála. 

Hreyfing/leikir 

 Að lýsa hlut: Kennarinn setur í skjóðu/poka smáhluti sem tengjast 

trjám. Eitt barnið velur hlut ofan í pokanum og lýsir honum með 

lokuð augu með því að handfjalla hlutinn. Ekki má taka hlutinn upp 

úr. Hin börnin reyna að geta upp á hver hluturinn er eftir lýsingum 

barnsins, síðan er hluturinn sýndur öllum. Endurtekið og allir fá að 

prófa. 

 Nafnaleikur: Börnin velja sér ákveðinn hlut eða tré úr skóginum og 

lýsa því, hin börnin eiga að giska á hvaða tré eða hlutur þetta er. 

 

Mat á verkefni 

Mat er í höndum kennara og barna. Sjá nánari lýsingu á útfærslu mats í 

kafla 4.1.1.2 bls. 53–54 og viðauka 1–4. 

 

7.3 Verkefni um jurtir 

Þetta verkefni fjallar um jurtir á skógarsvæði. Í þessu verkefni þarf að hafa 

meðferðis stækkunargler og dósir, bækur um jurtir og pöddur og 

greiningarlykla um smádýr (Hrefna Sigurjónsdóttir og Snorri Sigurðsson, 

2007) og tré (Sveinbjörn Markús Njálsson, 1991, 2001, 2002) til að auðvelda 

börnum og kennurum að greina um hvaða tegund er að ræða. Börnunum er 

bent á áhugaverð viðfangsefni á skógarsvæði og fylgst með virkni, áhuga og 

þátttöku þeirra í umræðum og viðfangsefnum.  
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Jurtir á skógarsvæði 

Verkefnið felst í því að fara á skógarsvæði og skoða jurtir. Rætt er um að í 

náttúrufræðinni er talað um plöntur sem samheiti yfir jurtir, tré, mosa og 

þörunga. Í verkefninu vinna börnin með jurtir í þeirra náttúrulega umhverfi. 

Bæði í Seljagarði og Kjarnaskógi eru fíflar, sóleyjar og nokkrar aðrar tegundir 

af villtum jurtum.  

 

Markmið með verkefninu: 

 Að börnin kynnist ýmsum plöntutegundum á skógarsvæði og geti 

greint á milli að minnsta kosti tveggja tegunda. 

 Að börnin geri sér grein fyrir því hvað plöntur þurfa til að lifa, vaxa 

og dafna (lífsferill plöntu). 

 Að börnin læri að bera virðingu fyrir plöntunum á skógarsvæði og 

geri sér grein fyrir því að sumar má tína en aðrar ekki  

 Að börnin skilji hvers vegna pöddur eða flugur heimsækja blóm. 

 Að börnin læri heiti plöntuhluta svo sem stöngull, blöð, rót, blóm, 

fræ, frævur, fræflar. 

 Að börnin æfist í að flokka, raða, mæla, bera saman og telja. 

 

Náttúra og umhverfi 

 Börn og kennari fara um skógarsvæði, skoða jurtirnarog flokka þau 

eftir tegundum, lit og fjölda, skoða stöngul, rætur, blöð og krónur 

blaðanna, athuga hvort blómin hafa frævur eða fræfla og skoða 

muninn.  

 Þau ræða um jurtirnar og velta fyrir sér hvernig þau komust á 

skógarsvæðið og hvað þau þurfi til að lifa þarna. 

 Börnin skoða hvort á blómunum séu einhverjar pöddur eða flugur 

og til hvers þær séu þar. 

 Börnin tína einnig fífla og fletta úr þeim kransa eða greinar og skoða 

hvað marga fífla þarf í krans eða grein og mæla hvað það er langt. 

 Jafnframt búa börnin til listaverk í grasinu úr fíflum. Fíflar eru jurtir 

sem yfirleitt er nóg af og óhætt að tína til að nýta í verkefni. 

 Kennarinn útskýrir fyrir börnunum muninn á sjaldgæfum og 

algengum jurtum og hvernig við umgöngumst þær. Í lokin verður 

sögustund og lesið í bók um jurtir. 
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Sköpun / sögur og ljóð / tónlist og tjáning 

 Börnin hlusta á og ræða söguna Blómin á þakinu (Ingibjörg 

Sigurðardóttir, 1985). 

 Börnin semja þulu um jurt sem þau sáu á skógarsvæði og færa í 

leikrænan búning. 

 Börnin vinna með rím sem tengist jurtum, trjám og pöddum.  

 Börnin pressa og þurrka plöntur og búa til listaverk. 

 Börnin teikna myndir af blómum og býflugum. 

Stærðfræði 

 Börnin skoða hvaða jurtir er að finna á skógarsvæði, skoða fjölda 

tegunda og bera saman stærð þeirra, lit og lögun. 

 

Mat á verkefni 

Mat er í höndum kennara og barna. Sjá nánari lýsingu á útfærslu mats í 

kafla 4.1.1.2 bls. 53–54 og viðauka 1–4. 
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7.4 Verkefni um Brunná í Kjarnaskógi 

Brunná rennur í gegnum Kjarnaskóg og er í raun lífæð skógarins. Áin veitir 

gróðri, trjám og jurtum vatn til að geta lifað. Við Brunnána eru fjölbreyttar 

tegundir jurta sem geta veitt börnum innsýn í undur lífríkis og náttúru og 

friðsælt er að setjast við ána og hlusta á nið hennar. Ef Brunnáin væri ekki er 

líklegt að flóran á svæðinu væri mun fábreyttari. Snemma á vorin getur 

Brunnáin verið hættuleg vegna mikilla leysinga. Á vor-, sumar- og haust-

dögum er skemmtilegt að ganga upp með Brunnánni, skoða hana sjálfa og 

lífríki hennar. Þegar er gengið upp með ánni fyrir ofan skóginn er hægt að 

finna gott berjaland sem margir nýta sér.  

 

Brunnáin  

Í verkefninu vinna börnin saman í pörum, þau hafa ákveðinn ferðafélaga 

sem þau þurfa að taka tillit til, sýna umhyggju og treysta á. Verkefnið felst í 

því að kynnast Brunnánni, skoða hvaðan hún kemur og hvert hún fer. 

Kennarinn ákveður hversu langt á að fara því ekki er mögulegt að fylgja ánni 

eftir upp í fjall. Í upphafi tímans kynnir kennarinn Brunnána fyrir börnunum. 

Þau fylgja henni eftir stígnum frá neðra leiktækjasvæði upp í gegnum 

skóginn til að sjá hvaðan hún kemur. Þegar komið er hæfilega langt upp 

með ánni geta börnin séð að hún kemur langt að ofan niður fjallshlíðina. 

Þau fylgja henni aftur niður, stoppa reglulega og skoða hvernig áin hlykkjast 

niður í gegnum skóginn í allskonar beygjum og sveigjum. Hugmyndir og 

athugasemdir eru settar í Orðaskjóðuna til að vinna með síðar.  

 

Markmið með verkefninu:  

 Að börnin kynnist Brunnánni og lífríki hennar, hvaðan hún kemur og 

hvert hún fer. 

 Að börnin öðlist skilning á mikilvægi Brunnárinnar fyrir lífríki 

Kjarnaskógar. 

 Að börnin kynnist því hvernig náttúran er við ána og fjær þar sem 

minna er um vatn. 

 Að börnin efli með sér samvinnu og samhjálp. 

 Að börnin læri að treysta hvert öðru og sýna umhyggju. 
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Náttúra og umhverfi 

 Börnin skoða jurtir og smádýralíf við Brunnána og nota háf til að 

veiða smádýr. 

 Þau taka tímann á því hve lengi flaska er að fyllast af vatni eftir því 

hvað rennslið er mikið. Börnin skoða litla fossa í ánni og hvernig áin 

rennur, rennur hún hraðar þar sem hún er mjó eða þar sem hún er 

breið?  

 Börnin búa til lítinn fleka til að láta fljóta niður ána á ákveðnum 

stað. Flekinn er búinn til úr nokkrum greinum sem eru bundnar 

saman. Börnin prófa að setja eitthvað á flekann til að athuga hvort 

hann geti borið til dæmis stein eða köngul.  

Sköpun / sögur og ljóð / tónlist og tjáning  

 Börnin semja sögu um Brunnána og ferðina upp og niður með henni 

og flétta inn í söguna smádýrin sem þau fundu, hvernig vatnið í ánni 

rennur áfram, myndar grunna voga sem hægt er að vaða og sulla í 

eða annað sem þeim fannst áhugavert að skoða á leiðinni. 

 Börnin setja söguna sem þau bjuggu til í leikrænan búning. 

 Börnin búa Brunnána til úr verðlausum efniviði eða pappamassa. 

 Börnin teikna eða mála myndir af Brunnánni og umhverfi hennar. 

 Börnin gera myndaskráningar um ferðina. 

Hreyfing/leikir 

 Árstíðaleikur: Börnin túlka Brunnána eftir árstíðum. Það er vor og 

áin er glöð, það eru leysingar, snjórinn er að bráðna og hún hendist 

niður farveg sinn með miklu vatni og það syngur í henni. Það er 

sumar og áin er glöð og ánægð, hún liðast um farveg sinn hægt og 

rólega. Það er haust og það rignir mikið, það vex í ánni og hún 

þeytist áfram eftir farveginum. Það er vetur, kuldi og frost og vatnið 

í ánni frýs og ís breiðist yfir hana en hún rennur áfram undir ísnum. 

Það snjóar og snjórinn leggst yfir ána eins og teppi, vatnið minnkar í 

ánni en hún heldur áfram að renna í farvegi sínum og bíður eftir 

vorinu til að geta þeyst af stað með gleðilátum. 

 Flekaleikur: Börnin setja flekann sem þau bjuggu til á flot á 

Brunnánni. Í þessum leik vinna börnin fjögur saman. Eitt barn setur 

flekann á flot á ákveðnum stað, annað barn fylgist með því hvort 

flekinn fljóti rétta leið niður eftir ánni. Þriðja barnið tekur á móti 

flekanum á ákveðnum stað en fjórða barnið er með skeiðklukku og 

tekur tímann sem flekinn er að sigla vegalengdina og skráir á blað. 



 

78 

Börnin skipta síðan um hlutverk þar til öll hafa gert einu sinni hvert 

verkefni. Samkvæmt skráningunum sést hvort flekinn var alltaf jafn 

lengi að sigla leiðina eða hvort hann stoppaði á leiðinni og ýta þurfti 

á flot á ný (sjá viðauka 6). 

 Börnin geta líka mælt stökk yfir ána þar sem það er hægt.  

 

Mat á verkefni 

Mat er í höndum kennara og barna. Sjá nánari lýsingu á útfærslu mats í 

kafla 4.1.1.2 bls. 53–54 og viðauka 1–4. Hugmyndum úr Orðaskjóðunni er 

hægt að bæta við skráningarnar og útbúa sýningu fyrir foreldra á opnu húsi 

eða vorhátíð.  

 

 

 

  



 

79 

7.5 Sólúr í Kjarnaskógi 

Í Kjarnaskógi er stórt sólúr sem áhugavert er að skoða og finna út hvernig 

hægt er að vita hvað tímanum líður. Í verkefninu er byrjað á því að fjalla um 

tímann og hvernig hægt er að fylgjast með honum. Talað um klukkutíma, 

mínútur og sekúndur, fyrripart dags og seinnipart. Fléttað inn í umræðuna 

umfjöllun um daga, vikur, mánuði og árstíðir, muninn á birtu á sumrin og 

veturna og rætt um ljós og skugga. 

 

Markmið með verkefninu: 

 Að börnin kynnist sólúri, hvernig það er búið til, hvernig það virkar 

og hver tilgangurinn var með slíkum úrum áður fyrr og hver hann er 

nú á dögum. 

 Að börnin öðlist færni í að lesa tímann af sólúrinu. 

 Að börnin efli sjálfstæða hugsun og frumkvæði, samvinnu og 

félagslega færni. 

 Að börnin auki og efli hreyfifærni sína. 

 Að börnin læri ýmis orð og hugtök sem meðal annars tengjast tíma 

og tímatali, s.s. klukkutími, mínúta og sekúnda, fyrripart dags og 

seinnipart. 

 

Náttúra og umhverfi 

 Börnin skoða sólúrið og prófa hvernig það virkar, hvernig sólin fellur 

á úrið eftir því hvaða tími dagsins er og hvar skuggar myndast þegar 

börnin prófa að standa í miðju úrsins.  

 Börnin velta fyrir sér tímamælingum fyrr á tímum þegar ekkert 

rafmagn eða rafhlöður voru til.  

 Þau skoða úr hverju sólúrið í Kjarnaskógi er, hvar það er staðsett og 

hvernig það segir til um tímann.  

