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Útdráttur 
Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er að beina sjónum að því hvernig saga nærumhverfis, 
bæði náttúrulegt og manngert gerir börnum kleift að vera virkir þátttakendur í samfélaginu 
og hvernig hægt er að nota grenndarkennslu í leikskólastarfi. Náttúra og saga Selfossbæjar 
er rauði þráðurinn í ritgerðinni þar sem báðir höfundar eru búsettir þar. Skoðað er hvernig 
tengja má sögukennslu inn í leikskóla og með hvaða hætti er hægt að nálgast hana. Ritgerðin 
varpar ljósi á að ekki geti það talist áhrifarík leið að kenna börnum sögu nærumhverfisins 
einungis með bókalestri, heldur sé kennsla úti í umhverfinu, til að mynda í vettvangsferðum, 
afkastameiri aðferð til að tengja nútíð við fortíð. Ýmsir fræðimenn hafa bent á mikilvægi 
þess að börn fái tækifæri til þess að kanna og efla þekkingu sína á nærumhverfi sínu. Í 
ritgerðinni er einnig gerð grein fyrir hugtökunum grenndarkennsla, grenndar-, sögu- og 
svæðisvitund og hvernig þau tengjast. Náttúrulegt umhverfi spilar stórt hlutverk í hverju 
samfélagi og teljum við að það megi nýta betur í kennslu þar sem það býður upp á 
fjölbreytta möguleika.  
Auk ritgerðarinnar hafa höfundar útbúið vefsíðu með útikennslu og sögutengdum 
viðfangsefnum ásamt verkefnum sem tengjast Selfossi. Í hverju verkefni eru sett fram 
lærdómsviðmið þegar kemur að þekkingu, hæfni og leikni ásamt tengingu við námssvið 
leikskóla og grunnþætti menntunar. Verkefnin miðast við ákveðinn aldur en auðvelt er að 
aðlaga þau að öðrum skólastigum. Vefsíðan er hugsuð sem gagnagrunnur fyrir leikskóla og 
kennara á svæðinu.  

 
Abstract  
The main objective of this thesis is to examine how natural and built environments in 
children’s surroundings and its history can encourage them to become active participants in 
society and to examine what the developmental advantages of teaching children to observe 
their environment could be. The nature and history of Selfoss, a town in Iceland, is the focal 
point of this thesis since both authors reside there. The goal is to explore in what way 
history can be approached and taught in kindergartens. Results show that the teaching of 
history is not only bound to the reading of books and can be greatly affected when taught 
with regard to the environment. Researchers have pointed out the importance of allowing 
children to explore and thereby increase their knowledge of their immediate surroundings. 
Through field trips and creative work children get a chance to experience and connect the 
present and the past. In addition, the concepts environmental education, general 
knowledge of history and area awareness will be explained in further detail and how they 
relate to one another. The natural environment plays a fundamental part in society and it is 
the authors believe that it has a lot to offer in teaching. 
In addition to this thesis the authors have put together a website that contains assignments 

related to both the study of natural science and history and the neighbourhood of Selfoss. 

With each assignment there are desired learning outcomes that take aim of knowledge, skill 

and competence requirements in kindergartens and are in accord with the fundamental 

pillars of education. The assignments are made with a specific age group in mind but are 

easily adjustable. The website is presented as a database for kindergarten teachers in the 

Selfoss area to use to their advantage when teaching children environmental education. 
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1. Inngangur 
Oftar en ekki brenna spurningar á vörum ungra barna um uppruna sinn. Hvaðan kem ég? 

Hvaðan koma foreldrar mínir og forfeður þeirra? Í stað þess að svara slíkum spurningum er 

hægt að sýna þeim leiðir og veita þeim tækifæri til að kanna það sjálf. Oft á tíðum er talað 

um að þegar amma og afi voru lítil hafi þau hugsanlega búið í torfhúsum og leikið sér með 

leggi og skeljar. Fortíðin skilur ávallt eftir sig ummerki úti í náttúrunni og samfélaginu. Slík 

ummerki er oft auðvelt að nálgast og því er gott að nýta sér þau við kennslu. Talið er að börn 

tengi vel við hluti sem hægt er að kanna og eru áþreifanlegir. Til þess að fræða börn um 

uppruna sinn og nærumhverfið er hægt að nýta sér sögukennslu. Samkvæmt Íslenskri 

orðabók (e.d.) er sögukennsla skilgreind sem „kennsla í sagnfræði“ og sagnfræði skilgreind 

sem „fræðigrein um framvindu atburða og orsakasamhengi þeirra í lífi einstaklinga og 

samfélags“. Sögukennsla byggist bæði á fortíðinni og túlkun á sögum um fortíðina. 

Munurinn á þessum tveimur þáttum eru annars vegar hvernig börnin túlka fortíðina og 

hvernig hún er framsett og hins vegar á ummerkjum fortíðarinnar í náttúru og menningu 

(Knudsen, 2016). Vettvangsferðir gera börnum kleift að upplifa mannvirki og byggingar á 

annan hátt en ef saga þeirra væri lesin. 

Í ritgerðinni verður sjónum beint að því hvernig saga nærumhverfis, náttúrulegt og 

manngert umhverfi gerir börnum kleift að vera virkir þátttakendur í samfélaginu og hvernig 

hægt er að nota grenndarkennslu í leikskólastarfi. Saga og náttúra Selfossbæjar er rauði 

þráðurinn í ritgerðinni þar sem báðir höfundar eru búsettir þar. Fyrst er fjallað um sögu 

nærumhverfis í námi barna og hvernig hún gerir þeim kleift að vera virkir þátttakendur í 

samfélaginu. Einnig er fjallað um hlutverk grenndarkennslu í að efla þroska barna og gerð 

grein fyrir hugtökunum grenndarkennsla, grenndar-, sögu- og svæðisvitund og hvernig þau 

tengjast. Síðan er nánari útlistun og upplýsingar um vefsíðu sem höfundar hafa hannað í 

tengslum við þessa ritgerð. Vefsíðan heldur utan um hugmyndir að kennslu sem hafa það að 

markmiði að börn læri um nærumhverfið og sögu þess sem er í þessu tilviki Selfoss. Í viðauka 

I eru verkefni sem tengjast viðfangsefnum á vefsíðunni og í viðauka II eru stuttir textar sem 

eru á síðunni og um viðfangsefnin.   
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2. Nærumhverfi í námi barna 
Selfossbær er á landnámsjörð Þóris Hersis Ásasonar. Uppbygging bæjarins er að stórum 

hluta tilkomin vegna Ölfusárbrúar og Tryggvaskála sem byggð voru 1890-1891 af Tryggva 

Gunnarssyni (Sveitarfélagið Árborg, e.d.-a). Ölfusárbrú varð til eftir margra ára baráttu. 

Brúarsmíðinni lauk árið 1891 og var brúin formlega vígð 8. september sama ár. Tilgangurinn 

með brúnni var að sameina héruð þar sem Ölfusá var erfið yfirferðar. Hvergi á landinu áttu 

sveitir jafn erfitt með aðdrætti eins og þær sem lágu að Ölfusá og Þjórsá (Guðmundur 

Kristinsson, 1991, bls. 121–147). Eftir að brúin kom urðu samgöngur auðveldari og í kjölfar 

tilkomu hennar fjölgaði fólki mikið á Suðurlandi og byggðarlög stækkuðu.  

Árið 1900 voru íbúar í Selfossbyggð 40 en samkvæmt nýjustu íbúatölum 

byggðakjarnans hjá Hagstofu Íslands voru íbúar Selfoss 7.564 íbúar í janúar 2018. Hér að 

neðan er línurit sem sýnir íbúafjölda á Selfossi frá 1900 til 2018 (Sveitarfélagið Árborg, e.d.-

a; Hagstofa Íslands, e.d.).  

 

Tafla 1: Íbúafjöldi á Selfossi 1900 til 2018 

Upprunalega varð Selfosshreppur til úr þremur hreppum, Sandvíkurhreppi, Ölfushreppi og 

Hraungerðishreppi þann 1. janúar 1947 eftir nokkuð langt og strangt undirbúningsferli. 

Selfosshreppur varð þó ekki langlífur og breyttist í Selfosskaupstað árið 1978 (Sigurður Óli 

Ólafsson, 1987, bls. 110–112). Í dag tilheyrir bæjarfélagið Selfoss Sveitarfélaginu Árborg 

ásamt Eyrarbakka, Stokkseyri og Sandvíkurhreppi. Í bæjarfélaginu eru fjölbreytt græn svæði 

þar sem hægt er að njóta náttúrunnar ásamt manngerðu umhverfi og sögulegum stöðum.  
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Góð leið til að virkja börn í samfélaginu er að kynna þau fyrir nærumhverfi sínu og 

víkka svæðið smá saman og enda á bæjarfélaginu í heild sinni. Í Aðalnámskrá leikskóla 

(2011, bls. 39–40) kemur fram að mikilvægt sé að börn fái tækifæri til að læra af og kynnast 

bæði náttúru og manngerðu umhverfi í nágrenni leikskólans. Nærumhverfið er einn af þeim 

þáttum sem myndar námsumhverfi barna og með því að veita þeim tækifæri til þess að 

kynnast því er verið að stuðla að námi þeirra og þroska. Þetta er í samræmi við orð 

Guðmundar Finnbogasonar (1994, bls. 78–81) sem segir að til þess að geta skilið sjálfan sig 

og umhverfið, einkenni þess, galla og kosti þarf að þekkja sögu umhverfisins og vita hvernig 

það hefur breyst í gegnum árin. Hann talar um mikilvægi þess að þekkja til ættjarðarsögu 

þar sem hún hjálpar til við að skilja umhverfið og menningu þess.  

Poulsen (2018) segir að oft á tíðum séu mannvirki, fyrirtæki, byggingar og náttúran 

notuð sem kennsluefni til að efla þekkingu barna og vekja þau til umhugsunar um fortíðina 

og sögu nærumhverfisins. Hann telur einnig nauðsynlegt að efla áhuga barna á 

sögutengdum hlutum og til þess þarf að ögra þeim og vekja forvitni svo þau langi til að vita 

meira. Þá vakna spurningar meðal þeirra um fortíðina, nútíðina og hugsanlega framtíð. Með 

því að kynna börnum fyrir sögu og uppbyggingu framleiðslufyrirtækja á Selfossi eins og MBF 

(MS í dag) og SS og hvaða áhrif þau hafa haft á uppbyggingu bæjarfélagsins er verið að 

tengja fortíðina og nútíðina. 

Börn fara ung að verða forvitin um nærumhverfið og af hverju staðir og fyrirbæri eru 

á þeim stöðum sem þá er að finna. Á meðan forvitnin er til staðar þarf að nýta tækifærið og 

víkka sjóndeildarhring barna með ólíkum leiðum svo sem gönguferðum, vettvangsferðum og 

fjölþættri upplýsingaöflun. Áhrifaríkasta leiðin til að efla vitneskju um nærumhverfið er með 

útiveru en þar komast börnin í snertingu við náttúruna og nærumhverfið. Samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla (1999, bls. 26–28) þurfa börn að kynnast fjölbreytileika náttúrunnar. 

Það er hlutverk kennara að kynna börnum fyrir fegurð hennar, skapa tengsl og vekja 

ábyrgðarkennd og virðingu fyrir náttúrunni. Nýta á eftirtekt og áhuga barna ásamt því að 

víkka áhuga og sjóndeildarhring þeirra með skoðunarferðum í nærumhverfinu og 

heimsóknum í menningar- og þjónustustofnanir. Í bæjarfélögum eins og Selfossi er 

vegalengdin á milli leikskóla og annarra stofnanna eða sögulegra bygginga ekki löng og er því 

hægt að skoða margt í einni ferð.  
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John Dewey (2000, bls. 50–51) telur að allt okkar líf lifum við í heimi hluta og manna 

sem okkur hafa áskotnast með athöfnum og vinnu í fortíðinni. Hann segir að menntakerfi 

byggist á tengslum reynslu og menntunar. Kennarar bera ábyrgð á að reynsla barna mótist 

af umhverfisáhrifum og hvernig þau geta nýtt hið félagslega og efnislega umhverfi til að 

stuðla að uppbyggjandi reynslu. Piaget og Vygotsky (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014, bls. 95–101) hafa einnig talað um að nám barna eigi að fela í sér ákveðna 

tengingu við umhverfið og samfélagið sem þau búa í. Börn eigi að fá að upplifa og rannsaka 

náttúruna ásamt því að takast á við fjölbreytt verkefni og fá tækifæri til að tjá sig um reynslu 

sína. 