 Börnin búa til sólúr með því að vera sjálf stöplarnir eða tölurnar í 

úrinu og skiptast á að vera í miðjunni og sjá hvar skugginn myndast. 

 Þau búa einnig til sólúr í skólanum með því að kríta á stétt og skoða 

tímann á klukkustundar fresti með því að skiptast á að vera í 

miðjunni og sjá hvar skugginn myndast.  

 Börnin skoða náttúru og umhverfi sólúrsins, staðsetningu, hvort 

úrið er staðsett á auðu svæði eða inni í skógarþyrpingu og hvaða 

þýðingu það gæti haft fyrir hlutverk þess.  
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Sköpun / sögur og ljóð / tónlist og tjáning  

 Börnin læra vísuna um Skuggann (Vísnabókin, 1983:17). 

 Börnin búa til sólúr úr pappa eða greinum. 

 Börnin teikna eða mála myndir af sólúrinu í Kjarnaskógi. 

Hreyfing/leikir 

 Klukkuleikur: Þetta er eltingaleikur svipaður leiknum köttur og mús. 

Börnin standa í hring og mynda klukku, hvert barn táknar ákveðinn 

tölustaf. Síðan þarf stóri vísirinn að ná litla vísinum. Litli vísirinn 

hleypur inn og út úr hringnum og stóri vísirinn eltir. Þegar stóri 

vísirinn nær litla vísinum þá segir hann „Klukk, klukk, klukkan er …“ 

og nefnir einhverja tölu. Þá verður litli vísirinn stór og þarf að elta 

en stóri vísirinn skiptir við það barn sem talan segir til um. 

Stærðfræði 

 Börnin telja hve margir vísar eru á sólúrinu. 

 Börnin telja hvað eru margir stöplar í sólúrinu. 

 Börnin leiðast í hring utan um sólúrið og athuga hvað þarf mörg 

börn til að ná utan um úrið, hvort þau eru nógu mörg og ef ekki 

hvað vantar þá mörg til að ná alla leið. 

 

Mat á verkefni 

Mat er í höndum kennara og barna. Sjá nánari lýsingu á útfærslu mats í 

kafla 4.1.1.2 bls. 53–54 og viðauka 1–4. 
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7.6 Verkefni um Kalla kanínu í Kjarnaskógi 

Verkefnið um Kalla kanínu fjallar um villtar kanínur og lifnaðarhætti þeirra. Í 

þessu verkefni þarf kennarinn að velja á milli hugmynda til að vinna með 

þar sem ekki er hægt að vinna með allar hugmyndirnar í einu. 

 

Markmið með verkefninu: 

 Að efla áhuga barna á villtu dýralífi. 

 Að börnin geri sér grein fyrir því að í villtri náttúru í Kjarnaskógi lifa 

lítil dýr eins og kanínur og mýs. 

 Að börnin kynnist lifnaðarháttum kanína í villtu umhverfi og 

lífsbaráttu þeirra. 

 Að börnin læri ný orð og hugtök um kanínur, geti nýtt sér þau og 

skilji merkingu þeirra, svo sem heiti kanína eftir kyni, að karlkanína 

heitir „kani“, kvenkanína heitir „kæna“ og kanínuungar heita 

„kjánar“. 

 Að börnin átti sig á til hvers kanínur þurfa bústað og hvernig 

bústaður þeirra er. 

 Að börnin kynnist fæðuöflun og geri sér grein fyrir mikilvægi 

skógarins fyrir kanínur og að hann veiti þeim skjól og fæðu. 

 Að börnin geri sér grein fyrir tengslum lífvera og að sum dýr eru 

fæða annarra dýra. 

 að börnin geri sér grein fyrir því að lífsbarátta kanína er hörð á 

veturna því að þá er oft lítið um æti.  

 Að börnin æfist í að vinna með stærðir, mælingar, liti og form. 

 

Náttúra og umhverfi: 

 Börnin eru spurð hvað þau viti um kanínur og hvort einhvers staðar 

sé hægt að finna kanínur í Kjarnaskógi.  

 Rætt er um hvernig kanínur líta út, stærð þeirra, hvernig þær eru á 

litinn, til hvers þær eru með feld, hvernig eyru, augu, nef, munn, 

tennur og fætur þær hafa.  

 Fara í Kjarnaskóg og athuga hvort hægt sé að finna kanínur eða spor 

eftir þær. 

 Rætt er um heiti karldýrs (kana), kvendýrs (kænu) og unga (kjána), 

hvernig ungarnir líta út þegar þeir fæðast og hvað þeir éta og hvað 

fullorðnar kanínur éta.  



 

82 

 Einnig er rætt um fjölda tegunda af kanínum, umhverfi þeirra og 

bústaði og af hvaða ætt kanínur eru. 

 Börnin ræða um bústað kanína og hvar þau telja að kanínur búi í 

Kjarnaskógi, í trjám eða við tré, í holum, í grasi, undir steinum eða 

moldarbarði. Rætt er um úr hverju bústaðirnir eru og hvar kanínur 

finni efni í þá.  

 Einnig er fjallað um sambýli manna og kanína, hvað kanínur éta og 

hvernig þær afla sér matar.  

 Rætt er um önnur og stærri dýr og hvaða dýr börnin halda að éti 

kanínur.  

 Rætt um að kanínum stafi hætta af manninum og að hann veiðir 

þær stundum þegar þær eru að skemma og naga í sundur tré og 

aðra hluti í skóginum. Fjallað er um að ef of lítil fæða er í skóginum 

sækja kanínur heim að mannabústöðum í von um að fá æti.  

 Rætt er hvað kanínur þurfi að gera til að vera óhultar í skóginum, 

hvenær sé öruggast fyrir þær að vera á ferli og hvort þeim stafi 

hætta af bílaumferð við skóginn, ef þær hætta sér út úr honum.  

 Börnin leita að heppilegum bústað fyrir kanínur. Undir moldarbarði, 

í litlum skorningi, undir runna, við tré eða undir tré, við steina eða 

undir steinum, eða á einhverjum stað sem líklegt er að henti sem 

bústaður fyrir kanínur. 

 Börnin leita að efniviði í umhverfinu sem kanínur geta notað til að 

byggja sér bústað eða til að setja í holuna sína, s.s. dúnhnoðrar, lauf 

og gras. 

 Börnin leita og skoða hvaða fæða finnst í Kjarnaskógi sem kanínur 

geta étið.  

 Börnin athuga hvort þau sjá hvar og hvaða hættur leynast fyrir 

kanínur í skóginum.  

Sköpun / sögur og ljóð / tónlist og túlkun  

 Börnin semja sögu um Kalla kanínu sem býr í Kjarnaskógi, bústað 

hans og þær hættur sem að honum steðja og færa í leikbúning.  

 Börnin teikna Kalla kanínu og búa hann til úr efniviði úr Kjarnaskógi. 

 Börnin teikna eða mála þau dýr sem veiða og éta kanínur. 
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Hreyfing/leikir 

 Börnin hreyfa sig og hoppa eins og kanínur. 

 Börnin leika að þau séu kanínur sem eru að búa sér til bústað og 

safna matarforða. 

 Börnin leika hringleikinn refur og kanína: Tvö börn eru valin úr 

hópnum, annað er refur og hitt kanína. Hin börnin leiðast og mynda 

hring. Refurinn á að ná kanínunni. Börnin í hringnum reyna að 

hjálpa kanínunni að sleppa frá refnum, með því að lyfta höndum og 

opna þannig fyrir kanínunni þegar hún vill komast inn í hringinn, en 

setja hendur niður til að loka refinn úti og hleypa honum ekki inn í 

hringinn á eftir kanínunni. Þegar refurinn hefur náð kanínunni eru 

næstu tvö börn refur og kanína (Hreyfing til framtíðar, (á.á.), köttur 

og mús: bls. 24)  

 Eltingaleikur – refur og kanína: (Samsvarandi leikur og stórfiska-

leikur.) Hlaupasvæði afmarkað og merki sett þar sem börnin eiga að 

snúa við. Börnin leika litlar kanínur og standa í beinni línu fyrir aftan 

viðbragðslínu. Eitt barn og kennarinn leika refinn sem er staðsettur 

á miðju svæðinu, hann klappar þrisvar og kallar: „Refurinn er 

kominn, komið nú litlu kanínur.“ Við klapp frá kennara hlaupa 

kanínurnar í einum spretti yfir svæðið og passa að refurinn nái þeim 

ekki. Ef refurinn nær kanínu á hún að hjálpa refnum að ná hinum  

Stærðfræði 

 Mælingar á stærð og lengd kanína. Börnin finna grein eða sprek 

sem þau halda að sé álíka stórt og kanína og nota til að mæla með, 

bera saman við upplýsingar um stærð kanína úr bók.  

 Mælingar; hvað þarf margar kanínur til að verða eins stór og barn.  

 Skoða liti kanína og bera saman við liti í umhverfinu.  

 Form í umhverfinu; kringlótt eins og augu kanína, form sem eru eins 

og fætur eða eyru kanína.  

 Spor og slóðir; börnin mæla hvað eitt hopp hjá kanínu er langt 

miðað við þeirra skref og hvað þarf mörg skref til að fara ákveðna 

vegalengd. Barn 10 skref, kanína 20 hopp. 

 

Mat á verkefnum 

Mat er í höndum kennara og barna. Sjá nánari lýsingu á útfærslu mats í 

kafla 4.1.1.2 bls. 53–54 og viðauka 1–4. 
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8 Verkefni um ber 

Þegar hausta fer bregða margir sér í berjamó til að tína krækiber og bláber. 

Gaman er að fara með barnahópa í berjamó og kynna fyrir þeim ber sem 

vaxa villt úti í náttúrunni. Bæði í Kjarnaskógi og Krossanesborgum vaxa villt 

ber. Í Krossanesborgum er mikið um lautir á milli klappa. Þar er gott berja-

land og þar vaxa bæði bláber og krækiber. Á haustdögum er vinsælt að 

skreppa þangað í berjamó. Þægilegt er fyrir kennara að fara með barnahópa 

og velja laut þar sem kennarinn hefur góða yfirsýn yfir svæðið.  

 

Markmið með verkefninu:  

 Að börnin læri um tengsl blóma, fræja og berja.  

 Að börnin læri að þekkja tvær tegundir berja, bláber og krækiber og 

lyngið sem berin vaxa á. 

 Að börnin kynnist margvíslegri nýtingu berja. 

 Að börnin læri ákveðin orð, s.s. lyng, blóm, rót, lauf, aldin, vísar, 

grænjaxl, sætukoppar og hvað þau standa fyrir í náttúrufræðinni. 

 

Verkefnið hefst á umræðum um ber og berjaland. Rætt er um hvaða 

hugmyndir börn hafa um ber og hvort þau viti hvað ber eru. Hvenær börnin 

haldi að hægt sé að tína ber og hvort þau haldi að hægt sé að fara í berjamó 

einhvers staðar nálægt skólanum. Hvort þau þekki einhvern stað þar sem 

eru holt, móar og lautir sem ber vaxa. Ef Krossanesborgir koma ekki upp í 

umræðunum getur kennarinn nefnt þær. Líklegt er að einhver barnanna 

hafi farið þangað til að tína ber. Í þessu verkefni þarf að hafa fötur eða lítil 

box með loki til að tína berin í. Í umfjölluninni er gott að hafa bækur með 

myndum til að sýna börnunum hvernig ber og lyng líta út. Einnig er hægt að 

skoða myndir af berjum og lyngi á netinu, sbr. berjavef Lilju Dóru 

Harðardóttir (2011). 

 

Náttúra og umhverfi 

 Rætt er um lit berjanna og bragð, hvernig berin vaxa, hvort fyrst 

komi fræ, blóm eða lítil ber og hvernig þau séu á litinn og hvort þau 

heiti eitthvað.  

 Athuga hvort berin séu mörg saman eða eitt á sama stað á lynginu, 

hvernig lyngið er og ræturnar og í hvernig landslagi besta 

berjalandið er. 
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 Börnin skoða lyng og ber, skoða blöðin á lynginu og hvar berin vaxa, 

í mó, á mel eða í laut. 

 Fjallað er um berin eftir árstíðum og hvað gerist hjá berjunum þegar 

kemur frost og snjór, hvort hægt er að tína þau þá og hvernig berin 

verða sem verða eftir á lynginu og hægt er að skoða þegar vorið 

kemur. 

 Börnin gera tilraunir með hvort berin fljóta eða sökkva, nota 

smásteina og litar spýtur til samanburðar. 

Samfélag og menning 

 Rætt um hvort allir borði ber og hvað annað sé hægt að gera við 
þau, búa til sultu, hlaup, saft, setja í frost, setja ber í brauð og 
kökur. 

Sköpun / sögur og ljóð / tónlist og túlkun 

 Börnin læra orð og hugtök sem tengjast berjum og lyngi, s.s. ber, 
krækiber, bláber, lyng, vísar, grænjaxlar, sætukoppar. Hvað þýðir að 
vera berjablá? Hvað er að fara til berja?  

 Börnin læra þuluna Könguló, könguló vísaðu mér á berjamó (sjá Elfa 

Lilja Gísladóttir, 2009, bls. 41). 

 Börnin semja þulu um ferðina í berjamóinn í Krossanesborgum. 

 Börnin útfæra þuluna og færa hana í leikrænan búning. 

 Börnin læra vísuna Nú blánar yfir berjamó (Vísnabókin, 1983, bls. 

97). 

 Börnin læra lagið Út um mó (sjá Sigríður Pálmadóttir, 2010, bls. 

171). 

 Börnin búa til listaverk úr berjalyngi eða greinum sem þau finna í 

berjamónum.  

 Börnin teikna myndir af berjum og berjalyngi og mála myndir með 

safa úr berjum. 

Hreyfing/leikur 

 Berjaleikur – lýsing: Börnin leika lífsferil berjalyngs eftir árstíðum. 

Það er vor og börnin kúra sig niður og taka á móti geislum 

sólarinnar, þau reisa sig upp til hálfs og teygja sig á móti sólinni og 

lyfta höndum upp til skiptis eins og lítil lauf á lyngi. Síðan fara berin 

að vaxa og börnin gera litlar kúlur með lófunum, kúlurnar stækka 

síðan og vaxa og verða að berjum. Loks eru berin tínd af lynginu, 

haustið kemur og þá beygja börnin sig saman og kúra á jörðinni og 

sofa. 
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Á vorin lifnar lyngið við og lítil blóm koma á bláberjalyng, blómin eru 

kölluð sætukoppar. Sætukopparnir verða svo að grænum vísum sem 

sólin vermir og þá verða berin blá. Á krækiberjalyngið koma lítil ber 

sem kölluð eru vísar, þeir verða grænir (grænjaxlar) og þurfa sól og 

regn til að geta vaxið, síðla sumars og fram á haust er svo hægt að 

tína berin. Þegar líða fer að vetri sofnar lyngið og býr sig undir 

veturinn sem kemur með sinn kulda og snjó sem fellur eins og hvít 

slæða yfir lyngið. Þegar vorar á ný vaknar lyngið og fer að búa sig 

undir að berin fari að vaxa á ný. 

Stærðfræði 

 Börnin flokka ber úr lítilli krús eftir tegundum og telja hve mörg eru 

af hverri tegund. 

 Börnin skoða lögun, lit og stærð berja og lyngs. 

 Börnin prófa að kreista eitt ber milli fingranna og athuga hvað 

kemur mikill safi. 

 

Mat á verkefni 

Mat er í höndum kennara og barna. Sjá nánari lýsingu á útfærslu mats í 

kafla 4.1.1.2 bls. 53–54 og viðauka 1–4. 
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9 Verkefni um pöddur 

Á vorin, sumrin og haustin eru mörg börn hugfangin af því að safna pöddum 

í litlar dósir. Orðið padda er í raun samheiti yfir hópa af smádýrum, oftast er 

þó átt við liðdýr þó stundum séu aðrir hryggleysingjar, eins og ánamaðkar 

og sniglar, taldir með (Hrefna Sigurjónsdóttir, 1989, bls. 7–9).  

Verkefnin um pöddur eru fjögur og geta farið fram bæði á skógar-

svæðum og í Krossanesborgum þar sem eru melar, móar og klappir. Hægt 

er að bera saman pöddur sem finnast á mismunandi svæðum. Verkefnin 

geta byrjað hvort sem er inni í kennslustofu eða á útisvæði. Börn og kennari 

ræða um pöddur og hvaða hugmyndir þau hafa um þær, hvort þau hafa séð 

eða þekkja einhverjar pöddur. Hentugt er að vera með bækur og myndir af 

pöddum til að börnin geti skoðað og einnig er gott að vera með 

greiningarlykla um smádýr sem börnin geta borið saman við þær pöddur 

sem þau finna (Hrefna Sigurjónsdóttir og Snorri Sigurðsson, 2007). 

Hugmyndir barnanna eru skráðar á blað og síðan unnið út frá þeim. Rætt er 

um hvernig hægt er að safna pöddum, t.d. í dósir, með háf eða með því að 

búa til pöddugildrur líkt og börnin gera í verkefni tvö (sjá dæmi um 

pöddugildrur hér fyrir neðan). Miðað er við að börnin vinni saman í pörum 

eða litlum hópum og hjálpist að við að búa til pöddugildrur og finna stað 

fyrir gildrurnar. Börnin leita líka að pöddum, veiða þær og hjálpast síðan að 

við að greina þær og flokka, þau nota myndir og greiningarlykla til að finna 

út hvaða tegundir þau fundu (sjá ítarefni). Verkefni fjögur fjallar sérstaklega 

um köngulær, tegundir þeirra og hvort hægt sé að finna margar tegundir af 

þeim á kennslusvæði. Rætt er um hvers konar dýr köngulær séu, hvað þær 

hafi marga fætur, um munn og augu, hvað þær éti og hvort þær éti önnur 

dýr, hvernig þær veiði, til hvers og hvernig þær spinni vef o.fl. (Árni 

Einarsson, 1989, bls. 81–100). 

Í eftirfarandi verkefnum er hugmyndin að hægt væri að vinna með 

verkefnin yfir lengra tímabil, eða kennarar velja ákveðin viðfangsefni úr 

þeim hugmyndum sem hér koma fram.  

 

Markmið með verkefnunum: 

 Að börnin öðlist aukinn áhuga á lífríki náttúrunnar. 

 Að börnin kynnist nánar náttúru og umhverfi á kennslusvæðum. 

 Að börnin kynnist pöddum á kennslusvæðum og geti greint á milli 

mismunandi hópa padda eins og áttfætla, fjölfætla, skordýra o.fl.  
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 Að börnin kynnist lífsferlum smádýra og hlutverkum þeirra í lífríkinu 

og beri virðingu fyrir því. 

 Að börnin átti sig á því hvað pöddur eru viðkvæmar og að það þurfi 

að umgangast þær af varúð. 

 Að börnin öðlist færni í flokkun, talningu og greiningu á pöddum. 

 Að börnin geri sér grein fyrir því hvaða hlutverki pöddur gegna á 

kennslusvæðum og hvað þær þurfi til að lifa, vaxa og dafna (lífsferill 

smádýra). 

 Að börnin læri ný orð og hugtök um pöddur, skilji merkingu þeirra 

og geti notað þau á merkingarbæran hátt, orð eins og búkur, fætur, 

augu, munnur, fálmarar, vængir. 

 

Verkefnið felst í því að fara á ákveðið kennslusvæði og skoða pöddur sem 

þar kunna að finnast. Börnin skoða hvar pöddur er helst að finna en þær eru 

t.d. í grasinu, í moldinni, undir moldarbarði, við tré eða runna, í skurðum 

eða í leir við tjarnir. 

 

Náttúra og umhverfi 

 Ræða um fjölda tegunda af pöddum. 

 Hvað pöddurnar éta og hver éti þær, hvaða hættur eru í umhverfinu 
fyrir pöddur svo sem stærri dýr, fuglar, maðurinn eða annað.  

 Rætt er um stærð padda, hvort þær séu stórar, litlar eða svo smáar 
að það þurfi stækkunargler til að sjá þær.  

 Börnin leita að pöddum og veiða þær í krukkur eða háfa til að skoða 
þær nánar og bera þær saman og flokka eftir hópum, stærð, lit, 
lögun og fjölda.  

 Börnin ræða um pöddurnar og velta fyrir sér til hvers svona pöddur 
eru á kennslusvæði, hvernig þær komast þangað og hvað þær þurfi 
til að lifa.  

 Rætt er um mikilvægi padda í lífskeðjunni. 

 Þegar í skóla er komið skoða börnin pöddurnar nánar með 

stækkunargleri og í víðsjá. Þau skoða hvernig búkur er á pöddunum, 

hvort þær hafa augu, munn, fálmara, vængi og hvernig fætur þeirra 

eru.  

 Börnin búa til kartöflugildru með því að skera bökunarkartöflu í 

tvennt, skafa innan úr henni með skeið og búa til op á gildruna með 

því að skera V-laga form úr brúnum efri helmings kartöflunnar, 

síðan er kartöflunni lokað aftur með grillpinnum. Þá er að finna 
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góðan stað fyrir gildruna, grafa litla holu og koma henni fyrir þannig 

að opin á gildrunni nemi við jarðvegsbrúnina. Pöddurnar skríða inn 

um opin á kartöflunni og ætið og rakinn halda þeim oft þar einhvern 

tíma. 

 Lítil dós er grafin niður í jarðveg þannig að barmar hennar nema við 

yfirborð jarðvegsins, ávaxtabiti er settur í dósina til að laða að 

pöddur. Þá er sett fjöl sem hvílir á fjórum litlum steinum yfir dósina, 

steinarnir halda fjölinni uppi og hún skýlir fyrir regni. Gildrurnar eru 

númeraðar og skráð er niður í hvernig landslagi eða jarðvegi hver 

gildra er. Seinna er farið í aðra vettvangsferð og gildrurnar sóttar til 

að skoða hvað kom í þær. 

 

 Flokkun á pöddum: Börnin skoða og flokka þær pöddur sem koma í 

gildrurnar og styðjast við myndir af pöddum og greiningarlykla um 

smádýr (Hrefna Sigurjónsdóttir og Snorri Sigurðsson, 2007).  

o Athugað er hvort samskonar pöddur hafi komið í allar 

gildrurnar eða hvort það er mismunandi eftir því í hvernig 

landslagi eða jarðvegi gildrurnar voru.  

o Börnin telja líka hversu margar pöddur eru eins, mæla þær 

og athuga lögun þeirra, telja fjölda fóta eða útlima, skoða 

hvernig búkurinn er, hvort hann skiptist eða er ein heild, 

hvort eru vængir; hvernig augu, fálmara og munn 

pöddurnar hafa.  

o Börnin velta fyrir sér hvað pöddur éta, t.d. hvort þær éta 

hver aðra, og hvaða hlutverk börnin telja að pöddurnar hafi 

í lífskeðjunni.  

o Börnin teikna pöddurnar nákvæmlega því það eykur 

eftirtekt og hjálpar á þann hátt til við flokkunina. Pöddurnar 

eru myndaðar til að auðveldara sé að muna hvernig þær líta 

út og þá er hægt að bera myndirnar saman við myndir í 

bókum og greiningarlyklum.  

Sköpun / sögur og ljóð / tónlist og túlkun 

 Börnin búa til leikrit um könguló sem er að vefa vefinn sinn til að 

geta veitt mat handa ungunum sínum. 

 Börnin hlusta á söguna Vefurinn hennar Karlottu (White, E.B. 2001).  

 Börnin læra lagið Kalli litli könguló og spila með á steinahljóðfæri 
(sjá Hrafnhildur Sigurðardóttir, 2008). (Steinahljóðfæri: t.d. tveimur 
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steinum slegið saman, litlir steinar hristir í lófa, barið á stóran stein 
með öðrum minni.) 

 Börnin búa til pöddur úr náttúrulegum 

efniviði sem þau finna á vettvangi (mynd 

5). 

 Börnin búa til köngulóavefi úr stráum.  

 Börnin teikna pöddur. 

 Börnin mála pöddur á steina. 

 Börnin búa til pöddur úr leir, leikdeigi eða 

pappamassa. 

 Börnin taka myndir af pöddum á stafræna myndavél. Kennari 

aðstoðar þau við að setja myndirnar í tölvu og skrá frásagnir 

barnanna við hverja mynd.  

Hreyfing/leikir 

 Hreyfileikir: Börnin hreyfa sig eins og pöddur. 

 Athyglileikur: Börnin sitja hljóð og kyrr og hlusta eftir hljóðum frá 

pöddum, deila síðan reynslu sinni með hinum börnunum. 

 Athygli- og einbeitingarleikur: Börnin ganga hljóðlega um í smá-

stund og skoða í jarðveginn eða kíkja undir steina til að athuga 

hvort þau sjái einhverjar pöddur eða leggja við hlustir til að heyra 

hvort þau heyri í flugum. Þegar kennari gefur merki um að koma til 

baka safnast allir saman og lýsa því sem þeir sáu eða heyrðu og 

deila þannig upplifun sinni með öllum barnahópnum.  