Ýmsar rannsóknir og viðtöl við kennara hafa sýnt fram á aukna þörf og aukinn áhuga 

fyrir kennslu úti í náttúrunni. Útikennsla býður upp á fjölbreytni í skólastarfinu og með henni 

fá börn gott tækifæri til að kynnast og læra um nærumhverfið sitt ásamt því að efla þroska 

þeirra. Þau læra hvað grenndarsamfélag er, hver saga, náttúra og menning þess er á annan 

hátt en þau myndu gera inni í skólastofu (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 224; Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 24; Kristín Norðdahl, 2016, bls. 9). 

 

2.1 Áhrif ólíkrar náttúru á þroska barna 
Útivera býður upp á margs konar möguleika fyrir börnin að þroskast og dafna. Úti í 

náttúrunni er fjölbreyttur efniviður á borð við gras, gróður, sand, möl, tré, þúfur og hóla sem 

börn geta nýtt sér til að efla grófhreyfingar og þroska leik sinn. Í manngerðu umhverfi eins 

og á leikvöllum er einnig hægt að efla þessa þætti en á annan hátt.  

Með því að leyfa börnum að nota umhverfið og útbúa eitthvað úr náttúrutengdum 

efnivið er verið að bjóða þeim upp á þroskandi leiksvæði. Með þessari nálgun tengjast 

börnin svæðinu tilfinningalegum böndum og náttúrunni nánar en ella (Elliott, 2015, bls. 41). 

Svokallaða villta náttúra býður upp á að ímyndunarafl barns fer á flug og það þarf að ögra 

sjálfu sér til að skapa og þróa leik sinn á meðan að á leikvöllum eru hlutir sem bjóða upp á 

öðruvísi möguleika á hreyfingu og þroska ásamt því að takmarka hann. Samkvæmt Ævari 

Aðalsteinssyni og Jakobi Frímanni Þorsteinssyni (2015, bls. 9) hafa gróður, garðar og 

ósnortin náttúra jákvæð áhrif bæði líkamlega og andlega á einstakling. Umhverfið hefur 

einnig áhrif á þau tækifæri sem börnum gefast til að þróa greind sína. Gardner (Armstrong, 

2001, bls. 14–15, 30–31) talar um að umhverfisáhrif geti hamlað eða örvað þróun greindar. 
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Með því að kveikja áhuga barna á nærumhverfinu og efla þekkingu þeirra er verið að leiða 

börnin að þroska sínum og efla leikni þeirra í því að þekkja sjálfan sig og ná góðum tengslum 

við náttúruna sem slíka. 

Margir fræðimenn hafa talað um mikilvægi útináms. Froebel talaði í kennslufræðum 

sínum um mikilvægi þess að hafa „grænt svæði“ fyrir börn að leika á og þar sem kennarar 

eru sýnilegir sem ræktendur. Hann sá fyrir sér að menntun barna færi fram í nánum 

tengslum við náttúruna og eðli alheimsins. Montessori talaði um að koma mönnum í 

snertingu við náttúruna væri aldrei gagnlaus athöfn. Til þess að geta lifað góðu lífi er 

mikilvægt að menn tengist náttúrunni (Elliott, 2015, bls. 44). Grundvöllurinn fyrir því að 

námstækifæri skapist byggist meðal annars á því að kennarinn eða sá sem er að leiðbeina 

skapi nálgun fyrir námið þar sem kveikt er á áhuga, skynfæri örvuð og umhverfið sér síðan 

um uppsprettu námsins (Ævar Aðalsteinsson og Jakob Frímann Þorsteinsson, 2015, bls. 5). Í 

skýrslum um áhrif útináms og tengsl við náttúruna kemur fram að börnum líður vel úti í 

náttúrunni. Þar fá þau að takast á við ólík verkefni, hreyfa sig, vinna með vinum sínum og ná 

að tengjast á annan hátt en þau hefðu gert inni. Börn nota skynfæri sín á annan hátt í leik úti 

í náttúrunni og þau reyna meira á sig líkamlega þar sem umhverfið hefur upp á fjölmargt að 

bjóða (Elliott, 2015, bls. 42; Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 70–71, 

106). 

Tækifæri til leiks eru fjölbreyttari við náttúrulegar leikaðstæður en á manngerðum 

leiksvæðum með leiktækjum. Frá fæðingu fara börn að skynja umhverfið og fljótlega eftir 

það að skynja ólíkar áferðir á hlutum sem finnast úti og um leið efla þau lyktarskyn. Börn 

þurfa tækifæri til að upplifa náttúrlega skynjun og áreiti til að byggja upp eigin skynjun á 

náttúrunni og til að stuðla að heilbrigðu sambandi gagnvart henni (Elliott, 2015, bls. 43). Oft 

á tíðum eru manngerð svæði og leikvellir samkomustaðir fyrir fólk í hverfinu og leita börn oft 

þangað eftir félagslegum tengslum því þau vita að þar er að finna önnur börn. Ævar 

Aðalsteinsson og Jakob Frímann Þorsteinsson (2015, bls. 10) telja að aðgangur almennings 

að leiksvæðum og görðum skipti máli þegar kemur að nýtingu þeirra. Leikskólaleikvellir eiga 

að henta til ýmiss konar hreyfileikja, bæði skipulagðra og sjálfsprottinna (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999, bls. 20). Það er ekki einungis notagildi leikvalla sem skiptir máli heldur geta 

þeir eflt hverfisanda og fengið fólk til að finnast það tilheyra hvert öðru og tengjast 
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tilfinningaböndum, sem gerir það líklegra til að sækja vellina oftar og eflir þá um leið 

félagsfærni þeirra.   

Á Selfossi eru fjórir leikskólar og tveir grunnskólar með tilheyrandi útileiksvæðum 

sem eru aðgengileg almenningi þegar ekkert skólastarf er. Sextán leikvellir eru í bænum en  

þeir eru þó misvel búnir, einhverjir eru með fjölbreyttum og vel förnum leiktækjum á meðan 

aðra mætti bæta. Fjölskyldufólk og börn sækja oft í leikvallasvæðin til að hitta önnur börn og 

leika sem eflir bæði félags- og hreyfiþroska.  
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3. Hlutverk grenndarkennslu í þroska barna 
Löngun barna til þess að kanna umhverfið sitt er þeim eðlislægt. Börn finna sína stöðu í eigin 

umhverfi og staðsetja sig í leik með því að skoða umhverfið.  Tilraunir þeirra í þá veru eru 

mikilvægir þættir í sálar- og tilfinningaþroska ásamt því að hafa menntunarlegt gildi 

(Scoffham, 1998, bls. 26). Flest leikskólabörn hafa margvíslega reynslu af eigin rannsóknum á 

nærumhverfi sínu en einnig hafa þau vitneskju um hina ýmsu staði allt frá þegar þau byrjuðu 

að hreyfa sig og kanna heiminn. Að eðlisfari eru börn forvitin um bæjarfélagið sitt ásamt því 

að vera meðvituð um að það séu til fleiri staðir sem þau mögulega kynnast á ferð um landið 

eða þegar þau heyra sögur og sjá efni í sjónvarpinu. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 27) 

segir að leikurinn sé ein helsta námsleið barna, þar fá þau tækifæri til að læra og skilja 

reynslu, tilfinningar, umhverfið sitt og byggja upp félagsleg tengsl við önnur börn. Ásamt því 

að vera námsleið hefur leikur í náttúrunni ákveðið skemmtanagildi, hún er fjölbreytt og 

óvænt. Það eitt að ganga á þúfum getur verið skemmtilegt og krefjandi fyrir lítil börn, 

möguleikarnir um hvert skal haldið næst eru óteljandi og getur það verið flókið fyrir unga 

fætur.   

Skólinn er ekki bundinn innan fjögurra veggja – náttúrulegt umhverfi, söfn og 
menningarstofnanir, verkstæði og atvinnufyrirtæki eru staðir þangað sem sækja má fróðleik, 
hugmyndir og innblástur í tengslum við ýmis viðfangsefni. Lögð er áhersla á 
vettvangsheimsóknir og útinám. (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og 
Torfi Hjartarson, 2012, bls. 7) 

Þegar kemur að því að koma börnum út í náttúruna og gefa þeim lausan tauminn í 

þekkingarleit sinni hefur John Dewey verið framarlega í þeirri verkhyggju (e. pragmatism). 

Hann taldi það mikilvægara að leyfa börnum að meðhöndla ólíkan efnivið og fá að gera 

tilraunir með hann frekar en að lesa og skrifa. Börnin læra af reynslunni og þegar kemur að 

þekkingarleit byggjast rannsóknirnar ekki á því hver útkoman er heldur ferlið í kringum hana. 

Þá taldi hann það skipta máli að börnin fengju að meðhöndla þann efnivið sem átti að vinna 

með sjálf frekar en að vera með sýnikennslu. Dewey lagði einnig mikla áherslu á að það væri 

ekki nóg að barn væri vel virkt í útikennslunni heldur þyrfti það að sýna fram á virka og 

gagnrýna hugsun. Hlutverk kennarans er að tengja viðfangsefnið við reynslu barna og fyrri 

þekkingu. Þá lærir einstaklingurinn hvernig hann getur haft áhrif á samfélagið, hvernig hann 

getur breytt því og haft áhrif á það (Auður Pálsdóttir og Inga Lovísa Andreassen, 2014, bls. 

92–95). 
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Grenndarkennsla er eins og nafnið gefur til kynna kennsla um nærumhverfi eða hvað 

er í grennd við okkur. Oftar en ekki er auðvelt að sýna börnum hvað er í nágrenni þeirra. 

Selfoss er ungt bæjarfélag með mikla sögu og þar má enn greina ummerki fortíðarinnar. 

Helgi Hjörvar (1920, bls. 144) sagði að átthagafræði, betur þekkt sem grenndarkennsla, væri 

leið kennarans til að beina sjónum barna á það sem stendur þeim næst og hvað þau þekkja 

nú þegar. Börnum er kennt hvernig skal bera sig að í umhverfinu og hvernig skal bera 

virðingu fyrir því. Eitt af megin markmiðum grenndarfræðinnar er að styrkja sjálfsvitund, en 

til þess þarf að virkja sögu-, grenndar- og umhverfisvitund (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 

21).  

Ruth Margrét Friðriksdóttir og Bragi hafa í nýlegri grein (2015, bls. 6) gengið lengra í 

viðleitni til þess að skilgreina hvað felst í þeim hugtökum sem mest eru notuð og varða þá 

kennsluaðferð sem hér er lögð til grundvallar. Þau segja að hugtakið grenndarkennsla vísi  

til þess þegar áhersla er lögð á að kenna nemendum um nærsvæði sitt. Aftur á móti er notast 
við orðið grenndaraðferð þegar viðfangsefni úr nágrenni eru nýtt sem uppspretta hugmynda 
eða samanburðar við kennslu í hvaða námsgrein sem er. Hugtakið grennd eða nágrenni er í 
þessu samhengi látið vísa til þess sem augað nemur, þess sem mannleg hugsun hefur skilið 
eftir sig á sama svæði og þess sem samkennir tiltekna heild, hvort heldur hún er hérað eða 
landshluti ellegar miklu minni eining, til dæmis þorp. 

Í eldri skrifum Braga (2000) um grenndarfræði fjallar hann um söguvitund, hann 

skrifar „að söguvitund er hvoru tveggja einstaklingsbundin og sameiginleg með hópum fólks. 

Hún verður bæði til við sjálfstæða tilvist þeirra þriggja þátta sem hér hafa verið nefndir – 

túlkun á fortíð, skynjun á nútíð og væntingar til framtíðar“ (bls. 27). Söguvitund má efla með 

því að skoða bæjarminjar, gömul hús og gamlar byggingar í bænum og grafast fyrir um sögu 

þeirra. Þá getur það verið áhugavert að efla samfélagsvitund með því að hafa samband við 

fyrirtækin í nágrenninu, verslanir og byggingarfyrirtæki.  

Bragi (2000, bls. 35) fjallar einnig um mikilvægi þess „að styrkja grenndarvitund barna 

og unglinga með því að ganga út frá hinu einstaka, því sem næst er og nærtækast, til að efla 

þekkingu, skilning og hugtakanotkun þeirra.“ Grenndarvitund er þekking á eigin umhverfi, 

atvinnuháttum og menningu. Hana er hægt að efla með grenndarkennslu en markmið 

hennar er að gera nemendur læsa á sitt nánasta umhverfi, náttúrufræðilegt, landfræðilegt 

og menningarlegt (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 31–38). Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, 

bls. 18) segir að okkur sé skylt að huga að umhverfi okkar, að skilja ekki við það í verra 



10 
 

ástandi en við tókum við því sjálf. Mæta þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika 

næstu kynslóðar til að mæta sínum þörfum. Það er því mikilvægt að efla þekkingu barna á 

umhverfinu, það minnkar líkur á rótleysi ásamt félagslegum vandamálum og sjálfsmyndin 

styrkist (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 35). 