 Minnisleikur: Kennarinn afmarkar svæði í náttúrunni með bandi og 

setur þar nokkra hluti, til dæmis skordýr úr plasti, sem alls ekki eiga 

heima í náttúruumhverfi. Börnin skoða hvað er á svæðinu, þau 

mega ekki taka hlutina, bara horfa og skoða og eiga síðan að muna 

hve marga hluti eða dýr þau sáu og lýsa þeim. Allir safnast saman og 

börnin segja frá hvað þau sáu marga hluti og hvernig hluti. 

 Listaleikur: Í þessum leik athuga börnin ákveðinn stað í náttúrunni 

og gera lista yfir það sem þau sáu, t.d. með því að teikna það. 

Börnin geta unnið í pörum, litlum hópum eða ein. Leikinn er einnig 

hægt að endurtaka, þá athuga þau aftur sama svæðið til að sjá 

hvort hægt sé að bæta einhverju við. Þegar börnin vinna í hópum 

eða pörum skapast oft skemmtilegar umræður milli þeirra. Síðan 

kynna börnin listann sinn fyrir hinum börnunum og deila reynslu 

sinni. Þennan leik má gjarnan færa í leikrænan búning, þar sem 

börnin nota leikræna tjáningu við að lýsa því sem á þeirra lista er. 

 Mynd 5: Könguló (ljósm.: 
Anna G) 
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Einnig er hægt að tengja leikinn við myndlist þar sem börnin mála 

eða teikna það sem var á listanum. Leikinn má líka tengja við 

stærðfræði, með því að telja, mæla o.fl., sömuleiðis íslensku í formi 

sögu og ljóða. 

 Eltingaleikur: Börnin búa til köngulóarvef á skólalóð og leika flugur 

og köngulær. Köngulærnar reyna að veiða flugurnar sem koma 

nálægt vefnum, leikurinn er búinn þegar búið er að ná öllum 

flugunum. 

 Eltingaleikur – Könguló, könguló vakna þú. Leikreglur: Einungis má 

ganga í þessum leik og innan afmarkaðs svæðis. Eitt barnið er 

könguló sem grúfir sig niður, hin börnin standa í hring utan um 

köngulóna og segja „könguló, könguló vakna þú“. Þegar köngulóin 

sprettur á fætur mega allir ganga hratt í burtu en köngulóin reynir 

að ná einhverjum. Þeir sem köngulóin nær eiga að hjálpa henni að 

ná hinum. 

 Snigill! Snigill!: Er ærslaleikur sem hentar vel í hreyfingu. Kennarinn 

skiptir hópnum í jafn stórar dýrafjölskyldur með því að hvísla í eyra 

þátttakenda nafn ákveðinnar vel þekktrar dýrategundar. Þannig eru 

t.d. 3–4 þátttakendur sniglar, margfætlur, járnsmiðir, ánamaðkar, 

hunangsflugur o.s.frv. Allar fjölskyldur eiga að vera jafn stórar. 

Hópurinn dreifir sér um svæðið og þegar stjórnandinn gefur merki 

reyna fjölskyldurnar að ná saman. Hver og einn reynir að líkja eftir 

hegðun, útliti og hljóði dýrategundarinnar sem hún eða hann 

tilheyrir þannig að hinir þátttakendurnir þekki sinn „fjölskyldu-

meðlim“, þ.e. sína dýrategund. Þegar þátttakandi finnur einhvern úr 

fjölskyldunni er sameinast um að finna þá sem eftir eru. Þegar öll 

fjölskyldan hefur náð saman sest hún niður. Dýrategundin sem 

síðast sest er úr leik eða útdauð (Heill og sæll, 1999, bls. 9). 

 

Mat á verkefnum 

Mat á verkefnum er í höndum barna og kennara. Sjá nánari lýsingu á 

útfærslu mats í kafla 4.1.1.2 bls. 53–54 og viðauka 1–4. 
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9.1 Hundatjörn og vatnapöddur 

Náttúran í Krossanesborgum er stórbrotin. Á milli borganna eru mýrar og í 

þeim eru þrjár tjarnir með tilheyrandi mýra- og vatnagróðri og dýralífi. 

Dýpsta tjörnin heitir Djáknatjörn, þar er fjölskrúðugt smádýralíf og þar vaxa 

margskonar plöntutegundir sem skemmtilegt er að skoða og fræðast um. 

Hundatjörn er hins vegar aðgengilegri og þar er hentugra fyrir börn að 

skoða og safna lífverum sem lifa í tjörnum og votlendi. Þarna vaxa margar 

tegundir af einærum jurtum og víðitegundum og þar er einnig nokkuð um 

berjalyng. Fuglalíf er fjölbreytt og meðal varpfugla eru jaðrakan, spóar, 

hrossagaukar, lóur, kríur, rjúpur, mávar og endur. Á klöppunum eru margs-

konar skorningar og útskot og hægt er að finna skjólgóð rými milli stórra 

steina og klappa. Lífsskilyrði fyrir pöddur og aðrar lífverur í tjörnum eru 

breytileg því í tjörnum eru oft miklar hitasveiflur sem fylgja veðri og árs-

tíðum. Á heitum sumardögum getur hitinn í tjörnum sveiflast frá miklum 

hita yfir daginn og niður í frostmark á nóttunni. Sumar tjarnir þorna alveg á 

sumrin og margar botnfrjósa á veturna svo að pöddulíf í tjörnum getur átt 

erfitt uppdráttar (Helgi Hallgrímsson, 1990, bls. 18). Verkefnið felst í að 

kanna lífríki tjarna og því þarf að taka með fötur og skóflur, stækkunargler, 

dósir og háfa. Börnin hafa einnig meðferðis bækur sem þau skrá í eða teikna 

pöddurnar sem þau finna. 

 

Markmið með verkefnunum:  

 Að efla áhuga barnanna á lífríki tjarna. 

 Að börnin kynnist lífríki Hundatjarnar. 

 Að börnin geri sér grein fyrir að pöddur sem lifa í tjörnum eru 

frábrugðnar þeim sem lifa á landi. 

 Að börnin átti sig á hve viðkvæmar pöddur eru og að nauðsynlegt sé 

að meðhöndla þær varlega. 

 Að börnin æfist í að skoða og flokka pöddur í hópa. 

 

Náttúra og umhverfi 

 Rætt er um hvort vatnapöddur séu frábrugðnar þeim pöddum sem 

börnin voru búin að læra um og lifa á þurrari svæðum, t.d. í 

Krossanesborgum.  

 Fjallað er um hvernig hægt sé að veiða pöddurnar til dæmis með 

háfum eða öðru og hvort þurfi að setja þær strax í vatn þegar búið 

er að ná þeim eða hvort þær geti lifað án þess að vera í vatni.  
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 Rætt er um hvað annað sé hægt að veiða í tjörninni, t.d. smáfiska 

eins og hornsíli.  

 Fjallað er um jarðveginn við tjörnina, hvort þar sé leir, sandur, mold 

og gras og hvort hægt sé að vaða í henni, börnin taka sýnishorn af 

jarðvegi með í skólann til að kanna hvort þar séu einhverjar pöddur 

sem sjást bara með stækkunargleri í víðsjá eða smásjá.  

 Flokkun á pöddum frá Hundatjörn: Þetta verkefni er unnið í skóla 

þar sem börnin skoða betur pöddurnar sem þau fundu í og við 

Hundatjörn og hvort einhverjar fleiri finnast í jarðvegssýninu sem 

þau tóku með í skólann.  

o Börnin nota stækkunargler eða víðsjá til að skoða og flokka 

betur pöddurnar og setja saman í box þær sem eru eins. 

o Börnin telja hvað þau finna margar af hverri gerð, hvernig 

þær líta út, hvort bolurinn er heill eða skiptur, hvort 

pöddurnar hafa augu og fálmara, vængi, hvernig fætur þær 

hafa og hve marga. 

o Börnin velta fyrir sér hvað pöddurnar éta og hvort þær éti 

t.d. hver aðra, hvort þær eigi egg eða unga og hvernig þær 

geri sér bústað, hvort þær vefi eins og köngulær. Notaðar 

verða bækur um pöddur, myndir og greiningarlyklar til að 

finna út hvaða pöddur þetta eru (sjá ítarefni).  

 Börnin búa til kort af Hundatjörn og umhverfi hennar og teikna inn 

á kortið þær jurtir og pöddur sem þau fundu þar.  

Sköpun / sögur og ljóð / tónlist og tjáning 

 Börnin búa til sögu um ferðina að Hundatjörn og það sem þau 

gerðu í ferðinni. Börnin vinna saman í pörum eða litlum hópum og 

hjálpast að við að semja. 

 Börnin færa sögurnar í leikrænan búning og leika þær fyrir hin 

börnin. 

 Börnin teikna og mála Hundatjörn og umhverfi hennar. 

 Börnin búa til pöddur og hornsíli úr leir eða verðlausum efniviði.  

 Börnin búa til tjörn úr pappamassa og setja þar pöddurnar og 

hornsílin sem þau bjuggu til. 

Hreyfing/leikir 

 Flugan fín nú veiði ég þig. Einungis má ganga, innan afmarkaðs 

svæðis, í þessum leik. Tvö börn eru köngulær og hin eru flugur sem 

fljúga um. Köngulærnar vinna saman, þær nota þriggja til fimm 
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metra langan spotta sem vef, þær halda hvor í sinn enda og reyna 

að ná flugunum. Þær flugur sem köngulærnar ná tengjast við 

köngulærnar með því að taka í hönd annarrar þeirra og leiða hana 

svo koll af kolli þar til öllum er náð og allir leiðast. 

Stærðfræði 

 Börnin flokka og bera saman pöddurnar sem þau fundu eftir gerð, 

stærð, lögun og lit og skrá hjá sér hverjar eru eins og hvað margar 

eru af hverri gerð. 

 

Mat á verkefnum 

Mat er í höndum kennara og barna. Sjá nánari lýsingu á útfærslu mats í 

kafla 4.1.1.2 bls. 53–54 og viðauka 1–4. 

 

9.2 Hundatjörn – jurtategundir 

Við tjarnirnar í Krossanesborgum hafa fundist þó nokkrar sjaldgæfar 

plöntur. Þar vex meðal annars dvergvatnalilja, tjarnastör, lófótur, 

reiðingsgras, engjarós, fergin og fimm tegundir af nykru. Þetta verkefni er í 

tvennu lagi, annars vegar er vettvangsferð að Hundatjörn þar sem börnin 

skoða jurtirnar, taka myndir og skrá með því að teikna og lita jurtirnar. Hins 

vegar er nánari vinna með jurtirnar sem börnin fundu í vettvangsferðinni. 

Börnin skoða myndir, bækur og greiningarlykla um plöntur til að finna út 

hvaða plöntur þetta eru (sjá ítarefni). Börnin hafa meðferðis litlar bækur 

sem kennarinn útbýr handa þeim sem þau nota til að teikna í og skrá 

upplýsingar um jurtir. 

 

Markmið með verkefnum:  

 Að börnin kynnist plöntulífi við Hundatjörn og læri að þekkja tvær til 

þrjár jurtategundir sem lifa við tjörnina. 

 Að efla áhuga barna á villtum gróðri. 

 Að börnin geri sér grein fyrir fjölbreytileika jurta og að jurtir við 

tjarnir eru ekki eins og jurtir á þurrari svæðum. 

 Að börnin læri að bera virðingu fyrir jurtunum. 

 Að börnin læri um tengsl blóma, fræja og aldina og auki þannig 

skilning sinn á lífsferli jurta. 

 Að börnin læri orð sem tengjast jurtum, svo sem stöngull, rót, blöð 

og geti nýtt sér orðin í umræðum á réttan hátt. 
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Náttúra og umhverfi 

 Börnin skoða umhverfi Hundatjarnar og taka myndir af umhverfi 

hennar og jurtunum sem vaxa við tjörnina og í henni. Myndirnar eru 

settar í tölvu og kennarinn aðstoðar börnin við að gera mynda-

skráningu um ferðina og skrifar athugasemdir frá þeim við 

myndirnar.  

 Börnin taka með sýnishorn af algengum jurtum til nánari skoðunar 

og til að vinna með í listaverkagerð.  

 Fjallað er um hvaða jurtir finnast við tjörnina, hvort þær vaxi í 

tjörninni eða við hana. 

 Ræða hvort jarðvegurinn þar sé úr mold, leir eða sandi og hvort 

hann sé þurr eða blautur.  

 Rætt er um lit og stærð jurtanna, hvort þær beri blóm og hvernig 

litur sé á blómunum og hvernig laufblöð þeirra eru.  

 Ræða um hvernig rætur þær hafa og hvar ræturnar séu, hvernig 

plönturnar fái næringu og nægan vökva.  

 Börnin nota stækkunargler til að skoða betur æðarnar í blöðum 

jurtanna, hárin á rótunum og fræin á stilkunum. Þau bera jurtirnar 

saman, skoða þær og flokka eftir lit, lögun og stærð. Börnin nota 

plöntubækur, myndir og greiningarlykla til að finna út hvaða jurtir 

þetta eru (sjá ítarefni). 

Sköpun / sögur og ljóð / tónlist og túlkun 

 Börnin velja sér jurt og semja um hana þulu sem þau færa í 

leikrænan búning. 

 Börnin búa til mynd úr löngum stráum með því að vefa og flétta 

stráin saman.  

 Börnin þurrka jurtirnar sem þau tóku með sér. Þegar jurtirnar eru 

orðnar þurrar búa þau til listaverk. Hægt er að binda jurtirnar 

saman í búnt og hengja þær upp til þerris eða pressa þær. Listaverk 

geta verið með ýmsu móti, t.d. má líma jurtir á pappa sem er búið 

að mála bakgrunn á, leggja jurtir á milli tveggja plastfilma eða 

bókaplasts og þá er komið gluggaskraut. 

 

Mat á verkefnum 

Mat er í höndum kennara og barna. Sjá nánari lýsingu á útfærslu mats í 

kafla 4.1.1.2 bls. 53–54 og viðauka 1–4. 
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10 Verkefni um veður 

Veðurfarið á Íslandi er margbreytilegt og suma daga getum við haft 

margskonar veður og vinda. Frá nánast logni upp í hvassan vind. Veðrið 

getur breyst mjög snögglega úr sól og björtu veðri í rigningu og súld og úr 

björtu og stilltu veðri í snjókomu og rok, gildir einu hvort það er vetur, vor, 

sumar eða haust. Svona veðrabreytingar eru ekki endilega neikvæðar 

heldur er hægt að nýta þær í margskonar rannsóknarvinnu. Verkefnin sem 

koma hér á eftir eru í fjórum liðum; fyrst eru tvö verkefni sem fjalla um 

vindinn, síðan eitt um regnið og að lokum eitt um snjóinn. Verkefnin er 

hægt að vinna í Seljagarði eða í skóla. Í verkefnunum er unnið með náttúru 

og umhverfi þar sem börnin skoða áhrif veðurs á náttúruna og velta fyrir sér 

veðrinu eftir árstíðum. Unnið er með ný orð og hugtök, sem tengjast veðri 

og veðurfari og börnin læra. 

 

Markmið með verkefnunum: 

 Að börnin kynnist mismunandi veðurfari. 

 Að börnin kynnist áhrif veðurs og vinda á náttúru og umhverfi. 

 Að börnin geri sér grein fyrir að veðurfar er mismunandi eftir 

árstíðum. 

 Að börnin læri orð og hugtök tengd veðurfari, svo sem sól, sólskin, 

blíðu, mollu, regn, þoku, úrkomu, vind, snjó, stórhríð, él og hret. 

  Að börnin æfist í að vinna með stærðir, magn, form og mynstur. 

 

Verkefni um vindinn 

Náttúra og umhverfi 

 Umræður þar sem börnin koma með sínar hugmyndir um vindinn 

og kennarinn leiðir þau áfram í umræðunni. Þau ræða hvort það var 

vindur í gær og hvort það var vindur þegar þau komu í skólann í dag 

og hversu mikill hann var. 

 Börnin fylgjast með veðrinu með foreldrum sínum heima í tvo daga 

og fá skráningarblað með heim (sjá viðauka 8).  

 Börn og kennari fylgjast með veðrinu alla vikuna, fara út á 

morgnana til að athuga og meta veðrið og skrá niðurstöðurnar (sjá 

viðauka 8). 

 Þau búa til veifur úr grein og pappír eða öðru efni til að fylgjast með 

vindinum, úr hvaða átt hann blæs.  
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 Börnin búa til veðurkarla sem segja þeim hvernig þau þurfi að klæða 

sig til útiveru eftir því hversu mikill vindur er.  

 Þegar vindurinn er mikill fara börnin í leik úti með því að láta 

vindinn blása í úlpurnar og þá fjúka þau.  

 Hægt er að fjalla um vindmyllur sem snúast í vindinum og framleiða 

orku sem verður rafmagn og er notað til dæmis í ljós og hita í 

húsum. 

 Börnin gera athugun á vindhraða eftir því hvar þau eru staðsett á 

skólalóðinni. Þau finna út hvar er mestur eða minnstur vindur í 

garðinum. Hvort meiri eða minni vindur er í skjóli við tré eða hús 

eða hvernig það er á bersvæði, er þá mikill eða lítill vindur? 

 Börnin setja upp vindmyllur og/eða vindhana til að athuga hvað 

blæs mikið og úr hvaða átt. 

Sköpun / sögur og ljóð / tónlist og túlkun 

 Börnin læra lagið Krummi krunkar úti (sjá Sigríður Pálmadóttir, 

2010, bls. 209) og klappa taktinn. 

 Börnin æfa sig í að finna orð og hugtök sem tengjast vindinum, s.s. 

logn, lognmolla, gola, vindur, rok og stormur.  

 Börnin semja leikrit um vindinn og leika það. Þau flétta inn í leikritið 

dýr og hluti sem eru í umhverfinu, s.s. flugur, fugla, lauf o.fl.  

 Börnin herma eftir veðurhljóðum og semja tónverk eftir því. 

 Börnin mála hluti sem fjúka í vindinum, t.d. fána og þvott á snúru. 

Hreyfing/leikur  

 Börnin halda laki á milli sín og láta vindinn blása í það til að finna 

kraftinn. 

 Börnin hlaupa á móti vindinum og finna hvernig golan heldur á 

móti, hlaupa með vindinn í bakið og finna hvernig vindurinn ýtir 

þeim áfram. 

 

Verkefni um rigningu 

Náttúra og umhverfi 

 Umræður um rigninguna, hvernig hún verður til, úr hverju hún er og 

hverjir þurfa á rigningunni að halda til að geta lifað í náttúrunni. 

 Börnin fara út í rigninguna, skoða og þreifa á blautu grasinu, hoppa í 

pollum og leika sér. Taka inn blauta steina og fylgjast með þeim 
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þorna. Næst þegar börnin fara út sjá þau að pollarnir hafa minnkað, 

þá talar kennarinn um uppgufunina.  

 Börnin mæla hversu mikið rignir yfir daginn með því að setja box út 

að morgni og taka það inn síðdegis. Þau setja einnig box út áður en 

þau fara heim, skoða það morguninn eftir og bera saman hvort 

rigndi meira um daginn eða yfir nóttina.  

 Börnin framkvæma einnig tilraun með mismunandi pappír og 

rigningu; þau setja út misþykkan pappír og sjá hvaða gerð af pappír 

er fyrst að gegnblotna.  

 Bækur sem tengjast rigningunni eru lesnar og lög og vísur sungin. 

Sköpun / sögur og ljóð / tónlist og túlkun 

 Börnin læra lagið Með vindinum þjóta skúraský (sjá Hrafnhildur 

Sigurðardóttir, 2010, bls. 40). 

 Börnin hlusta á bókina Karólína og rigningin (Voipio, L., 1990). 

 Börnin semja þulu um rigninguna, kennarinn hjálpar þeim að skrifa 

og flytja. 

 Börnin láta rigna á mismunandi hluti og taka hljóðið upp á diktafón 

og setja saman í dropakór. 

 Börnin æfa sig í að finna orð og hugtök sem tengjast rigningu, s.s. 

regn, úði, regndropar, ský, rigningaský, dögg, þoka, dalalæða.  

 Börnin nota vatn til að mála myndir á stétt eða í sand.  

Hreyfing/leikur  

 Börnin leika í rigningu með því að hoppa og stappa í pollum og 

athuga hver býr til mestu gusurnar. 

 

Verkefni um snjóinn 

Náttúra og umhverfi 

 Börnin setja krukku með vatni í út og geyma yfir nótt og athuga svo 

hvort vatnið hafi frosið og hvað ísinn sé þykkur. Þau geta líka 

skoðað hvort ís er á pollum, brotið hann og skoðað hvað hann er 

þykkur, hvort ísinn sé eins þykkur og blað eða pappi eða hvort hann 

bráðni strax í höndunum á þeim. 

 Börnin fylla fimm eins ílát af snjó og setja á mismunandi staði til að 

sjá hversu mikil áhrif hiti hefur á bráðnun. Eitt ílátið er á ofni, annað 

úti í glugga, þriðja á borði í eldhúsi, fjórða inni í ísskáp og það 

síðasta inni í skáp. Skráningar (sjá viðauka 9). 
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Sköpun / sögur og ljóð / tónlist og túlkun 

 Börnin semja sögur og ljóð um snjókarla og færa í leikrænan búning. 

 Börnin æfa sig í að finna orð og hugtök sem tengjast snjónum, s.s. 

snjór, él, hríð, snjókorn, ís, ískristallar. 

 Börnin teikna og mála myndir sem tengjast árstíðum. 

 Börnin gera myndir í glugga sem tengjast ís, snjókornum og snjó.  

Hreyfing/leikur  

 Börnin búa til snjókarla og snjóengla.  

 Börnin finna lyktina af snjónum, smakka snjóinn til að finna hvernig 

hann bráðnar á tungunni og þau hlusta á hvernig brakar í snjónum 

þegar gengið er eða hlaupið á honum. 

Stærðfræði 

 Snjókarlar: Börnin búa til snjókarl úr þremur misstórum kúlum. Þau 

mæla snjókarlinn á marga vegu og giska á þyngd, hæð og breidd 

hans.  

 Form: Börnin búa til margskonar form úr snjónum, til dæmis með 

því að spora slóðir og mæla hvað hver slóð er löng og breið. Ef 

slóðir eru tengdar saman eiga þau að finna hvað þær eru langar og 

breiðar. 

 Mynstur: Börnin búa til mynstur í snjóinn með endurtekningum. 

 Snjókúlur: Börnin búa til margar snjókúlur og raða þeim upp á mis-

munandi vegu í mynstur og raðir, flokka þær eftir stærð og lögun. 

 Jólakúlur: Börnin búa til margar litlar snjókúlur, binda utan um þær 

borða eða lita með matarlit og hengja á tré úti. Þau telja hve margar 

kúlur fara á tréð og hvað eru margar í hverjum lit. 

 

Mat á verkefnum 

Mat er í höndum kennara og barna. Sjá nánari lýsingu á útfærslu mats í 

kafla 4.1.1.2 bls. 53–54 og viðauka 1–4. 
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11 Fjöruverkefni 

11.1 Verkefna- og leikjahugmyndir í Krossanesfjöru 

Krossanesfjara liggur suðaustur frá Krossanesborgum rétt við hafnarsvæði 

Akureyrar. Ætlunin er að nota lítinn hluta fjörunnar fyrir verkefnin þar sem 

hún liggur í sveig milli tveggja kletta og hentar ágætlega til að fara með hóp 

af börnum í skoðunar- og námsferðir. Í fjörunni er sandur og smásteinar, 

stórgrýti og klettar, skeljar, kuðungar og sjávargróður með tilheyrandi 

lífverum. Nokkrar tegundir af öndum, svo sem æðarfugl, stokkendur og 

rauðhöfði halda þarna til vor, sumar og fram á haust. Þar eru líka mófuglar, 

mávar, hrafnar og tjaldur. Til að komast í fjöruna þarf að ganga niður brekku 

eftir gönguslóða. Brekkan er vel gróin og ekki er hætta á að börnin slasi sig á 

leiðinni. Í brekkunni er mikið af berjalyngi og hægt er að tína ber síðsumars. 

Þarna er sólríkt og á hlýjum dögum er gaman að vaða berfætt(ur) út í volgan 

sjóinn. Auðvelt er að komast í þessa fjöru og kennarinn hefur góða yfirsýn 

yfir svæðið.  

Eftirfarandi verkefni eru miðuð við Krossanesfjöru en auðvelt er að yfir-

færa þau á hvaða fjöru sem er. Verkefnin eru sex og byggjast á ferðum í 

fjöruna þar sem er leikið og lært. Fyrsta verkefnið er ferð í fjöruna þar sem 

börnin skoða hana og fræðast um flóð og fjöru og safna ýmsu áhugaverðu 

til að skoða og vinna með í skóla. Annað verkefnið er unnið í skóla þar sem 

börnin skoða nánar og flokka það sem þau finna. Í þriðja verkefninu fara 

börnin í fjöruna og skoða og flokka smádýrin sem þau finna þar. Í fjórða 

verkefninu skoða þau og flokka gróður sem þau finna. Fimmta verkefnið 

fjallar um umgengni í fjörunni og hvað helst skaðar lífríki hennar. Sjötta 

verkefnið snýst um fjörusteina. Verkefnunum fylgja hugmyndir sem hægt er 

að vinna meira með og tengja við flesta námsþætti námskránna með 

samþættingu í huga. Í fjöruferðum er nauðsynlegt að hafa meðferðis fötur, 

skóflur, litla háfa, stækkunargler og lokaðar dósir til að veiða smádýr í. 