Umhverfisvitund er sá hæfileiki sem einstaklingur hefur til að greina samhengi 

náttúru og mannlegra athafna. Umhverfismennt er að undirbúa einstaklinga undir það að 

lifa þar sem umhverfisvandi er til staðar og mun vera. Einstaklingur þarf af vera þannig í 

stakk búinn að hann geti greint slík vandamál og hvernig skuli taka á þeim. Mikilvægt er að 

einstaklingurinn geri sér grein fyrir ábyrgð hans á umgengni um náttúruna og hans vilja til að 

bæta úr því sem úrskeiðis fer (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 38–48). Til að efla 

umhverfisvitund barna á Selfossi er tilvalið að skoða náttúruleg svæði líkt og Ölfusá eða 

Jóruklett. Á undanförnum árum hefur útivistariðkun fólks aukist til muna, en skilgreining 

Umhverfisráðuneytisins á útivist er: „að það eigi við um för um landið án hjálpar vélknúinna 

farartækja og dvöl úti undir beru lofti þar sem maðurinn er í náinni snertingu við landið sem 

farið er um“ (Aagot V Óskarsdóttir, 2011, bls. 165). Þörfin fyrir náttúruupplifun býr í okkur 

öllum og því er áhugavert að vita hvort viðhorf til umhverfisins og útivist feli í sér einhvers 

konar tengsl. Ef einhver tengsl er að finna þar á milli væri e.t.v. hægt að nýta þann áhuga til 

að auka umhverfisvitund barna almennt. Með aukinni umhverfisvitund fólks erum við betur í 

stakk búin til þess að glíma við þau umhverfisvandamál sem geta komið upp.  

Nærumhverfi leikskóla er margbreytilegt og fer eftir staðsetningu leikskóla hversu 

stutt er í ósnortna náttúru. Náttúran hefur upp á að bjóða ótæmandi uppsprettu af 

fjölbreyttum efniviði, tækifæri fyrir börn að rannsaka og uppgötva umhverfið sitt. Manngert 

umhverfi í grennd við leikskóla er ekki síðra námsumhverfi þar sem börn fá tækifæri á að 

kynnast og læra af (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 28). Í litlum bæjarfélögum líkt og 

Selfoss er auðvelt fyrir leikskóla að fara í vettvangsferðir og skoða fyrirtæki, sögulegar 

byggingar og það er alltaf stutt í græn svæði. Eins og áður hefur komið fram eru Ölfusá og 

Ölfusárbrú nokkurs konar stöðutákn bæjarins og fela í sér mikla sögu sem er menningararfur 

okkar. Bærinn hefði sennilega ekki orðið eins stór og hann er hefði ekki verið fyrir brúna og 

því er gaman að skoða hana og kenna söguna í kringum hana. Börnin velta fyrir sér eigin 

samfélagi og menningu og reyna að hafa áhrif á hana. Með aukinni þekkingu fylgir aukið 

sjálfsöryggi. 
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3.1 Tengingar í aðalnámskrá  
Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 11) snúast grunnþættirnir um menningu, 

náttúru, umhverfi og læsi á samfélag svo að börn læri að byggja sig upp líkamlega og 

andlega, að þau læri að vinna með öðrum og bjarga sér í samfélaginu. Þá snúast 

grunnþættirnir einnig um framtíðarsýn og þá getu og vilja til að hafa áhrif á samfélagið sitt 

og taka virkan þátt í því, breyta og þróa. Grunnþáttunum er ætlað að stuðla að lýðræði og 

jafnrétti og sjá til þess að samfélagið fái vel menntaða einstaklinga sem eru tilbúnir að taka 

þátt í að breyta samfélaginu til hins betra. Hér verður gerð grein fyrir því hvernig 

grenndarkennsla tengist öllum sviðum námskrár á uppbyggilegan hátt: 

❖ Heilbrigði og vellíðan – Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 25) er áhersla lögð á að 

börn fái ólík tækifæri til fjölbreyttrar hreyfingar og útiveru sem eru í raun samtengdir 

þættir. Með útiveru fá börn að komast í snertingu við og skynja sitt nánasta 

umhverfi. Í vettvangsferðum er auðvelt að tengja saman útiveru, hreyfingu og 

grenndarkennslu þar sem gengið er um hverfið, upp og niður brekkur og vaðið í 

vötnum.  

❖ Sköpun og menning – Samkvæmt Owen og Ryan (2001, bls. 96) má skipta 

myndsköpun í þrjá hluta ef fjalla á um sköpun og ímyndun grenndarkennslu. Fyrst má 

draga ályktun af mismunandi stöðum til að skilja heiminn betur ásamt því að sjá 

hlutina sem eina heild. Því næst má efla samskiptarhæfni og auka skilning á þeim 

ólíku aðstæðum sem fólk býr við með því að teikna myndir og semja sögur. Í síðasta 

lagi geta hugsanir og tilfinningar haft ólík áhrif á hegðun barna. En í gegnum 

hlutverkaleiki og sögur geta börnin mótað ýmiss konar sögupersónur og reynt að 

skilja hvaða hegðun er viðeigandi við ólíkar aðstæður. 

❖ Sjálfbærni og vísindi – Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 30–31) er greint frá því að 

hlutverk leikskóla sé að styðja við þann fróðleiksþorsta sem börn hafa. Með því að 

hlusta og fylgjast með því hvað börnin eru fást við og hverju þau eru að reyna að átta 

sig á. Börn eiga að fá tækifæri til að rannsaka og ræða samhengi þeirra fyrirbæra sem 

finna má í umhverfi þeirra. Jafnframt ber starfsfólki leikskóla að ýta undir vísindalega 

hugsun og aðstoða börn við að sjá tengsl milli afleiðingar og orsaka ásamt því að 

auka skilning þeirra á hugtökum og hugmyndum. 
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❖ Læsi og samskipti – Það er mikill orðaforði sem kemur fram í grenndarkennslu, en 

þar eru orð notuð til að greina ólíka hluti í umhverfinu líkt og lækir, klettar og ár. 

Einnig er gaman að spyrja börn opinna spurninga þegar haldið er af stað í 

vettvangsferðir og fá börnin til að velta vöngum og efla þau í málrækt. 

Orðið læsi hefur lengi verið notað sem skilgreining á því að vera læs á bókstafi en 

undanfarin ár hefur merking orðsins orðið víðtækari. Læsi spannar nú yfir mynd- og 

miðlalæsi og stafrænt læsi, og nýjasta læsishugtakið er ekki bundið við málvísi í 

hefðbundnum skilningi. Segja má að læsi sé vitrænt, sjónrænt og félagslegt. Einnig má 

skilgreina læsi út frá umhverfinu, að vera læs á umhverfið sitt, náttúru, mannvirki og fólk. Þá 

er átt við það sem við sjáum, nýtum, skiljum og virðum umhverfið í þeim tilgangi að auka 

hæfni okkar og þekkingu til að vera virkir þátttakendur í samfélaginu. Læsi er því ekki 

eingöngu tæknileg leikni í ritmáli og töluðu máli heldur einnig félagsleg og menningarleg 

hæfni (Auður Pálsdóttir og Inga Lovísa Andreassen, 2014, bls. 48).  

Mikilvægt er að nýta tækifærin sem útikennsla býður upp á og að börn ræða sín á 

milli það sem þau sjá og lýsa því sem þau gera og útskýra verkefnin sín. Með þessum 

samræðum öðlast þau dýpri þekkingu á nærumhverfi sínu og örva hugsun með notkun 

tungumálsins (Auður Pálsdóttir og Inga Lovísa Andreassen, 2014, bls. 100–101). Bragi 

Guðmundsson (2000, bls. 36–37) segir hugtakið grenndarfræði gagnlegt þegar fjallað er um 

nánasta nágrenni. Með grenndarfræði eykst skilningur barna á landslagi, staðháttum og 

umhverfi í víðara samhengi. Ein hugmynd að slíkri kennslu er ættartré en með slíku verkefni 

tengjast heimili og skólar. Börn kanna uppruna sinn og merkja jafnvel inn á landakort en 

þannig sjá þau ættarsögu sína. Foreldrar hafa oft aðrar hugmynd í huga þegar kemur að 

grenndar- og útikennslu og því er upplýsingaflæði til þeirra mikilvægt. Með góðu samstarfi á 

milli skóla og foreldra er auðveldara að fá foreldra með sér í lið og fá þá til að aðstoða við 

kennslu líkt og að útvega tæki, efnivið eða aðgang að stöðum og fólki (Auður Pálsdóttir og 

Inga Lovísa Andreassen, 2014, bls. 133). 
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4. Grenndarkennslu verkefni á Selfossi 
Höfundar hafa útbúið vefsíðuna www.leikgrenndselfoss.weebly.com sem hluta af þessari 

B.Ed. ritgerð. Á síðunni eru verkefni sem höfundar hafa útbúið sem tengjast 

grenndarkennslu. Eins og fram hefur komið í fyrri köflum bjóða þessir þættir upp á aukin 

tækifæri og fjölbreytta möguleika til náms og þroska barna. Viðfangsefnum er skipt í 

útikennslu verkefni og viðfangsefni sem tengjast sögu á náttúrutengdum stöðum og 

Selfossbæ. Vefsíðan er sett upp á auðveldan hátt svo hún sé þægileg í notkun.  

Verkefnin eru búin til með 4-6 ára börn í huga, þar sem við teljum þau hafa náð þeim 

hreyfi- og vitsmunaþroska sem þarf til að verkefnin skili settum árangri. Öll verkefnin eru 

með svipuðu viðmóti en þar koma fram lærdómsviðmið, námsleiðir, námsgagnalistar, 

námsmat og hugmyndir að áframhaldandi vinnu með efnið. Einnig er lögð áhersla á að 

verkefnin séu samþætt sögu, náttúrulegu og/eða manngerðu umhverfi og námssviðum 

leikskóla. Tengingar í aðalnámskrá og nánari útlistun á hvernig unnið er að öllum 

grunnþáttum menntunar eru neðst í hverju skjali. Mörg verkefnanna höfða til aukinnar 

tengingar við náttúru og nærumhverfi ásamt nýtingu ólíks efniviðar.   

Verkefnum er skipt í Útikennslu verkefni og Sögutengd verkefni. Útikennslu verkefnin 

eru fjögur talsins og er áhersla lögð á að þau séu framkvæmd í grennd við leikskóla. 

Sögutengdu verkefnin tengjast sögu náttúrutengdra staða eins og Ingólfsfjalli, Ölfusá og 

Jórukletti og sögu mannvirkja, stofnana, bygginga, fyrirtækja og félaga sem hafa öll verið 

áhrifavaldar í uppbyggingu Selfossbæjar. Í þeim kynnast börnin sögu tiltekinna viðfangsefna, 

hlutverki þeirra í uppbyggingu og stöðu í dag. Viðfangsefnin eru í undirsíðum undir 

Sögutengd verkefni til að aðgreina þau. Viðfangsefnin eru Mjólkurbú Flóamanna, 

Selfosskirkja, Sláturfélag Suðurlands, Tryggvaskáli, Ungmennafélag Selfoss, Ölfusárbrú og 

skólamál. Undir skólamálin falla leikskólar, grunnskólar, Fjölbrautaskóli Suðurlands og 

Tónlistarskóli Árnesinga. Undir hverju þessara viðfangsefna eru stuttir textar, hugmyndir að 

kennslu í pdf-formi og listi yfir hvar hægt er að nálgast nánari upplýsingar um viðfangsefnið. 

Öll verkefnin eru í viðauka I og textar sem tengjast þeim í viðauka II.  

Í verkefnunum eru tillögur að notkun smáforrita sem hægt er að nota sem 

skráningartæki fyrir námsmat og úrvinnslu á verkum barna. Smáforritin sem um ræðir eru 

Book Creator, Little Story Creator, Pages og Puppet Pals. Nánari kynningar á smáforritunum 

eru í viðauka II. Þegar ýtt er á nöfn smáforritanna bæði í verklýsingum og á forsíðu 
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vefsíðunnar opnast Apple Store hlekkur þar sem hægt er að nálgast nánari útlistun á þeim. Á 

forsíðu vefsíðunnar eru smáforritin kynnt nánar og með því að ýta á myndina af þeim opnast 

hlekkur á kennslumyndbönd.  
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5. Lokaorð 
Við gerð þessarar ritgerðar lærðum við um mikilvægi söguvitundar og umhverfisvitundar 

ásamt því hvernig hægt er að efla þær í kennslu með börnum í ólíkum myndum. Eins og fram 

hefur komið hér að framan hafa fjölmargir fræðimenn bent á mikilvægi þess að börn fái að 

kanna og efla þekkingu sína á og í umhverfinu. Í námsumhverfi utan leikskólans er að finna 

náttúrulegt, manngert og húmantískt umhverfi. Þegar nám barna fer fram í slíku umhverfi er 

verið að vekja forvitni meðal þeirra og efla söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund. 

Það er meðal annars gert með grenndarkennslu þar sem börnum eru veitt tækifæri á að 

takast á við ólík verkefni í fjölbreytilegum aðstæðum sem þroska þau og efla. Mæta þarf 

áhuga barna, svala fróðleiksþorsta þeirra og dýpka þar með skilning þeirra á umhverfinu og 

þróun samfélagsins. Teljum við að það megi gera frekari úrbætur á grenndarkennslu í 

leikskólum.  

Við vinnslu á vefsíðu áttuðum við okkur á því hvernig hægt er að nálgast sögukennslu 

og almenna náttúrufræði á margvíslegan hátt í eigin samfélagi. Aðgengi okkar að bókum og 

efni til vinnslu vefsíðunnar var gott og auðveldaði það okkur vinnuna til muna. Sjálfar sjáum 

við möguleika á úrbótum á vefsíðunni, þar sem þessi verkefnalisti er ekki tæmandi og vildum 

við gera fleiri útikennslu verkefni. Mikið er um önnur viðfangsefni sem ekki var fjallað um 

þar sem við settum okkur fyrirfram takmarkanir svo viðfangsefnið yrði ekki of viðamikið. 

Okkar framtíðarsýn á vefsíðunni er að hún verði aðgengileg og gagnleg leik- og grunnskólum. 
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Viðauki I  

Útikennslu verkefni 

Árstíðabundið verkefni 

Viðfangsefni 
Gróðurreitur  

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: félagsleg tengsl. 
Læsi og samskipti: nýta margvíslega tækni til að nálgast upplýsingar og setja 
fram hugmyndir sínar. 
Sjálfbærni og vísindi: hringrásir og fyrirbæri í náttúrunni. 
Sköpun og menning:  kanna margvíslegan efnivið. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á grænu svæði  

• á mismun á gróðri 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• meðhöndla náttúrulegan 

efnivið 

• greina á milli árstíða 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• greina ólíkan gróður 

• umgangast náttúruna af 

virðingu 

Námsleið 
Þegar nemendur hafa kynnst umhverfinu og eru orðnir öruggir um sig er tilvalið að búa til ákveðinn reit með 
spýtum og bandi til að fylgjast með gróðri um 1m2.  Hvernig lítur reiturinn út á mismunandi árstíma? Breytist 
gróðurinn eitthvað við ákveðin veðurskilyrði? Hægt er að velja ákveðna tegund af gróðri og greina hann. 

Einnig má skoða annan gróður á ólíkum árstíma, hvernig líta laufblöð út þegar þau eru að byrja að koma? 
Hvað er brum? Hvernig líta þau út þegar það fer að hausta o.s.frv.  

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: leiðin frá leikskólanum að grænu svæði í grennd við hann. 

Námsgögn: spýtur og band til að afmarka lítinn reit, myndavél til skráningar, bækur til að greina ólíkan 
gróður. 

Hugmyndir að námsmati 
Kennari metur virkni og áhuga nemenda og tekur ljósmyndir. 

Hugsanlegt framhald 
Að setja upp skordýragildrur og kanna fjölda tegunda af ólíkum skordýrum sem koma í þær. 

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) er nemendum eðlislægt að vera 

forvitnir um umhverfið sitt og er það hlutverk kennara að svala námsþorsta þeirra með 

ólíkum aðferðum. Að skoða ákveðið afmarkað svæði veitir nemendum innsýn í hvernig 

veður og aðrir þættir hafa áhrif á umhverfi okkar. Þeir skoða hvernig hringrás náttúrunnar 

virkar og kynnast ólíkum fyrirbærum sem þar eru. Nemendur velta hugmyndum sínum fyrir 

sér og með öðrum og efla þar með félagsleg tengsl sín innan nemendahópsins. Nemendur 

kynnast ólíkum efniviði og hvernig hægt er að vinna með náttúrlegan efnivið. 
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Nærumhverfi leikskóla 

Viðfangsefni 
Grænt svæði í grennd við 
leikskóla 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: krefjandi útivist. 
Læsi og samskipti: þróa læsi í víðum skilningi. 
Sjálfbærni og vísindi: margvíslegar náttúruauðlindir. 
Sköpun og menning:  skapa og tjá upplifun sína. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á nánasta umhverfi 

leikskólans 

• á náttúrunni 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• umgangast náttúruna af 

virðingu 

• ganga í ójöfnum jarðvegi 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• segja frá hvernig á að 

haga sér í náttúrunni 

• hafa áhrif á náttúruna 

Námsleið 
Að kynna fyrir nemendum annars konar leikumhverfi en á leikskólalóðinni. Hvetja þá til útivistar í íslensku 
umhverfi og nærumhverfinu. Kynna fyrir nemendum hvernig umgengni okkar hefur áhrif á umhverfið og 
kenna þeim hvernig ber að haga sér í náttúrunni. Við hendum ekki rusli út á götu, við hendum því í ruslið, 
við þurfum að hugsa vel um plánetuna okkar, við eigum jú bara eina. 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: leiðin úr leikskólanum að grænu svæði í grennd við leikskólann. 

Námsgögn: myndavél og bækur um náttúruna og nýtingu hennar. 

Hugmyndir að námsmati 
Kennari metur virkni og áhuga nemenda, skráir hugmyndir þeirra og tekur ljósmyndir. 

Hugsanlegt framhald 
Áframhaldandi kynning á náttúrunni, skoðun trjáa, skordýrasöfnun, reitur til skoðunar á gróðri og til að 
meta gróður á mismunandi árstíma o.fl. 

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) skal það haft í huga að náttúran hefur 

upp á margt að bjóða og því er gott að kynna fyrir nemendum allar þær auðlindir sem þar er 

að finna. Úti í náttúrunni er vettvangur til að koma orði á ólíka hluti og þróa um leið læsi á 

umhverfið. Nemendur fá tækifæri til að tjá upplifun sína úti í náttúrunni og kynnast nýju 

umhverfi til að leika sér í. Í útivist er oft í boði að ganga á göngustígum en til að gera 

gönguna einnig líkamlega krefjandi er tilvalið að ganga út í móa.  
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Skordýraskoðun 

Viðfangsefni 
Skordýraskoðun í 
gróðurreit 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: jákvæð samskipti.  
Læsi og samskipti: deila skoðunum sínum. 
Sjálfbærni og vísindi: lífverur í umhverfinu og lífshættir þeirra. 
Sköpun og menning:  nýta fjölbreytta tækni. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á hvað er skordýr 

• á hvað er áttfætla 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• veiða skordýr í gildru 

• búa til skordýra gildru 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• segja frá lífsferli skordýra 

• greina á milli ólíkra 

skordýra 

 

Námsleið 
Haldið er áfram að nota gróðurreitinn sem notaður er við skoðun á veðri. Kennari hjálpar nemendum að 
setja upp skordýragildrur t.d. að grafa litla dollu í jörðina með smá sápuvatni í. Gott er að leyfa gildrunni að 
bíða í einn til tvo daga og kíkja svo aftur á dolluna til að sjá hvaða skordýr komu í hana. Skordýrin má skoða í 
víðsjá og fletta upp í bókum til að greina skordýrin. Þessa athugun má gera nokkrum sinnum yfir skólaárið og 
á mismunandi tímum og skoða muninn á fjölda skordýra í gildrunni eftir árstíðum. 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: grænt svæði þar sem gildrur geta fengið að vera í friði og sem nemendur þekkja vel. 

Námsgögn: dolla til að grafa niður, skófla til að grafa með, sápuvatn, vísjá, blöð, bækur með 
skordýramyndum, myndavél, tómar dollur til að geyma skordýrin í og til flutnings í leikskólann. 

Hugmyndir að námsmati 
Kennari skráir hjá sér það sem nemendur sjá og segja, tekur ljósmyndir fyrir frekari skráningar síðar.  

Hugsanlegt framhald 
Skoða eðli skordýra, hvernig verða skordýr til, skoða æviferil fiðrildis, hvernig þau rotna o.þ.h.  

 

Tenging við aðalnámskrá  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2012, bls. 42–45) segir að nemendur skulu fá tækifæri til að deila 

skoðunum sínum meðal annarra án eftirmála. Á vordögum kviknar líf í náttúrunni sem 

nemendur laðast að og hafa sameiginlegan áhuga á þó kennarar deili ekki endilega þessum 

áhuga með þeim. Okkur er þó öllum eðlislægt að vilja vita meira um það sem okkur þykir 

áhugavert. Með skoðun á skordýrum opnum við nýjan vettvang fyrir nemendur til að velta 

vöngum yfir, rannsaka á eigin forsendum og auka þar með samskipti á milli nemenda. Þeir fá 

tækifæri til að nota fjölbreytta tækni við að veiða skordýrin og kynnast um leið þeim 

lífverum sem búa í náttúrunni og lífsháttum þeirra. 
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Trjáskoðun 

Viðfangsefni 
Trjágróður 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: ögrandi og krefjandi útivera. 
Læsi og samskipti: kynnast tungumálinu. 
Sjálfbærni og vísindi: nýting náttúrunnar. 
Sköpun og menning:  kanna margvíslegan efnivið. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á því hvað tré er 

• á því til hvers tré eru 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• sjá ólíkar gerðir trjáa 

• grisja trjágróður á 

einfaldan hátt 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• greina ólíkar trjátegundir 

• meðhöndla náttúrlegan 

efnivið 

Námsleið 
Að skoða gróður og nota efnivið náttúrunnar er ótæmandi hugmyndabrunnur í vinnu með 
leikskólanemendum. Hægt er að kynna nemendum fyrir ólíkum tegundum trjáa og kenna þeim að greina 
ólíkar trjátegundir eftir ýmsum leiðum. Skoða laufblöð, barrnálar, börk, greinar o.fl.  Einnig getur kennari 
kennt nemanda hvernig skal grisja trjágróður s.s. klippa brotnar greinar, og hvernig skal meðhöndla 
trjágreinar eða laufblöð. Hvað þarf að gera áður en við límum laufblöð á blað? Hvað þarf að gera áður en við 
tálgum greinar? Með aukinni þekkingu á efniviðnum sem unnið er með öðlast nemendur færni í að leita 
lausna og vinna með efniviðinn.   

Hér eru verkefnin eflaust að einhverju leyti árstíðabundin. 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: leiðin frá leikskólanum að grænu svæði í grennd við leikskólann. 

Námsgögn: bækur með upplýsingum um trjátegundir, vasahnífur, trjáklippur til að grisja eða klippa brotnar 
greinar, blöð, box til að tína laufblöð, köngla og annað í og flytja heim, bönd svo hægt sé að binda saman 
greinar til leikfangagerðar úti á vettvangi. 

Hugmyndir að námsmati 
Kennari metur áhuga og virkni nemenda, tekur ljósmyndir og skráir hjá sér hugmyndir nemenda. 

Hugsanlegt framhald 
Sjá hvert hugurinn leiðir nemendur, frekari sköpun með náttúrulegum efnivið. 

 

Tenging við aðalnámskrá  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) segir að kennarar skulu kynna nemendur fyrir 

ólíkum efniviði og nýtingu náttúrunnar en hún er ótæmandi uppspretta efniviðar. Laufblöð, 

greinar, könglar, steinar og fleira eru tilvaldir til ýmissa verka og að hafa orð á því hvað 

leynist í náttúrunni er góð málörvun. Nemendur kynnast nýjum orðum og kynnast 

tungumálinu enn betur í ögrandi umhverfi.  
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Sögutengd verkefni 
Undirköflum er skipt eftir viðfangsefnum. 

Ingólfsfjall 

Umræður og skapandi starf - Ingólfsfjall 

Viðfangsefni 
Ingólfsfjall 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: stuðla að andlegri vellíðan.  
Læsi og samskipti: skiptast á skoðunum og nota ólíkar leiðir til að setja fram 
hugmyndir sínar.  
Sjálfbærni og vísindi: endurnýting á efnivið og kanna eiginleika ýmissa efna.  
Sköpun og menning: skapandi ferli, kanna og vinna með margvíslegan efnivið.  