Einnig þarf poka til að safna ýmsu smálegu úr fjörunni, s.s. gróðri, sprekum 

og steinum til að taka með heim og vinna meira með eða fyrir rusl sem á 

ekki heima í fjörunni. Síðan er nauðsynlegt að hafa pappír og skriffæri, 

myndavél og jafnvel myndbandsupptökuvél og diktafón. Einnig er gott að 

hafa greiningarlykla fyrir smádýr og bækur sem fjalla um fjöruna og lífríki 

hennar (sjá ítarefni). Orðaskjóða er eins og áður með í för. Í fjöru-

verkefnunum læra börnin ný orð og hugtök, þau bæta þannig við orðaforða 

sinn og eftir vinnuna eru meiri líkur á að þau geti notað orðin og hugtökin 

rétt í umræðum, skýrt út fyrir öðrum og þannig aukið við skilning sinn á 

viðfangsefnum tengdum fjörunni.  
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11.1.1 Ferð í fjöru 

Í þessu verkefni er farið í fjöruna og skoðað hversu vel börnunum gengur að 

læra á umhverfi hennar. Þau leika sér og læra á öruggum svæðum í fjörunni 

en læra jafnframt að ákveðin svæði beri að varast því þar geti verið hættur. 

 

Markmið með verkefninu: 

 Að börnin kynnist fjörunni. 

 Að börnin átti sig á að sjórinn færist upp og niður fjöruna við 

sjávarföll, að stundum er sjór yfir öllu og stundum er sjórinn mun 

neðar og þá er fjaran stór. 

 Að börnin læri ný orð og hugtök um sjávarföll, svo sem flóð og fjöru, 

aðdráttarafl, að falla að og fjara út. 

 Að börnin njóti þess að vera í fjörunni. 

 Að börnin fái áhuga á því sem þar er að finna. 

 Að börnin æfist í að vinna með stærðir, hlutföll, magn og mynstur. 

 

Náttúra og umhverfi 

 Umræður um að stundum sé fjara og stundum flóð og rætt um á 

hvaða tíma dags fjara er í Krossanesi, hvernig fjaran er, það helsta 

sem þar er að finna og hvaða leið er hentugast að fara í fjöruna.  

 Þegar þangað er komið sýnir kennarinn börnunum hvernig þau geta 

séð muninn á flóði og fjöru með því að setja merki á fjöruborðið 

(spýtu, staur, stein eða annað í undirlaginu) þegar það er að fjara 

út. Þá kemur í ljós hvað sjávarborðið lækkar mikið þegar fjarar út. 

Þegar fer að falla að aftur fer sjórinn yfir merkið (hvort sem það er 

spýta, staur, steinn eða eitthvað sem stendur upp úr sjónum).  

 Þau skoða hvað hægt er að finna á yfirborði fjörunnar og velta fyrir 

sér hvort allir þessir hlutir eigi þar heima. 

 Síðan leika börnin sér, skoða og rannsaka það sem í fjörunni er og 

safna í poka, fötur eða dollur því sem þeim finnst áhugavert og vilja 

taka með sér í skólann.  

 Þegar þangað er komið er fjallað um ferðina og athugasemdir og 

hugmyndir skráðar til að vinna með síðar.  

Sköpun / sögur og ljóð / tónlist og tjáning 

 Í fjörunni skoða börnin umhverfi fjörunnar og athuga hvernig fjara 

þetta er, síðan búa þau til líkan af fjörunni með því að haldast í 
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hendur og móta fjöruna með sjálfum sér. Í þessu tilfelli liggur fjaran 

í boga þannig að börnin mynda boga eða hálfhring. Síðan móta þau 

flóð og fjöru með því að sveifla höndum mishátt upp eða niður og 

framkalla ölduhljóð í leiðinni. Mynda hljóð sem heyrist, þegar aldan 

skellur á fjörusandinn, fjörusteinana og klettana með því að klappa 

á líkamann eða skella saman lófum.  

 Börnin túlka sjávarnið og önnur hljóð sem eru í umhverfi fjörunnar, 

s.s. hljóð frá fuglum, einnig fléttast manngerð hljóð inn í 

viðfangsefnið eins og hljóð frá bátum og flaut frá skipum sem sigla 

inn fjörðinn, niður frá bílaumferð eða flugvélum, mannamál og 

hlátur.  

 Börnin búa til sögu eða ljóð um ölduna sem myndast úti á hafinu og 

ferðast lengi þar til hún skellur á fjörunni og sogast aftur út á hafið. 

 Börnin læra ljóðið Fuglinn í fjörunni (Vísnabókin, 1983, bls. 67).  

 Börnin læra að fleyta kerlingar á sjávaryfirborðinu með flötum 

fjörusteinum. Síðan yfirfæra þau viðfangsefnið í sandinn og búa til 

öldur í sandinum eins og steinn skoppi á þeim. 

 Börnin teikna myndir í fjörusandinn. 

 Börnin teikna spilið myllu í fjörusandinn og spila það með steinum 

eða skeljum. 

Hreyfing/leikir 

 Börnin hlaupa eins langt út og aldan fellur og hlaupa svo undan og 

upp í fjöruna þegar hún kemur til baka. 

 Börnin hreyfa sig í takt við öldurnar. Stundum er lítil alda, stundum 

stór. 

 Finnum, finnum fjörugull: Leikurinn byrjar á því að börnin draga 

miða með bandi á sem þau hengja um hálsinn. Á miðanum er merkt 

mynd sem tengist fjöru eða sjávardýrum og eru þau þessi dýr í 

leiknum. Þetta er hringleikur þar sem allir leiðast, ganga í hring og 

syngja. Stjórnandinn ákveður hvaða nafn á að syngja fyrst og þegar 

það nafn er nefnt á barnið að snúa sér við. Þannig gengur þetta þar 

til allir snúa út úr hringnum, þá er lagið sungið einu sinni enn og 

endað með því að segja: nú skulu allir snúa sér. Þannig eru allir 

komnir í byrjendastöðu og snúa aftur inn í hringinn. Þessi leikur er 

byggður á leiknum Vindum, vindum ,vefjum band, tekinn úr bókinni 

Tónlist í leikskóla (Sigríður Pálmadóttir, 2010).  

 Söngur í leik: Finnum, finnum fjörugull – lítið fallegt fjörugull.  
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Ýsu það við færum – ýsu það við færum. 

Svo skal ýsa snúa sér. 

 Hugmynd að nöfnum í leik: Bláskel, beitukóngur, kræklingur, 

öðuskel, sandskel, olnbogaskel, hjartaskel, sandskel, hörpuskel, 

þangdoppa, klettadoppa, kuðungur, marfló, krabbi, kuðungakrabbi, 

trjónukrabbi, þari, þang, fjara, krossfiskur, ígulker, marglytta, rækja, 

ýsa, þorskur, karfi, hornsíli. 

Stærðfræði 

 Börnin mæla og telja hvað eru mörg skref eða fet frá fjörubakka að 

fjöruborði. Þetta getur verið misjafnlega langt og fer eftir því hvort 

það er háfjara eða ekki. 

 Börnin fylla fötu með nokkuð stórum steinum og bæta svo sandi við 

til að sjá t.d. hversu vel hægt er að nota allt plássið. 

 Börnin búa til sandkastala og mæla stærðir, hæð og breidd og telja 

hve margar fötur af sandi fóru í kastalann. 

Menning og samfélag 

 Kennarinn fjallar um mikilvægi þess efnis sem rak á fjörur, s.s. 

rekavið sem kom frá öðrum löndum og fólkið hér notaði til að smíða 

margskonar hluti, t.d. hús og báta og notaði viðinn sem eldivið til að 

hita upp húsin eða til að elda mat. Rætt er um frá hvaða löndum 

rekaviðurinn kom og af hverju hann kom til Íslands. Á þann hátt 

tengist sjórinn og fjörurnar menningu og samfélagi hvers staðar. 

Börnin geta búið til einhvern hlut úr rekaviði ef þau finna hann í 

fjörunni, þá kynnast þau hvernig viður þetta er og hvernig hann lítur 

út þegar hann er búinn að liggja lengi í sjónum. 

 

Mat á verkefni 

Mat á verkefni er í höndum barna og kennara.Sjá nánari lýsingu á útfærslu 

mats í kafla 4.1.1.2 bls. 53–54 og viðauka 1–4. 
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11.1.2 Úrvinnsla efnis úr fjörunni 

Þetta verkefni fer fram í skólastofu. 

 

Markmið með verkefninu:  

 Að börnin geri sér grein fyrir stærðarhlutföllum, geti raðað eftir 

stærð. 

 Að börnin geri sér grein fyrir hlutföllum þyngdar, s.s. að tveir litlir 

steinar eru þyngri en einn lítill steinn. 

 Að börnin vinni með orð og hugtök yfir efnivið úr fjörunni. 

 Að börnin geti búið til einfalt mynstur og þekki í sundur nokkur 

form. 

 Að ýta undir skapandi hugsun og frumkvæði barnanna. 

 

Verkefnið felst í því að börnin skoða og rannsaka þá hluti sem þau söfnuðu í 

fjöruferðinni. Sumt þekkja börnin en kennarinn útskýrir fyrir þeim það sem 

þau þekkja ekki. Börnin flokka það sem þau fundu og búa til hópa út frá 

stærð, lögun, lit eða öðru sem þeim dettur í hug. Einnig flokka þau hluti sem 

eiga heima í fjörum frá þeim sem ekki eiga þar heima. Hugmyndir, hugtök 

og athugasemdir sem koma upp eru settar í Orðaskjóðuna til að vinna með 

seinna, annaðhvort inni eða úti.  

 

Sköpun / sögur og ljóð / tónlist og tjáning 

 Börnin vinna með orð og hugtök og búa til rím og rímsögur. 

 Börnin nota mynstur eða form úr fjörunni í teikningar (klippa og 

líma) og gera klippimyndir. 

Hreyfing/leikir 

 Börnin hreyfa sig eins og þau dýr sem þau finna í fjörunni, t.d. 

marfló sem syndir hratt í pollum eða krabbi sem hleypur hratt eða 

snigill sem mjakast hægt áfram. 

 Fjöruhlutir: Unnið í fjörunni. Í þessum leik eiga börnin að sækja 

einhverja hluti úr fjörunni, kennarinn útbýr lista yfir þá hluti sem 

þau eiga að koma með. Síðan fara fram umræður um hlutina sem 

börnin komu með og hvernig þeim gekk að finna þá. Dæmi um lista: 

eitthvað langt, mjúkt, fallegt, gult, rautt, brúnt, hart, þunnt, flatt, 

kalt, hringlaga, með þrjú horn eða með fjögur horn. Börnin geta sótt 

einn hlut eða marga, eftir því hvað þau vilja sjálf. Síðan er hægt að 
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bera hlutina saman og skoða hver þeirra er stærstur, minnstur, 

þynnstur svo eitthvað sé nefnt. Líka má flokka, telja, raða búa til 

mynstur úr hlutunum eða listaverk. Þá er ekki miðað við að fara 

með listaverkið í skólann. 

Stærðfræði 

 Börnin búa til mynstur og skoða mynstur í fjörunni eða á hlutum úr 

fjörunni. 

 Börnin skoða form í fjörunni og raða eftir formum eða samskonar 

hlutum. 

 Börnin finna samstæður, tvo eða fleiri eins.  

 Börnin flokka hluti og smádýr og mæla eftir lögun, lit, áferð, stærð 

og þyngd.  

 

Mat á verkefni 

Mat er í höndum kennara og barna. Sjá nánari lýsingu á útfærslu mats í 

kafla 4.1.1.2 bls. 53–54 og viðauka 1–4. 

 

11.1.3 Dýrin í fjörunni 

Í þessu verkefni er unnið með lífríki fjörunnar þar sem skoðað er í hvernig 

umhverfi og náttúru smádýr fjörunnar lifa. Unnið er með náttúrufræði þar 

sem börnin skoða og greina smádýrin í fjörunni. Verkefnið felst í því að fara í 

fjöruna, leita að smádýrum, skoða þau og flokka, kanna hvar þau lifa; á og 

undir steinum, á og í gróðri, í pollum, í sandinum og í og við klettana. 

Notaðar verða myndir til að kynna fyrir börnunum hvernig náttúrufræðingar 

flokka lífverur með greiningarlyklum fyrir smádýr (Hrefna Sigurjónsdóttir og 

Snorri Sigurðsson, 2007) þá geta börnin áttað sig á hvaða smádýr þau finna. 