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á útliti Ingólfsfjall, séð frá 

Selfossi 

• til að segja frá eigin 

vitneskju um 

pappamassagerð 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• beita skapandi hugsun 

• vinna með ólíkan efnivið 

• leysa úr vandamálum ef 

þau koma upp í 

para/hópvinnu 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• skipuleggja sköpunarverk 

ásamt öðrum 

nemendum 

• meta ferlið og samstarfið  

Námsleið 
Fræða og ræða við nemendur um Ingólfsfjall og Ingólf Arnarson.  

Nemendur finna dagblöð og pappír sem þeir rífa svo niður og setja í bleyti til að búa til pappamassa. 1–5 
dögum síðar er nemendum skipt niður í 2-4 manna hópa. Hver hópur býr til sína útgáfu af Ingólfsfjalli úr 
pappamassa. Nemendur mála fjallið í sameiningu þegar pappamassinn hefur þornað. Þegar fjallið er tilbúið 
búa nemendur til sögu sem tengist Ingólfsfjalli á einhvern hátt.  

Ef það á að nota Little Story Creator, þá taka nemendur myndir af verkum sínum og taka sig upp segja 
söguna. 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: listasmiðja leikskólans.  

Námsgögn: pappír og dagblöð í pappamassann, vatn, veggfóðurslím (er val), pensla, málningu, myndavél og 
spjaldtölvu (ef það á að nota Little Story Creator). 

Hugmyndir að námsmati 
Kennari metur áhuga og virkni nemenda ásamt því að taka myndir. Nemendur fylla út broskallamat sem 
tengist verkferlinu og samstarfinu. Kennari sameinar öll verkin úr Little Story Creator og deilir þeim með 
foreldrum. 

 

Tenging við aðalnámskrá  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) kemur fram að leikskólinn á að búa nemendum 

aðstæður þar sem þeir geta kannað og unnið með margvíslegan efnivið. Það er ekki einungis 

skapandi vinna sem fer fram í vinnu með pappamassa heldur vekur það líka nemendur til 

umhugsunar um sjálfbærni, eiginleika vatns og pappa og endurnýtingu á pappa og 

dagblöðum. Para- og hópvinna krefst þess af nemendum að skiptast á skoðunum ásamt því 

að efla félagsleg tengsl sem stuðla að andlegri vellíðan.  

https://itunes.apple.com/us/app/little-story-creator-digital-scrapbooking-photo-collage/id721782955?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/little-story-creator-digital-scrapbooking-photo-collage/id721782955?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/little-story-creator-digital-scrapbooking-photo-collage/id721782955?mt=8
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Jóra og Jóruklettur 

Lestur – Jóra og Jóruklettur 

Viðfangsefni: 

Jóra og Jóruklettur 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: slökun. 
Læsi og samskipti: njóta þess að hlusta á sögu og öðlast skilning á rituðu mál. 
Sjálfbærni og vísindi: velta vöngum yfir fyrirbærum í náttúrunni. 
Sköpun og menning: læra texta. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á sögu Jóru og Jórukletts 

• á fjölbreyttum orðaforða 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• hlusta á sögu 

• efla ímyndarafl 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• gera sér grein fyrir 

sögunni 

• taka þátt í umræðum um 

Jóru/Jóruklett 

Námsleið 
Lesa um Jóru og Jóruklett í Sögu Selfoss 1: Frá landnámi til 1930 á bls. 172–174 og 21. Lesa söguna Jóra í 
Jórukleif af heimasíðu Netútgáfunnar. Skoða myndir og læra ummæli Jóru á bls. 173 í Sögu Selfoss 1: Frá 
landnámi til 1930. 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: leikskólinn.  

Námsgögn: spjaldtölva eða tölva, bókin Saga Selfoss 1: Frá landnámi til 1930 og sagan Jóra í Jórukleif af 
heimasíðu Netútgáfunnar. 

Hugmyndir að námsmati 
Kennari skráir hjá sér umræðupunkta og vangaveltur nemenda. 

Hugsanlegt framhald 
Fara í vettvangsferð og skoða slóðir Jóru.  

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) á leikskólinn að skapa nemendum 

aðstæður þar sem unnið er með grunnþætti menntunar. Við lestur bóka ná nemendur að 

slaka á, njóta þess að hlusta og öðlast skilning á rituðu máli. Út frá lestrinum efla nemendur 

ímyndunaraflið sitt og fara að velta vöngum yfir fyrirbærum sem tengjast sögunni og í þessu 

tilviki úr umhverfi þeirra. Með því að kenna nemendum texta úr bókinni er verið að efla 

málþroska þeirra.   
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Vettvangsferð – Jóra og Jóruklettur 

Viðfangsefni 
Jóra og Jóruklettur 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: hreyfing og jákvæð sjálfsmynd. 
Læsi og samskipti: hlusta á sögu, velta vöngum sínum yfir eigin samfélagi og 
menningu. 
Sjálfbærni og vísindi: virðing fyrir náttúrulegu umhverfi. 
Sköpun og menning: kynnast sögu Jóru. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á sögu Jóru 

• á sögu Jórukletts 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• taka þátt í samræðum 

um Jóru og Jóruklett 

• efla ímyndarafl 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• tengja sögu Jóru og 

Jóruklettsins við 

umhverfið 

• bera virðingu fyrir sögu 

umhverfisins 

Námsleið 
Vettvangsferð að skoða Jóruklett og skiltið við ánna þar sem nánari upplýsingar er að finna um Jóru og 
Jóruklett. 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfið: leiðin úr leikskólanum og að ánni, umhverfið í kringum Jóruklett.  

Námsgögn: myndavél, blöð og litir.  

Hugmyndir að námsmati 
Kennari skráir hjá sér hugmyndir nemenda, tekur myndir og heldur teikningum nemenda til hliðar. Sniðugt er 
að halda utan um allar þessar upplýsingar með smáforritunum Pages og Book Creator. 

Gott er að hafa myndir sem teknar voru í ferðinni aðgengilegar fyrir nemendur upp á frekari skráningar.  

Hugsanlegt framhald 
Fara í vettvangsferðina í mismunandi veðri og á ólíkum árstíðum til að sjá muninn á landslaginu.  

Búa til leikrit um Jóru. 

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) eiga leikskólar að skapa nemendum 

aðstæður þar sem þeir fá tækifæri til að læra á fjölbreyttan hátt. Nemendur eiga að fá að 

njóta þess að hlusta og kynnast sögum, velta vöngum sínum yfir eigin samfélagi og 

menningu ásamt því að læra að bera virðingu fyrir því. Með því að fara í vettvangsferð er 

verið að stuðla að hreyfingu, efla hreyfiþroska þeirra og jafnframt stuðla að jákvæðri 

sjálfsmynd.  

  

https://itunes.apple.com/us/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/app/book-creator-for-ipad/id442378070


28 
 

Leikritagerð – Jóra 

Viðfangsefni: 

Jóra 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: félagsleg tengsl. 
Læsi og samskipti: eiga uppbyggileg og jákvæð samskipti í nemendahópnum, 
endurskapa reynslu og upplifun í leik og skapandi starfi. 
Sjálfbærni og vísindi: framsetning á sögunni. 
Sköpun og menning: þátttakendur í skapandi ferli, vinna með margvíslegan 
efnivið og taka þátt í viðburði sem tengist menningu. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á persónunni Jóru 

• á afdrifum Jóru 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• framkvæma leikritið 

• beita fjölbreyttum 

orðaforða  

Nemandi hafi hæfni til að:  

• miðla sögunni 

• gera grein fyrir sögunni 

með leikrænum 

tilbrigðum 

Námsleið 
Nemendur búa til sína eigin útgáfu af leikriti um Jóru. Þeir útbúa leikmynd og búninga eftir eigin höfði með 
hjálp kennara þegar þess þarf. Þegar allt er tilbúið, taka nemendur mynd af leikmyndinni og af sér í 
búningunum og nota sem bakgrunn og leikara í smáforritinu Puppet Pals. Þar búa þeir til leiksýninguna 
sjálfa. Nemendur stjórna leikurunum (stækka, minnka og færa) og taka upp hljóðið. Auðvelt er að deila 
myndbandinu áfram.  

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: leikskólinn. 

Námsgögn: spjaldtölva, blað og penni til að skrifa niður leikritið, ólíkur efniviður til leikmyndagerðar og 
búninga. 

Hugmyndir að námsmati 
Kennari metur þátttöku og virkni. Myndir teknar af ferlinu. Gaman er að ljúka verkefninu með því að setja 
myndbandið eða myndböndin (fer eftir fjölda leikrita) ásamt ljósmyndum og nánari upplýsingum af ferlinu í 
Book Creator og útbúa litla rafbók sem hægt er að deila með foreldrum og prenta út. 

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) er það í hlutverk leikskólans að skapa 

nemendum aðstæður þar sem fjölbreyttar kennsluaðferðir eru notaðar. Með því að láta 

nemendur búa til leikrit um Jóru verða þau þátttakendur í skapandi ferli og viðburði sem 

tengist menningu þeirra nærumhverfis. Einnig fá þeir tækifæri til þess að endurskapa 

upplifun sína á sögunni um Jóru í skapandi ferli þar sem unnið er með margvíslegan efnivið. 

Tæknin býður upp á skemmtilegan möguleika á framsetningu leikritsins. Nemendur efla 

félagsleg tengsl í ferlinu sem hvetur til uppbyggilegra og jákvæðra samskipta meðal þeirra. 

  

https://itunes.apple.com/us/app/puppet-pals-hd/id342076546?mt=8
https://itunes.apple.com/app/book-creator-for-ipad/id442378070
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Mjólkurbú Flóamanna 

Lestur og fræðsla – Mjólkurbú Flóamanna 

Viðfangsefni 
Mjólkurbú Flóamanna 
(MBF) 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: holl næring. 
Læsi og samskipti: deila skoðunum sínum og öðlast skilning á að ritað mál og 
tákn hafi merkingu. 
Sjálfbærni og vísindi: eiginleikum efna og möguleikum tækninnar. 
Sköpun og menning: kynnast sögu Mjólkurbús Flóamanna. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á staðsetningu 

mjólkurbúsins 

• til að geta útskýrt hver 

starfsemi mjólkurbúsins 

er 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• tjá sig um eigin þekkingu 

á mjólkurbúinu og vörum 

þess 

• sýna áhuga og taka þátt í 

umræðum um 

mjólkurbúið 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• fylgjast með og hlusta 

• deila með öðrum eigin 

þekkingu á mjólkurbúinu 

Námsleið 
Lesa um uppruna og starfsemi MBF í grófum dráttum í bókum og á vefsíðunni. Skoða gamlar myndir af 
fyrirtækinu í bókum og hvernig það leit út í gamla daga. Umræður um það sem börnunum þykir áhugavert 
og vilja vita meira um. Fræða nemendur um að MBF er ekki lengur starfrækt fyrirtæki heldur starfi 
mjólkurbúið undir nafninu MS Selfossi í dag. 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: í leikskólanum. 

Námsgögn: bækurnar Árvaka Selfoss: þættir úr sögu Selfoss, fyrirtækja, félaga og stofnana á bls. 82–85, 
Saga Selfoss 2: Frá 1930 til 1960 eftir Guðmund Kristinsson á bls. 11–36, Flóabúið: saga Mjólkurbús 
Flóamanna í 60 ár eftir Sigurgrím Jónsson, Jón Guðmundsson og Pál Lýðsson og Mjólkurbú Flóamanna 1989-
2005 eftir Jón M. Ívarsson. Einnig má finna stutta samantekt á efninu inni á vefsíðunni. Fyrir skráningar þarf 
að hafa skriffæri og blöð aðgengileg. 

Hugmyndir að námsmati 
Skrá niður virkni, áhuga og vangaveltur barnanna.  

Hugsanlegt framhald 
Vettvangsferð í MS Selfossi sem áður starfaði þar undir merkjum MBF.  

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) á leikskólinn að ýta undir forvitni og 

hvetja til hugsunar um vísindi og fræðslu um holla næringu. Þegar lesið er um sögu 

Mjólkurbús Flóamanna, hvernig fyrirtækið er í dag og hvaða vörur þeir framleiða er verið að 

efla þekkingu á þeirri sögu, vísindum og mjólk sem er talin vera mikilvæg og holl næring fyrir 

börn. Myndir í bókum sýna hvernig vinnufatnaður starfsfólks er og hvaða möguleika tæknin 

býður upp á við að búa til mismunandi vörur úr mjólk. Í umræðum er hægt að ræða við 

nemendur um hvernig þeir telja að unnið sé úr mjólkinni og fá þá til að deila sínum 

skoðunum og vitneskju.  
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Vettvangsferð – Mjólkurbú Flóamanna/MS Selfossi 

Viðfangsefni 
Mjólkurbú Flóamanna 
(MBF)/MS Selfossi (MS) 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: félagsleg tengsl, fjölbreytt hreyfing og persónuleg 
umhirða.  
Læsi og samskipti: nýta ólíkar leiðir til að nálgast upplýsingar. 
Sjálfbærni og vísindi: umgengni og virðing fyrir manngerðu umhverfi. 
Sköpun og menning: örva skynjun.  