Hér er einnig gott að hafa meðferðis bækur um lífverur í fjörunni. 

 

Markmið með verkefninu: 

 Að börnin fái áhuga á dýralífi fjörunnar. 

 Að börnin læri hvar í fjörunni má finna smádýr. 

 Að börnin læri að greina á milli smádýrahópa. 

 Efla virkan orðaforða og hugtakaskilning barnanna, þau læri ný orð 

og heiti yfir lífverur fjörunnar, svo sem marfló, kuðungar, 
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beitukóngur, bogakrabbi, eða einstakra hluta lífvera eins og kló eða 

skel. 

 Að börnin kynnist því að lífverum má skipta í hópa eftir því hvernig 

þær líta út. 

 Að börnin læri að greina á milli tegunda skelja og kuðunga. 

 

Náttúra og umhverfi 

 Börnin skoða skeljar, kuðunga, krabbadýr eða önnur dýr sem þau 

finna í fjörunni; velta við steinum til að kanna hvað er undir þeim og 

geta velt fyrir sér hvers vegna svona mörg dýr fela sig undir 

steinum.  

 Börnin veiða smádýr sem þau finna og setja í dósir til að skoða í 

gegnum stækkunargler og skrá með því að teikna þau og lita og 

bera þau saman við fingur, nögl, sandkorn eða litla steina til að 

finna út stærð og lögun.  

 Börnin taka einhver dýr með sér í skólann til að vinna með nánar og 

skoða hvað er líkt og ólíkt og fjölda tegunda.  

 Rætt er um dýrin sem finnast, hvernig þau eru í laginu, hvernig 

líkama þau hafa og börnin æfa sig í að flokka og greina dýrin. 

Sköpun / sögur og ljóð / tónlist og tjáning 

 Börnin búa til sögur, ljóð eða ævintýri um skeljar, kuðunga, krabba 

og krossfiska. 

 Börnin leika lifandi fjörulífverur í fjörusandinum, hvernig þær 

hreyfast þegar sjórinn, vindurinn og sólin leika um þær.  

 Börnin finna orð og hugtök sem tengjast fjörulífverum og búa til rím 

eða rímvísur. 

 Börnin búa til vindhörpur eða hljóðfæri úr 

skeljum (mynd 6). Kennari þarf að bora lítil 

göt á skeljarnar svo að börnin geti þrætt 

girni í gegn til að binda skeljarnar saman. 

 Börnin móta fjörulífverur úr leir. 

 Börnin búa til fjöru og fjörulífverur úr 

pappamassa.  

 Börnin blása í kuðunga og hlusta hvort þau 

heyra sjávarhljóð. 

 

Mynd 6: Vindharpa eða 
skeljahljóðfæri  

Mynd 6: Vindharpa eða 
skeljahljóðfæri  
(ljósm.: Anna G.). 

Mynd 6: Vindharpa eða 
skeljahljóðfæri  
(ljósm.: Anna G.). 

Mynd 6: Vindharpa eða 
skeljahljóðfæri (ljósm.: 
Anna G). 
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Hreyfing/leikir 

 Marglyttuleikur: Fyrir þennan leik þarf að afmarka svæði. Tvö til 

fjögur börn eru marglyttur (merkt með borðum eða vestum) sem 

svífa um svæðið. Hin börnin eru krabbar sem ganga um (eða 

hlaupa) og passa að marglytturnar nái þeim ekki. Þegar marglytta 

nær krabba segir hún. „Klukk, klukk, nú ert þú marglytta,“ og lætur 

hana fá borða, þá á sá sem var krabbi að hjálpa marglyttunni að ná 

fleiri kröbbum. 

 

Mat á verkefni 

Mat er í höndum kennara og barna. Sjá nánari lýsingu á útfærslu mats í 

kafla 4.1.1.2 bls. 53–54 og viðauka 1–4. 

 

11.1.4 Gróður og umhverfi fjörunnar 

Í þessu verkefni er unnið með gróður fjörunnar, kannað hvar í fjörunni hver 

tegund heldur sig og hvort einhverjar lífverur lifa á eða við gróðurinn. Í 

flestum fjörum er bæði þang og þari. 

 

Markmið með verkefninu: 

 Að börnin kynnist fjörugróðri. 

 Að börnin kynnist þeim lífverum sem lifa á gróðrinum og geti 

flokkað þær. 

 Að börnin kynnist því hvernig lífverurnar geta haldið sér á 

þörungunum í öldurótinu. 

 Að börnin kynnist hlutverki þörunga í lífríkinu. 

 Að börnin læri orð og hugtök sem tengjast fjörugróðri, s.s. 

þörungum, þangi, þara og þöngulhaus og lífverunum sem búa í 

gróðrinum, t.d. þangdoppum.  

 Að börnin æfist í að vinna með tölur, stærðir, magn og mynstur 

 

Náttúra og umhverfi 

 Farið í fjöruna til að skoða gróður sem þar er að finna, hvort 

einhverjar lífverur lifa á gróðrinum og hvernig þær geta haldið sér 

þar.  
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 Börnin kanna hvort munur sé á fjörugróðri eftir því hvort hann 

er neðst í fjörunni, við sjávarmál, í miðri fjörunni eða efst, 

börnin skrá það á verkefnablað til að geta kortlagt gróðurinn í 

fjörunni (sjá viðauka 10). Þau skoða hvaða þörungar eru í 

fjörunni, breiða úr þeim og skoða lit, lögun, áferð og stærð. 

Sýnishorn af gróðri eru tekin til að vinna áfram með í skóla. Þar 

rannsaka börnin gróðurinn og skoða myndir í bókum til að sjá 

hvaða gróður þetta er og hvað hann heitir. Kennarinn útbýr 

bækur sem þau geta skráð í og teiknað það sem þeim finnst 

áhugavert við fjörugróðurinn.  

Sköpun / sögur og ljóð / tónlist og tjáning 

 Börnin læra ný heiti og orð yfir gróðurinn og búa til gagnabanka um 

heiti á fjörugróðri og fjörulífverum. Nota Orðaskjóðuna. 

 Börnin búa til tónverk úr hljóðunum sem þau heyra í fjörunni, 

umhverfishljóðum, sjávarhljóðum, fuglahljóðum, vindhljóðum og 

regnhljóðum og taka upp á diktafón. 

 Börnin vinna saman, safna þangi og öðrum þörungum og gera 

listaverk í fjörunni. Verkferlið og verkið er myndað, þar sem þetta 

listaverk er ekki tekið með í skólann. 

 Börnin taka myndir af fjörugróðri, þörungum, skeljum, kuðungum, 

steinum eða öðru því sem þeim finnst áhugavert. Myndirnar eru 

settar í tölvu og kennarinn aðstoðar börnin við að búa til myndverk 

og sögu um myndirnar sem þau tóku og gera skráningar á þann 

hátt. 

 Börnin þurrka þangið og þörungana og nota til að stimpla með eða 

til að búa til listaverk. 

Hreyfing/leikir 

 Samstæðuspil. Unnið í fjörunni. Búið er að teikna reiti á kennsludúk 

og í hverjum reit er einn hlutur úr fjörunni. Börnin eiga að fara og 

finna hlut sem er alveg eins og leggja á dúkinn. Líka er hægt að nota 

stafi eða orð (s.s. hvaða hlutur á stafinn s; skel, steinn og svo 

framvegis). 

 Fjaran í hnotskurn. Í þessum leik er búið að skipta kennsludúknum 

upp í svæði í fjöru, neðst, um miðbikið og efst. Börnin eiga að finna 

eitthvað sem á heima á hverjum stað og leggja það á dúkinn. Síðan 

er fjallað um hlutina og af hverju þeir eru á þessum ákveðnu 

stöðum.  
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Hægt er að nýta kennsludúkinn á margvíslegan máta, börnin geta farið og 

leitað eftir lit, t.d. að rauðum steinum sem má flokka eftir stærð og áferð, 

raða eftir stærðum eða búa til mynstur.  

 

Stærðfræði 

 Börnin breiða úr blaði af bóluþangi og telja bólurnar.  

 Börnin taka þangblaðið og telja hvað það skiptist í margar greinar. 

 Börnin mæla lengd þangblaðsins. 

 Börnin giska á þyngd þangblaðsins og vigta það svo til að sjá 

þyngdina. 

 Börnin taka nokkur þangblöð og búa til mynstur. 

 

Mat á verkefni 

Mat er í höndum kennara og barna. Sjá nánari lýsingu á útfærslu mats í 

kafla 4.1.1.2 bls. 53–54 og viðauka 1–4. 

 

11.1.5 Umgengni í fjörunni 

Verkefnið fjallar um fjöruna, umhverfi hennar og þær hættur sem lífríkinu 

stafar af rusli og mengun, til dæmis frá manninum ef hann gengur ekki vel 

um. Þess vegna skiptir miklu máli að kenna börnum að ganga vel um 

fjöruna, velta til baka steinum sem þau hreyfa við og skilja ekki eftir rusl 

þegar þau eru þar við leik og nám. 

 

Markmið með verkefninu: 

 Að börnin læri að ganga vel um fjöruna og að bera virðingu fyrir 

náttúru og umhverfi hennar. 

 Að börnin læri að rusl er mengandi og lífverum getur stafað ógn af 

slíku. 

 Að börnin læri muninn á lífrænu og ólífrænu rusli og skilji hvað felst 

í þessum orðum. 

 Að börnin æfist í að mæla, telja, raða, flokka, búa til mynstur og 

bera saman. 
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Náttúra og umhverfi 

 Farið í fjöruna og skoðað hvort þar sé að finna einhverja hluti og 

rusl sem ekki eiga heima í fjöru, því er safnað saman og tekið með í 

skólann.  

 Allt rusl er myndað, skráð og flokkað. Börnin búa síðan til 

ruslaskrímsli úr ruslinu eða fara með það í endurvinnslu.  

 Mikilvægt er að kennari útskýri fyrir börnunum að rusl og mengun í 

fjörunni hefur skaðleg áhrif á lífverur og náttúruna og að þau geri 

sér grein fyrir því hversu mikilvægt er að skilja ekki eftir rusl í 

náttúrunni.  

 Til að auka skilning barnanna á mengun og hve miklu skiptir að 

ganga vel um er tilvalið að sýna þeim á myndum hvað gerist ef t.d. 

olía kemst í fjöruna en þá deyja margar lífverur hennar. Þannig má 

ræða um og útskýra orsök og afleiðingu mengunar.  

 Einnig er hægt að sýna börnunum myndir af fjörum, annars vegar 

þar sem mikið rusl hefur safnast og hins vegar fjörum þar sem vel er 

gengið um og fjörurnar eru hreinar. Þá gera þau sér betur grein fyrir 

mikilvægi þess að ganga vel um náttúru og umhverfi og þá er fjaran 

ekki undanskilin.  

Sköpun / sögugerð og ljóð / tónlist og túlkun 

 Börnin hlusta á og ræða söguna um Ruslaskrímslið (Dagný Emma 

Magnúsdóttir, 1995). 

 Börnin færa söguna um ruslaskrímslið í leikrænan búning og leika 

hana. 

Stærðfræði 

 Börnin flokka ruslið og telja hve margir hlutir eru eins. 

 Börnin mæla hluti sem þau finna, til dæmis stærsta eða minnsta 

hlutinn, lengsta, þykkasta eða þynnsta. 

 Börnin búa til mynstur með því að raða hlutunum upp í raðir eftir 

stærð, þykkt eða lögun.  

Menning og samfélag 

 Börnin skoða hvaða rusl er af mannavöldum. Sem dæmi er plast-

flaska, sem einhver hendir í fjöruna, rusl og getur verið mengandi 

fyrir lífríki fjörunnar þar sem plast mengar og er lengi að eyðast í 

náttúrunni eða eyðist jafnvel ekki. 

 Börnin finna flösku í fjörunni og velta fyrir sér hvernig plastflaska 

varð til, úr hvaða efni hún var búin til, hvaðan hún kemur, hvernig 
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hún var flutt milli staða, hvað var í henni og af hverju flaskan er í 

fjörunni.  

 

Mat á verkefni 

Mat er í höndum kennara og barna. Sjá nánari lýsingu á útfærslu mats í 

kafla 4.1.1.2 bls. 53–54 og viðauka 1–4. 

11.1.6 Fjörusteinar 

Í þessu verkefni er farið í fjöruna til að skoða fjörusteina, litla sem stóra, 

horfa á lögun þeirra og þeir eru síðan flokkaðir eftir stærð, áferð og lit. 

Einnig er hægt að taka upp á myndbandsupptökuvél allt ferlið svo að börn 

og kennari geti skoðað síðar og rifjað fjörusteinaferðina upp. 