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• um ástæðu fyrir 

vinnufatnaði starfsfólks 

• til að tengja vörumerki 

gamla mjólkurbúsins 

(MBF) við nýja 

vörumerkið (MS) 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• geta tekið þátt í 

umræðum og virt 

skoðanir annarra  

• geta miðlað þekkingu 

sinni 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• leggja sig fram við að vita 

meira með því að spyrja 

spurninga 

• tengja fyrirtækið og 

vörumerki þess við sitt 

daglega líf  

Námsleið 
Vettvangsferð að skoða MS Selfossi (áður MBF). Fara inn í anddyrið og skoða vörur sem framleiddar hafa 
verið í gegnum árin og eru til sýnis þar í glerskáp. Skoða líkan af gamla mjólkurbúinu sem einnig er staðsett í 
anddyri búsins. Gott er að athuga fyrir fram hvort hægt sé að fá starfsmann til að taka á móti nemendum í 
anddyri mjólkurbúsins og fræða nemendur um starfsemi þess en erfitt er að fá heimild til að skoða 
vinnslurými fyrirtækisins í dag af öryggis- og hreinlætisástæðum. 

Umræður þegar aftur er komið í leikskólann til að sjá hvað nemendum þótti áhugaverðast og hvað þeir 
töldu sig hafa lært í ferðinni.  

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: leiðin til og frá leikskóla, nærumhverfi Mjólkurbúsins og svæðið inni í anddyri 
mjólkurbúsins.  

Námsgögn: myndavél, blöð og skriffæri.  

Hugmyndir að námsmati 
Skráning í rituðu máli og myndum. Skrá vangaveltur nemenda og vitneskju þeirra eftir ferðina. Gott væri að 
skrá ferðasöguna með smáforritunum Pages eða Book Creator. Bæði forritin eru þægileg í notkun og 
auðveld til að deila upplýsingum með öðrum.  

Hugsanlegt framhald 
Fara í rannsóknarleiðangur til að kanna vöruúrval og vörur sem framleiddar eru hjá fyrirtækinu í dag. 

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 18, 42–45) eiga nemendur að læra innan dyra 

sem og utan og í samvinnu við aðra nemendur. Vettvangsferð býður upp á fjölbreytta 

hreyfingu, góða möguleika á umræðum milli nemenda um manngert umhverfi og skapar 

aðstæður fyrir ólíkar leiðir til að nálgast upplýsingar og örva skynjun. Neysla og framleiðsla 

eru órjúfanlegir þættir samfélagsins og með því að skoða framleiðslufyrirtæki eins og 

mjólkurbúið fá nemendur að kynnast því nánar. Þar sem ekki er hægt að skoða framleiðslu 

fyrirtækisins vegna öryggis- og hreinlætisástæðna skapast gott tækifæri til að ræða 

persónulega umhirðu og mikilvægi hennar.  

https://itunes.apple.com/us/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/app/book-creator-for-ipad/id442378070
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Rannsóknarvinna – Mjólkurbú Flóamanna/MS Selfossi 

Viðfangsefni 
Mjólkurbú Flóamanna 
(MBF)/MS Selfossi (MS) 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: holl næring og félagsleg tengsl. 
Læsi og samskipti: þróa læsi og öðlast skilning á að tákn hafi merkingu. 
Sjálfbærni og vísindi: framsetning upplýsinga og möguleikar tækninnar. 
Sköpun og menning: kanna efnivið og hvetja til skapandi hugsunar. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• til að lýsa vörumerki MS 

• til að tengja framleiðslu 

mjólkurbúsins við 

vörumerki MS  

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• sýna öryggi í leit að 

vörum frá MS 

• geta lesið vörumerkið MS 

á umbúðum 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• tengja vörur MS við sitt 

daglega líf 

• bera saman vörumerki 

MS við önnur vörumerki 

Námsleið 
Fara út í búð og finna vörur sem framleiddar eru hjá mjólkurbúinu. Taka myndir af því sem börnin þekkja. 
Einnig er hægt að hvetja börnin að koma með tómar umbúðir að heiman af vörum  sem eru framleiddar hjá 
MS. Þá er hægt að skoða vörumerkið sem var í gamla daga og nýja vörumerkið. Þannig ná börnin að tengja 
saman söguna, fortíð og nútíð.  

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: nærliggjandi búð, heimilið og leikskólinn. 

Námsgögn: vörur og umbúðir undan vörum merktum MS. 

Hugmyndir að námsmati 
Skráning á virkni nemenda og í formi mynda frá ferðinni.  

Hugsanlegt framhald 
Skapandi starf: teikna myndir af vörum MS og vörumerkinu.   

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 41–45) á leikskólastarf að vera samþætt og 

skapandi. Með rannsóknarverkefni sem þessu eru nemendur vaktir til umhugsunar um 

næringu mjólkurvörunnar, læsi þróað og skilningur nemenda efldur á að vörumerkið sé tákn 

fyrirtækisins. Nemendur verða meira vakandi fyrir vörumerkinu í umhverfi sínum, hugsa 

meira um uppruna vörunnar og hvernig tæknin hefur stuðlað að nýtingu mjólkurinnar til 

skyr- og jógúrtgerðar. Þegar umbúðir eru skoðaðar er verið að skoða efnivið þeirra og útlit 

sem hvetur til skapandi hugsunar. Með aukinni vitundarvakningu um vörurnar skapast 

umræður um vörurnar sem styrkir í leiðinni félagsleg tengsl.  
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Skapandi starf – Mjólkurbú Flóamanna/MS Selfossi 

Viðfangsefni 
Mjólkurbú Flóamanna 
(MBF)/MS Selfossi (MS) 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: fjölbreytt hreyfing og félagsleg tengsl. 
Læsi og samskipti: semja sögur og tjáning með fjölbreyttum hætti og með 
ólíkum efnivið. 
Sjálfbærni og vísindi: nýting fjölbreytilegs efniviðar. 
Sköpun og menning: kanna og vinna með fjölbreyttan efnivið, nýta fjölbreytta 
tækni og njóta þess að vera þátttakandi í skapandi ferli. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• til að taka afstöðu í vali á 

vöru 

• til að semja sögu um 

vöru frá MS 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• sýna frumkvæði og 

sjálfstæði í 

vinnubrögðum 

• beita skapandi hugsun í 

listsköpun 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• meta eigið vinnuframlag 

• hafa frumkvæði í 

sögugerð  

Námsleið  
Para eða hópvinna. Nemendum er skipt í hópa og þeir velja sér vöruumbúðir sem þá langar að skapa. Þegar 
búið er að skapa vöruumbúðina úr efnivið að eigin vali fá þau að lita og/eða mála á hana. Eftir 
myndsköpunina búa nemendur til sögu um vöruna sína. Þegar öll verk eru tilbúin sýna nemendur hvor 
öðrum verkin sín og eru sögurnar lesnar upp. Nemendur eru hvattir til að segja söguna sjálfir.  

Hafa vörur og sögur aðgengilegar fyrir foreldra að skoða.   

Ef það á að nota Little Story Creator, þá taka nemendur myndir af verkum sínum og taka sig upp segja 
söguna. 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: leikskólinn, inni á deild og í listasmiðju. 

Námsgögn: fjölbreyttur efniviður sem nemendur velja sér að nota í skapandi ferli, blað og penni/blýantur til 
að skrifa sögur niður.  

Hugmyndir að námsmati 
Kennari metur áhuga og virkni nemenda. Nemendur fylla út broskallamat sem tengist verkferlinu og 
samstarfinu. Kennari sameinar öll verkin úr Little Story Creator og deilir þeim með foreldrum. 

Hugmyndir að námsmati 
Taka myndir af ferlinu. Láta myndirnar og sögur barnanna fylgja í ferilmöppu (ef þær eru notaðar).  

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) á leikskólinn að skapa nemendum 

aðstæður þar sem þeir læra í samvinnu við aðra nemendur og fá hvatningu og stuðning 

kennara. Með því að skipta nemendum í hópa og láta þá velja sér vöru í sameiningu er verið 

að efla félagsleg tengsl þar sem nemendur þurfa að ræða saman og komast að niðurstöðu 

áður en þeir hefjast handa. Í vinnuferlinu sjálfu fá nemendur fjölbreytta hreyfingu þar sem 

þeir eru að vinna og tjá sig með fjölbreyttum efnivið. Heldur skapandi ferlið áfram þegar 

nemendurnir eiga að semja sögu en þá er hægt að sjá hvernig þeir vinna úr þekkingu sinni á 

mjólkurbúinu til að semja sögu um valda vöru.   

https://itunes.apple.com/us/app/little-story-creator-digital-scrapbooking-photo-collage/id721782955?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/little-story-creator-digital-scrapbooking-photo-collage/id721782955?mt=8
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Selfosskirkja 

Lestur og umræður - Selfosskirkja 

Viðfangsefni: 

Selfosskirkja 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: slökun og efla jákvæð samskipti. 
Læsi og samskipti: kynnast tungumálinu, deila skoðunum sínum og skilningur á 
rituðu máli og myndum.  
Sjálfbærni og vísindi: virðing fyrir manngerðu umhverfi. 
Sköpun og menning: kynnast bókmenntum og sögu kirkjunnar. 

Lærdómsviðmið 

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• til að rifja upp sögu 

Selfosskirkju 

• til að geta tekið þátt í 

umræðum um kirkjuna 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• geta tjáð sig í umræðum 

um kirkjuna 

• miðla þekkingu sinni um 

kirkjuna 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• hlusta á lestur og 

umræður 

• geta fylgst með meðan á 

lestri stendur 

Námsleið 
Lesa um Selfosskirkju í Árvöku Selfoss: þættir úr sögu Selfoss, fyrirtækja, félaga og stofnana á bls. 24–28 og á 
heimasíðu kirkjunnar. Sýna nemendum myndir úr bókinni við lesturinn. Einnig er hægt að sýna myndir af 
kirkjunni á netinu. Leggja áherslu á byggingu kirkjunnar sem slíkri, útlit og sögu hennar. Eftir lesturinn eru 
umræður um efnið og kirkjuna. Þá fá nemendur að koma skoðunum sínum á framfæri.  

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: leikskólinn. 

Námsgögn: bókin Árvaka Selfoss: þættir úr sögu Selfoss, fyrirtækja, félaga og stofnana, blað, skriffæri og 
spjaldtölva eða tölva til að skoða heimasíðu kirkjunnar og myndir af henni. 

Hugmyndir að námsmati 
Skrá umræðupunkta og vangaveltur nemenda. Hægt er að nota smáforritin Pages og Book Creator til 
skráninga.  

Hugsanlegt framhald 
Fara í vettvangsferðir og skoða staðsetningu og útlit kirkjunnar. 

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) á leikskólinn að skapa nemendum 

aðstæður til að vekja forvitni og efla áhuga þeirra á námi. Með því að lesa bækur og efni á 

tölvu eða spjaldtölvu er verið að kynna nemendum fyrir bókmenntum, tungumálinu og efla 

skilning þeirra á rituðu máli og myndum. Á meðan nemendur hlusta á lesturinn slaka þau á 

ásamt því að fræðast um uppbyggingu kirkjunnar sem fær þau til að læra að bera virðingu 

fyrir því manngerða umhverfi sem orðið hefur í kringum kirkjuna. Í umræðum um efnið er 

verið að hvetja nemendur til jákvæðra samskipta og til að deila skoðunum sínum.  

  

https://itunes.apple.com/us/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/app/book-creator-for-ipad/id442378070
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Vettvangsferðir – Selfosskirkja 

Verkefnið er ekki hugsað sem kynning á kristinni trú og ferðirnar ekki farnar í trúarlegum tilgangi 

heldur hugsaðar í þeim tilgangi að kynnast byggingunni sem slíkri, útliti og sögu á byggingu hennar 

Viðfangsefni: 

Selfosskirkja 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: fjölbreytt hreyfing. 
Læsi og samskipti: velta vöngum yfir eigin menningu og samfélagi. 
Sjálfbærni og vísindi: gagnvirk samskipti við umhverfið, bera virðingu fyrir 
manngerðu umhverfi og velta vöngum yfir rými og fjarlægðum. 
Sköpun og menning: kanna margvíslegan efnivið og njóta fjölbreyttrar listar og 
menningar. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• til að tengja sögu 

kirkjunnar við 

staðsetninguna 

• til að þekkja ólík form og 

lit 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• nýta sér fjölbreyttar 

aðferðir í þekkingarleit 

• geta tjáð sig á skýran hátt 

um upplifun sína á 

ferðunum 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• sýna verkefninu áhuga á 

sinn hátt 

• geta fylgst með og spurt 

út í það sem hann sér 

Námsleið 
Fara í vettvangsferð og skoða staðsetningu, útlit að utan og umhverfi kirkjunnar.  
Fara aftur í vettvangsferð og skoða kirkjuna að innan (form, liti og listina). 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi fyrir fyrri ferð: Leiðin úr leikskólanum, nærumhverfi kirkjunnar og kirkjan sjálf. 
Námsumhverfi fyrir seinni ferð: Leiðin í kirkjuna og innan í Selfosskirkju. 

Námsgögn: Myndavél, blað og penni fyrir skráningar.  

Hugmyndir að námsmati 
Skráningar í rituðu máli og myndum. Eftir að komið er í leikskólann eftir ferðirnar eru frásagnir nemenda 
skráðar. Það er góð leið til að sjá og meta upplifun þeirra, hvað var það sem var ofarlega í huganum hjá 
hverjum og einum einstaklingi? Hægt er að nota smáforritin Pages og Book Creator til skráninga. 

Hugsanlegt framhald 
Nemendur fá að tjá sig á listrænan hátt um upplifun sína og hvað þau sáu: form, litasamsetningu og list.    

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) á leikskólinn að skapa nemendum 

fjölbreyttar aðstæður og leiðir til náms. Með vettvangsferðum fá nemendur fjölbreytta 

hreyfingu og tækifæri til að læra í gagnvirkum samskiptum við umhverfið. Á leiðinni í 

kirkjuna, í skoðunarferð í kringum og inni í kirkjunni skapast tækifæri fyrir þá til að velta 

vöngum yfir fjarlægðum, rými og menningu. Þeir fá að upplifa og sjá margvíslegan efnivið 

ásamt því að njóta fjölbreyttrar listar og menningar. Með því að skoða byggingar sem hafa 

sögu læra nemendur að bera virðingu fyrir manngerða umhverfinu. 

 

  

https://itunes.apple.com/us/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/app/book-creator-for-ipad/id442378070
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Kubbatími – Selfosskirkja 

Viðfangsefni: 

Selfosskirkja 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: umhyggja og fjölbreytt hreyfing. 
Læsi og samskipti: endurskapa upplifun sína og deila hugmyndum sínum. 
Sjálfbærni og vísindi: stærðfræðileg viðfangsefni. 
Sköpun og menning: skapandi ferli, sköpunarkraftur og fjölbreyttur efniviður. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á útliti Selfosskirkju, 

• á mismunandi formum á 

eða inni í Selfosskirkju 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• geta leikið sér í kubbum 

• hanna sína útgáfu af 

kirkjunni. 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• skipuleggja sína byggingu 

• sýna frumkvæði við 

byggingu 

Námsleið 
Nemendur læra í gegnum skapandi leik. Þeir fá tækifæri til þess að skapa eigin útgáfu af Selfosskirkju með 
því að byggja hana með kubbum. Hér er möguleiki að vinna með kubba, form, mynstur og fjölda. 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: í rými inni á deild í leikskólanum. 

Námsgögn: myndavél fyrir kennara, kubbar (einingakubbar, kaplakubbar, Duplo eða Lego) fyrir nemendur. 
Hentugt að nota einingakubba þar sem þeir eru í mismunandi stærðum og hafa ólík form.  

Hugmyndir að námsmati 
Skráningar í formi mynda og rituðu máli. Hægt er að nota smáforritin Pages og Book Creator til skráninga. Í 
forritunum er auðvelt að láta myndir af byggingunum fylgja með. Skrá hvort að nemandi hafi náð tilteknum 
lærdómsviðmiðum.  

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) eiga námssvið leikskólans meðal 

annars að byggjast á hugmyndum og áhuga nemenda, stuðla að frumkvæði og hvetja þá til 

ímyndunar og sköpunar. Kubbar bjóða upp á skapandi ferli og þar fá nemendur að nýta 

sköpunarkraft sinn í að vinna með margvíslegan efnivið og endurskapa upplifun sína á 

byggingu kirkjunnar. Með því að kubba bygginguna fá þeir tækifæri til að deila eigin 

hugmyndum og upplifun. Þeir fá fjölbreytta hreyfingu við gerð byggingarinnar og vinna með 

stærðfræðileg viðfangsefni eins og stærð mismunandi kubba, form, mynstur og fjölda. Með 

því að hrósa nemendum fyrir vinnu og verk sín er verið að veita þeim umhyggju og að efla 

sjálfsmynd þeirra.  

 

  

https://itunes.apple.com/us/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/app/book-creator-for-ipad/id442378070
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Skólamál 

Leikskólar 

Vettvangsferð – Fyrrum starfandi leikskóli 

Viðfangsefni 
Getur átt við: Ásheima og 
Glaðheima 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: hreyfing sem stuðlar að vellíðan. 
Læsi og samskipti: velta vöngum yfir eigin samfélagi. 
Sjálfbærni og vísindi: leið til að reyna að skilja og kanna umhverfið. 
Sköpun og menning: kynnast leikskólamenningu bæjarins. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á byggingunni sem 

leikskólinn var í 

• til að geta lýst útliti 

byggingarinnar 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• skilgreina hvað gerir 

leikskóla að leikskóla 

• miðla þekkingu sinni á 

staðsetningu 

byggingarinnar 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• taka þátt í umræðum um 

gamlar byggingar 

• sýna gömlum byggingum 

áhuga 

Námsleið 
Fara í vettvangsferð og skoða bygginguna sem leikskólinn var í að utan. 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: leiðin til og frá eigin leikskóla og nærumhverfi hússins sem var leikskóli hér áður fyrr.  

Námsgögn: myndavél og/eða spjaldtölva.  

Hugmyndir að námsmati 
Skráningar í rituðu máli og myndum. Eftir að komið er í leikskólann aftur þá er gott að hafa umræður um 
upplifun nemenda á ferðinni og hverju þau komust að. Hægt er að nota smáforritin Pages og Book Creator 
til skráninga. 

Hugsanlegt framhald 
Skoða aðrar sögulegar byggingar.  

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) er það hlutverk leikskólans að vekja 

forvitni og hvetja til kannanna meðal nemenda. Vettvangsferð á söguslóðir fyrstu leikskóla 

bæjarins hvetur nemendur til að velta vöngum yfir uppbyggingu leikskólanna, af hverju þeim 

var lokað og hvar eru þeir núna? Í ferðinni fá nemendur hreyfingu sem stuðlar jafnframt að 

vellíðan og er góð leið fyrir þá til að kanna og skilja umhverfið sitt.  

  

https://itunes.apple.com/us/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/app/book-creator-for-ipad/id442378070
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Vettvangsferð – Starfandi leikskóli 

Viðfangsefni 
Getur átt við: Árbæ, 
Álfheima, Hulduheima og 
Jötunheima 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: fjölbreytt hreyfing og félagsleg tengsl. 
Læsi og samskipti: þróa læsi í víðum skilningi og deila skoðunum sínum og 
hugmyndum. 
Sjálfbærni og vísindi: gagnvirk samskipti við umhverfið, bera virðingu fyrir 
manngerðu umhverfi og velta vöngum yfir fjarlægð og rýmum. 
Sköpun og menning: kanna margvíslegan efnivið og njóta fjölbreyttrar listar. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á staðsetningu tiltekins 
leikskóla 

• á tilteknum leikskóla 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• fylgjast með 

• skoða sig um 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• leggja sig fram við 

þátttöku í umræðum 

• hlusta á aðra 

Námsleið 
Fara í vettvangsferð og skoða tiltekinn leikskóla að utan sem og innan. Nemendur fá tækifæri til að kynnast 
öðrum leikskóla og sjá deildir og listaverk annarra nemenda.  

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: leiðin úr og í eigin leikskóla, nærumhverfi leikskólans sem verið er að skoða, 
leikskólabyggingu hans og lóð. 

Námsgögn: myndavél.  

Hugmyndir að námsmati 
Skráningar í rituðu máli og myndum. Eftir að komið er í leikskólann eftir ferðina eru nemendur spurð út í 
hvað þeim fannst áhugaverðast við leikskólann. Ef það á að skoða fleiri leikskóla, þá er sniðugt að nota Book 
Creator til að halda utan um upplýsingar, vitneskju og myndir. Þannig er hægt að búa til bók um alla 
leikskólana í einni bók eða búa til bók um hvern leikskóla fyrir sig. 

Hugsanlegt framhald 
Vinna að verkefnum sem nemendum fannst áhugavert í leikskólanum sem var skoðaður.      

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) á leikskólinn að skapa nemendum 

ólíkar leiðir og nálganir til náms. Með því að fara og skoða annan leikskóla í bæjarfélaginu er 

verið að stuðla að gagnvirkum samskiptum við þann leikskóla í umhverfi nemendanna. 

Einnig læra þeir að bera virðingu fyrir því manngerða umhverfi sem umlykur þann leikskóla. 

Með göngunni átta nemendur sig á fjarlægðinni á milli leikskólanna. Í frjálsa leiknum úti á 

leikskólalóðinni fá þeir fjölbreytta hreyfingu ásamt því að styrkja félagsleg tengsl. Þegar 

nemendur skoða leikskólann að innan fá þeir tækifæri til að velta fyrir sér rýmunum, þróa 

læsi og sjá fjölbreytta nýtingu á efnivið í listaverkum annarra nemenda. Umræður geta 

skapast út frá því sem veitir grundvöll til að deila eigin skoðunum og hugmyndum varðandi 

það sem þeir sjá.  

 

 

https://itunes.apple.com/app/book-creator-for-ipad/id442378070
https://itunes.apple.com/app/book-creator-for-ipad/id442378070


38 
 

Grunnskólar 

Fræðsla – Gamli barnaskólinn 

Viðfangsefni 
Gamli barnaskólinn – 
Sandvíkurskóli 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: jákvæð samskipti. 
Læsi og samskipti: njóta þess að hluta á sögu. 
Sjálfbærni og vísindi: gildi upplýsinga. 
Sköpun og menning:  að kynnast sögu barnaskólanna á Selfossi. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• um hvað barnaskóli er 

• til að greina frá því hvar 

barnaskólinn er 

staðsettur 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• ræða um barnaskólann 

• skoða húsnæði í 

sögulegum tilgangi 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• stinga upp á hvað skal 

gera næst 

• rifja upp það sem hann 

hefur lært nú þegar 

Námsleið 
Kynna nemendum sögu gamla barnaskólans. Það húsnæði er nú nýtt fyrir aðra starfsemi en barnaskóla. 
Nemendur fá að teikna drauma barnaskólann sinn og segja hvað það er sem gert er í honum og hvað þeim 
finnst skemmtilegast við skólann. Nemendur fá jafnvel tækifæri til að skoða hvaða starfsemi er þar núna. 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: leikskólinn. Ef farið er í göngu er námsumhverfið leiðin frá leikskólanum að Sandvíkurskóla. 

Námsgögn: bækur sem segja sögu skólans, gamlar ljósmyndir af skólanum, blöð og litir. 

Hugmyndir að námsmati 
Skráning í rituðu máli. Skrá hugmyndir nemendanna og halda teikningum til haga. Meta virkni og sjálfstæði 
nemenda.  

Hugsanlegt framhald 
Skoða aðrar menntastofnanir. Endurbyggja húsnæði grunnskólanna úr ólíkum efniviði t.d. einingakubbum, 
pappakössum eða ólíkum formum. 