 

Markmið með verkefninu: 

 Að börnin kynnist fjölbreytileika fjörusteina. 

 Að börnin læri að fjörusteinar hafa ákveðnu hlutverki að gegna sem 

skjól fyrir smádýrin í fjörunni. 

 Að börnin læri að ganga vel um fjöruna, m.a. að ganga vel um steina 

og velta til baka steinum sem velt var við til að skoða undir þá.  

 Að börnin læri að flokka eftir stærðum, áferð, lögun og lit. 

 Að börnin læri að hægt er að flokka eftir mörgum viðmiðum. 

 Að efla áhuga barna á tónum og hljóðum fjörunnar. 

 

Sköpun / sögur og ljóð / tónlist og tjáning 

 Börnin hlusta á söguna Fólkið í steinunum (Einar Már 

Guðmundsson, 1992).  

 Börnin segja ævintýri sem fjallar um fjörusteina og klappa í takt. 

 Börnin velta fyrir sér hvað er búið til úr steinum nú til dags og 

hvernig þeir voru notaðir áður fyrr.  

 Börnin læra orðtök og málshætti með steinum.  

 Börnin búa til mynstur eða myndir úr fjörusteinum í fjörusandinum.  

 Börnin búa til tónlist með því að spila á fjörusteina. Steinum er 

raðað upp eftir stærð, jafn mörgum og börnin eru. Börnin klappa á 

steinanna til skiptis eða nokkur í einu með litlum fjörusteinum og 

búa til tónverk. Tónar steinana eru misjafnir eftir stærð og lögun 

þeirra, flatir og þunnir steinar gefa bestu hljómana. 
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 Börnin teikna myndir í sandinn. 

 Börnin byggja sandkastala.  

 Börnin búa til mynstur eða listaverk úr steinum, skeljum, kuðungum 

eða fjörugróðri. 

 Börnin búa til listaverk úr fjörusandi.  

 Börnin vinna með liti fjörunnar og búa til myndverk. 

 Börnin búa til mismunandi form í fjörusandinn. 

 Börnin leita að formum í fjörunni og endurgera þau í sandinum. 

 Börnin gera endurtekin mynstur og búa þannig til listaverk. 

Stærðfræði 

 Börnin safna nokkrum fjörusteinum og flokka þá eftir lit, stærð, 

lögun og þyngd. 

 Börnin bera saman litla og stóra steina og vinna með hugtökin, 

stærri, minni og jafnstór. 

 Börnin búa til raðir úr steinum. Þau safna steinum og búa til 

einfalda langa röð. Síðan skipta þau steinunum og búa til aðra röð 

við hliðina með því að nota nokkra af steinunum sem eru í fyrstu 

röðinni. Þau þurfa að telja hve margir steinar eru í fyrstu röðinni og 

finna út hvað hægt er að búa til langa nýja röð við hliðina með því 

að nota nokkra steina úr fyrstu röðinni. Einnig skipta þau steinunum 

í þrjár raðir, fjórar eða fimm. Börnin telja hvað hægt er að skipta 

steinunum í margar raðir og hvað þá eru margir steinar í hverri röð. 

 Börnin finna tvo eins eða mjög líka fjörusteina og tvo ólíka eða mjög 

ólíka fjörusteina að gerð og lögun. 

 

Mat á verkefni 

Mat er í höndum kennara og barna. Sjá nánari lýsingu á útfærslu mats í 

kafla 4.1.1.2 bls. 53–54 og viðauka 1–4. 
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12 Lokaorð 

Í þessu verkefni hefur verið fjallað um útikennslu og útinám, komið inn á 

hvað rannsóknir segja um gildi útikennslu og útináms fyrir börn og hvað 

mikla þýðingu það getur haft að börn komist í snertingu við náttúruna í leik 

og námi. Í gegnum tíðina hafa verið ríkjandi mismunandi aðferðir við 

kennslu ungra barna og náttúrufræðinám þeirra hefur ekki mikið verið 

rannsakað. Þeim rannsóknum sem fjallað var um í verkefninu ber saman um 

mikilvægi þess að börn komist í snertingu við náttúruna og fái tækifæri til að 

læra meira úti undir berum himni. Fram kemur einnig að útikennsla bjóði 

upp á fjölbreytni og börnin noti öll skynfærin til að upplifa, rannsaka og 

komast í beina snertingu við viðfangsefnið. Auk þess fá börnin tækifæri til 

að hreyfa sig frjálst í óbundnu rými.  

Mörg hugtök eru notuð yfir útikennslu en merking þeirra er sú sama, að 

færa kennsluna út. Safnakennslu og heimsóknir,t.d. á ýmsar stofnanir, má 

einnig flokka undir útikennslu, þó að sú kennsla fari ekki endilega fram úti 

undir berum himni. Margir hafa skilgreint útikennslu og hallast höfundur að 

skilgreiningu Jordet (2009) en hann skilgreinir útiskóla sem skóla þar sem 

unnið er reglulega með námsefni námskrár úti undir berum himni í 

tengslum við nám í skólastofu.  

Louv (2006) bendir á að breytingar hafi orðið á útiveru barna síðustu ár 

og börn verji sífellt minni tíma til útiveru vegna ýmissa utanaðkomandi 

ástæðna. Það leiði til þess, segir hann, að börn verða minna og minna 

meðvituð um umhverfi og náttúru, í sumum tilfellum myndi börn aldrei 

tengsl við náttúruna eða þau missa tengslin við hana.  

Á Íslandi hefur orðið ákveðin vakning um mikilvægi útikennslu og þeim 

skólum hefur fjölgað sem sinna slíkri kennslu. Áhugi kennara á útikennslu 

virðist hafa aukist ef marka má aukna sókn þeirra á námskeið hjá 

Náttúruskóla Reykjavíkur.  

Markmið og áhersluþættir í námskrám leik- og grunnskóla fyrir yngri 

börnin falla mörg saman og auðvelt er að tengja þau við viðfangsefni úti-

kennslu. Hugmyndir Piaget, Vygotsky og Dewey um þroska og námsferil ein-

staklingsins falla vel að útikennslu ungra barna og þeir voru sammála um að 

börn þurfi að upplifa og rannsaka til að læra og byggja á fyrri reynslu svo að 

nám geti farið fram. Jafnframt töldu þeir gagnkvæm samskipti í öllu náms-

ferli barna mikilvæg til styrkja og hvetja þau áfram í þekkingarleitinni. 

Markmiðið með verkefnunum í handbókinni er að gefa kennurum 

hugmyndir að viðfangsefnum til útikennslu og gera hana að áhugaverðri leið 

í kennslu. Jafnframt að auka vægi útikennslu í námi barna og mynda tengsl, 
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nokkurs konar brú, milli skólastiganna þar sem viðfangsefni í útikennslu 

væru grunnur að sameiginlegum viðfangsefnum barnanna.  

Hugmyndirnar í verkefnahandbókinni eru miðaðar við ákveðin svæði en 

auðvelt er að yfirfæra þær á aðra staði. Sem dæmi um áframhaldandi vinnu 

er tilvalið að tengja útikennsluna við vettvangsferðir á söfn, þar sem börnin 

fræðast meðal annars um liðna tíð og menningararfinn, eða skoða listaverk 

eftir nútímalistamenn. Ferð í Lystigarðinn á Akureyri, eða aðra slíka, eða 

skoðunarferðir þar sem skoðuð eru hús frá mismunandi tímum. 

Höfundur telur að útivera sé nauðsynleg fyrir öll börn og mikilvægt sé að 

nýta náttúru og umhverfi til að auka fjölbreytni í kennslu en ekki síst að 

kynna fyrir börnunum margskonar fyrirbæri og margbreytileika sem þar er 

að finna. Auk þess sem útivera hefur góð áhrif á andlegt og líkamlegt atgervi 

einstaklinga og stuðlar að bættri heilsu. 
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13 Ítarefni 
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15 Viðaukar 

15.1 Viðauki 1 

Matsblað fyrir kennara: Mat á áhuga, þátttöku og samvinnu 

 

Nafn: 

Dagsetning: 

Verkefni: 

  Oftast Stundum Sjaldan 

Sýnir áhuga        

Tekur virkan þátt        

Fylgir fyrirmælum       

Hlustar á aðra        

Vinnur með öðrum       

 

15.2 Viðauki 2 

Matsblað fyrir kennara: Mat á þekkingu á viðfangsefni  

Dagsetning: 

Verkefni: 

 Nafn: Hefur efnið vel á valdi 

sínu. 

Hefur efnið að 

nokkru leyti á 

valdi sínu. 

Þarf á frekari 

umfjöllun um efnið 

að halda. 

Athugasemdir. 
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15.3 Viðauki 3 

Matsblað fyrir börn: Líðan og ánægja 

  

Dagsetning:____________________   Verkefni:_______________________ 

Nafn:_________________________ 

 

Gerðu hring utan um andlitið sem þér finnst passa best  

Mér fannst verkefnið  

Mér leið  

Ég vil vinna svona verkefni aftur  

Ég tók þátt í verkefninu  

 

 

15.4 Viðauki 4 

 

Matsblað fyrir börn: Það sem ég veit um __________________ 

 

Hér fá börnin blað sem þau teikna á, skrifa og segja frá 
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15.5 Viðauki 5  

Skráningarblað a: Tré í fóstri 

 

Dagsetning:____________________Verkefni:_________________________ 

Nafn:_________________________ 

Skráning fyrir tréð eftir árstíðum 

 Börnin skrá hvort er komið brum á tréð. 

 Börnin skrá hvort laufin eru lítil, stór eða engin. 

 Börnin skrá hvernig liturinn á laufinu er. 

 Börnin skrá hvort tréð er með fræ eða aldin. 

 Börnin skrá hvort tréð hafi vaxið eitthvað, metið eftir myndum sem 

þau taka, eða með því að mæla nýjan vöxt á grein (sést vel á 

greinarenda á lerki, greini og furu). 

 

Tré Brum Lauf Litur Fræ/aldin Vöxtur 

Vor      

Sumar      

Haust      

Vetur      
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Skráningarblað b: Börnin teikna mynd af tré eftir árstíðum 

 

Börnin teikna mynd af tré eftir árstíðum 

Tré að vori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tré að sumri 

 

 

Tré að hausti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tré að vetri 
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15.6 Viðauki 6 

Skráningarblað fyrir flekaleik 

 
Dagsetning:____________________Verkefni:_________________________ 

Nafn:_________________________  

 

Hvert barn er með sinn lit og merkir við á þeim stað sem það var. Þá er 

hægt að sjá að börnin tóku öll þátt í þessum fjórum atriðum. 

A: gulur litur  

B: rauður litur 

C: grænn litur 

D: blár litur 

Tímaskráning með skeiðklukku hve langan tíma flekinn var á leiðinni.  

 

Flekaferð Setur fleka á 

flot 

Fylgist með 

floti 

Tekur á móti Skráir tíma 

Tilraun 1     

Tilraun 2     

Tilraun 3     

Tilraun 4     
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15.7 Viðauki 7 

Skráningarblað fyrir veður 
Dagsetning:____________________Verkefni:_________________________ 

Nafn:_________________________ 

Börnin teikna mynd á blað af veðrinu eins og það var þegar þau gerðu 

athugunina. 
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15.8 Viðauki 8 

 

Skráningarblað fyrir bráðnun 

Dagsetning:____________________Verkefni:_________________________ 

Nafn:_________________________  

 

Börnin eru með fimm ílát sem þau setja snjó í að morgni, síðan setja þau 

ílátin á eftirtalda staði: á ofn, út í glugga, á borð, inn í skáp og inn í ísskáp. 

Börnin athuga fjórum sinnum með jöfnu millibili yfir daginn hvernig 

bráðnunin er. Þau teikna snjókorn ef ekkert er farið að bráðna, snjókorn og 

vatnsdropa ef eitthvað er byrjað að bráðna og vatnsdropa þegar allt er 

bráðnað. Ef snjórinn er ekki bráðnaður í ílátunum þegar skóladagurinn er 

liðinn athuga þau strax morguninn eftir hvort allt er bráðnað. 

 

Ílát Athugun 1 Athugun 2 Athugun3 Athugun 4 Athugun 5 

Á ofni  

 

    

Í glugga  

 

    

Á borði  

 

    

Inni í skáp  

 

    

Í ísskáp  
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15.9 Viðauki 9 

Skráningarblað fyrir fjöru 

Dagsetning:____________________Verkefni:_________________________ 

Nafn:_________________________  

 

Börnin skipta blaðinu upp í þrjá hluta, efst í fjöru, um miðja fjöru og við 

sjóinn, og teikna fjörugróður eftir því hvar gróðurinn er staðsettur.  
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