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) á nemandi að læra hvert gildi 

upplýsinga er en í upplýsingum liggur þekking. Að njóta þess að hlusta á sögu veitir 

nemendum slökun og hvíld auk þess sem þeir kynnast sögu barnaskólanna og læra um 

uppbyggingu þeirra. Nemendur fá tækifæri til að tjá sig sín á milli og við kennara um 

hugmyndir sínar um barnaskóla eða grunnskóla og styrkja þar með jákvæð samskipti í 

barnahópnum. 
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Kubbastund – Gamli barnaskólinn 

Viðfangsefni 
Gamli barnaskólinn – 
Sandvíkurskóli 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: ögrandi hreyfing. 
Læsi og samskipti: endurskapa upplifun sína og reynslu í gegnum leik. 
Sjálfbærni og vísindi: stærðfræðileg viðfangsefni s.s. form og mynstur. 
Sköpun og menning: skapa og tjá upplifun sína í gegnum kubbabyggingar og 
leik. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á ólíkum efniviði  

• á ólíkum formum í 

húsbyggingum 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• setja saman ólík form 

kubbanna til að mynda 

byggingar 

• laga það sem þarf að laga 

í byggingum 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• tjá upplifun sína í 

gegnum kubbabyggingu 

og leik 

• skýra frá hvernig 

byggingin hans varð til 

Námsleið 
Nemendur fá einingakubba til að kubba sína hugmynd að skóla. Nemendur fá tækifæri á að vinna úr reynslu 
sinni með því að endurskapa þær byggingar sem þeir hafa séð á ferðum sínum um bæinn úr kubbum sem og 
í leik. 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: leikskólinn.  

Námsgögn: einingakubbar, efnisbútar, trékarlar til að þróa leikinn enn frekar. 

Hugmyndir að námsmati 
Kennari tekur ljósmyndir og setur inn á heimasíðu leikskólans. Skráir hugmyndir nemenda og setur þær 
upplýsingar með myndunum. 

Hugsanlegt framhald 
Sýning fyrir foreldra með verkum nemenda, haldið áfram að fjalla um og skoða sögulegar byggingar í 
nærumhverfi nemenda.  

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) á leikur nemenda að vera rauði 

þráðurinn í gegnum allt starf leikskólans. Með því að veita nemendum frjálsar hendur í 

byggingaleikjum fær sköpunargleði nemenda að njóta sín og í gegnum hana tjá nemendur 

upplifun sína. Nemendur eiga að fá tækifæri til að tjá reynslu sína og upplifun í gegnum 

leikinn og um leið fá þeir ögrandi hreyfingu þegar unnið er með þunga einingakubba. 

Einingakubbar saman standa af ólíkum formum í ólíkum lengdum sem auðvelda nemendum 

við að byggja. Einnig þurfa nemendur að vanda sig í byggingarferlinu því byggingarnar geta 

auðveldlega dottið niður. Það getur því verið vandasamt fyrir nemendur að ganga um rýmið 

þegar margar byggingar hafa sprottið upp og lítið er um pláss. 
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Vettvangsferðir – Starfandi grunnskólar 

Viðfangsefni 
Vallaskóli og 
Sunnulækjarskóli  

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: ögrandi og krefjandi útivist. 
Læsi og samskipti: nýta ólíkar leiðir til að afla sér upplýsinga. 
Sjálfbærni og vísindi: fjarlægðir og áttir. 
Sköpun og menning: kynnast fjölbreyttri menningu. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á Vallaskóla og 

Sunnulækjarskóla 

• til að segja frá eigin 

vitneskju um hvorn 

skólann fyrir sig 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• mæla fjarlægðir á milli 

staða 

• skoða þá staði sem 

heimsóttir eru 

• nýta sér þær upplýsingar 

sem hann aflar sér 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• bera saman ólíka skóla 

• lýsa því sem hann hefur 

séð og prófað 

Námsleið 
Fara og skoða skólana að innan og utan. Gott er að hafa samband við skrifstofu skólanna áður en haldið er 
af stað og kanna hvort hægt sé að taka á móti hópnum og skoða skólana að innan. Nemendur fá tækifæri til 
að kynnast ólíkum skólum. Hvor skóli hefur sína menningu og eru þeir mismunandi í heild sinni. 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: leiðin úr leikskólanum að skólunum. Nemendur fá tækifæri til að skoða skólalóðirnar og 
jafnvel að skoða skólana að innan. 

Námsgögn: myndavél. 

Hugmyndir að námsmati 
Kennari skráir hugmyndir nemenda og tekur myndir. Hafa myndirnar aðgengilegar fyrir nemendur upp á 
frekari umræður og útskýringar.  

Hugsanlegt framhald 
Halda áfram að vinna með áttir og fjarlægðir. Hægt að flétta inn með heimilum, hvað er langt í leikskólann 
og aftur heim. Í hvaða átt snýr leikskólinn, heimilið mitt og þess háttar. 

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) er það hluti af sköpunarferli nemenda 

að kynnast nýrri eða ólíkri menningu í sínu samfélagi. Að fá að kynnast ólíkum skólum er 

tilvalin leið til að hvetja nemendur til að mynda sér skoðanir og virkja þar með skapandi 

hugsun. Í vettvangsferðum er hægt að nýta tækifærið og kenna nemendum áttirnar og 

fjarlægðir á milli staða t.d. í hvaða átt þeir þurfi að ganga til að komast í skólann og hvað er 

það langt. Þá má líka nýta sér ólíkar aðferðir til þess að skrá eða muna hvað leiðin er löng 

og/eða hvernig skal mæla vegalengdir og með hverju. Með því að skoða nýja skólalóð eða 

nýtt leiksvæði eru nemendur hvattir til að prófa ný og jafnvel stærri leiktæki en þau eru vön 

sem eru meira krefjandi og ögrandi fyrir unga nemendur. 

  



41 
 

Fjölbrautaskóli Suðurlands 

Fræðsla og vettvangsferð – Fjölbrautaskóli Suðurlands (FSu) 

Viðfangsefni 
Fjölbrautaskóli Suðurlands 
(FSu) 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: hreyfing og vellíðan. 
Læsi og samskipti: kynnast tungumálinu, njóta þess að hlusta á sögu og  þróa 
læsi í víðum skilningi. 
Sjálfbærni og vísindi: skapa aðstæður fyrir nýja merkingarbæra reynslu. 
Sköpun og menning: kanna og skoða ólík form og byggingar. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á starfsemi skólans 

• á staðsetningu og útliti 

allra bygginga skólans 

(Oddi, Hamarshúsið og 

Iða) 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• geta miðlað til annarra 

þekkingu sinni á 

skólanum 

• nýta sér fjölbreyttar 

aðferðir í þekkingarleit 

sinni 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• geta fylgst með og spurt 

út í það sem hann sér  

• taka virkan þátt í 

umræðum um skólann 

 

Námsleið 
Kynna fyrir nemendum sögu Fjölbrautaskóla Suðurlands. Umræður um þekkingu þeirra á skólanum og hvað 
þeir lærðu nýtt um hann eftir kynninguna. Vettvangsferð farin til að skoða skólann, byggingar hans og 
nærumhverfi. Gott er að hafa samband við skólann áður en þangað er farið til að fá leyfi til að skoða hann að 
innan og ákveða hvernig heimsókninni verður háttað. Á leiðinni í skólann er rætt við nemendur um 
fjarlægðina á milli leikskólans og Fjölbrautaskólans og hvaða skólastig eru á milli skólanna tveggja. Umræður 
um ferðina þegar komið er aftur í leikskólann. 

Námsumhverfi – námsgögn  
Námsumhverfi: í leikskólanum, ferðin til og frá fjölbrautaskólanum, fjölbrautaskólinn að innan og utan, 
Hamarshúsið, Iða og lóð skólans.  

Námsgögn: tölva, blýantur/penni, blöð og myndavél. 

Hugmyndir að námsmati 
Meta hvort nemandi hafi náð settum lærdómsviðmiðum að kynningu og vettvangsferð lokinni. Skráning fer 
fram í rituðu máli og myndum.  

Hugsanlegt framhald 
Kubbatími.  

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) eiga námssvið leikskólans meðal 

annars að efla áhuga og vekja forvitni nemenda á námi. Með því að kynna fyrir nemendum 

sögu Fjölbrautaskóla Suðurlands og fara í vettvangsferð þangað er verið að skapa aðstæður 

fyrir nýja og merkingarbæra reynslu. Vettvangsferð felur í sér hreyfingu sem eflir 

hreyfiþroska og stuðlar að vellíðan hjá nemendum. Þegar byggingar og svæði skólans er 

skoðað sjá nemendur ólík form og fjölbreytt úrval bygginga. Í umræðum og á meðan á 

fræðslu stendur fá nemendur að njóta þess að hlusta, efla þekkingu sína, þróa læsi í víðum 

skilningi og kynnast tungumálinu.   
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Kubbatími – Fjölbrautaskóli Suðurlands (FSu) 

Viðfangsefni 
Fjölbrautaskóli Suðurlands 
(FSu) – Oddi  

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: ögrandi hreyfing.  
Læsi og samskipti: endurskapa upplifun og reynslu. 
Sjálfbærni og vísindi: stærðfræðileg viðfangsefni. 
Sköpun og menning: finna til ánægju yfir eigin sköpunarkrafti og þátttöku í 

skapandi ferli. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á útliti byggingarinnar 

Odda  

• á ólíkum formum sem 

sjást á byggingunni  

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• skapa með kubbum 

• hanna eigin útgáfu af 

byggingunni 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• þekkja ólík form og 

mynstur 

• sýna í verki frumkvæði til 

sköpunar 

Námsleið 
Nemendur læra í gegnum skapandi leik með einingakubbum og efnisbútum. Þeir búa til sína eigin útgáfu af 
Oddabyggingu Fjölbrautaskóla Suðurlands út frá fyrri reynslu og þekkingu. Hér er möguleiki til að vinna með  
kubba, mynstur, form og fjölda. 

Námsumhverfi – námsgögn  
Námsumhverfi: inni á deild í leikskólanum. 

Námsgögn: einingakubbar, efnisbútar, myndavél fyrir kennara. 

Hugmyndir að námsmati 
Skrá hvort að nemandi hafi náð settum lærdómsviðmiðum. Skráningar í formi mynda og í rituðu máli. Hægt 
er að nota smáforritin Pages og Book Creator til skráninga. Í forritunum er auðvelt að láta myndir af 
byggingunum fylgja með.  

Hugsanlegt framhald 
Myndlist.  

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) eiga námssvið leikskólans að vera hluti 

af leik barna. Í kubbatíma fer fram mikill leikur þar sem unnið er með stærðfræðileg 

viðfangsefni eins og mynstur, fjölda og form. Með því að endurskapa bygginguna Odda sem 

nemendur hafa þegar skoðað eru þeir að endurskapa eigin upplifun og reynslu í skapandi 

ferli sem vekur ánægju þeirra yfir eigin sköpunarkrafti.  Nemendur upplifa ögrandi 

hreyfingar þar sem kubbarnir eru í ólíkum formum og ekki jafn þungir. Þeir æfa fín- og 

grófhreyfingar sínar með meðhöndlun kubbanna og þegar þeir raða þeim.   

 

  

https://itunes.apple.com/us/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/app/book-creator-for-ipad/id442378070
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Myndlist – Fjölbrautaskóli Suðurlands (FSu) 

Viðfangsefni 
Fjölbrautaskóli Suðurlands 
(FSu) – Oddi 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: efla hreyfifærni. 
Læsi og samskipti: endurskapa upplifun í skapandi starfi, vinna með ólíkan 
efnivið.  
Sjálfbærni og vísindi: stærðfræðileg viðfangsefni og ýmsir eiginleikar leikefnis. 
Sköpun og menning: kanna og vinna með margvísleg leikefni og njóta þess að 

taka þátt í skapandi ferli. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• til að skilgreina liti á 

byggingunni Odda 

• til að geta rökstutt val sitt 

á leikefni í listsköpuninni 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• færa rök fyrir vali á 

leikefni til að nota 

• vinna sjálfstætt á 

skapandi hátt 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• þekkja ólík form og 

mynstur 

• gera sér grein fyrir því 

hvernig hann getur nýtt 

leikefni til listsköpunar 

Námsleið 
Nota ólíkan efnivið í myndsköpun. Finna til hluti eins og kubba eða annað leikefni sem hafa form og í þeim 
stærðarhlutföllum sem nemendur kjósa að nota til að stimpla með. Nemendur nota leikefnið til að stimpla 
með málningu á blað en einnig geta þeir málað með pensli við lokafrágang ef þeir kjósa. Með þessari aðferð 
eru ólík form, áferðir og hlutföll tengd við þekkingu nemenda á skólanum. Listaverk nemenda til sýnis.  

Námsumhverfi – námsgögn  
Námsumhverfi: í listasmiðju í leikskólanum og inni á deild.  

Námsgögn: leikefni að vali barnanna, málning, penslar, pappaspjöld til að mála á, myndavél. 

Hugmyndir að námsmati 
Meta virkni og áhuga nemenda. Taka myndir af listaverkunum. Setja umfjöllun og ljósmynd af verki nemanda 
í ferilmöppu nemandans ef leikskólinn vinnur með ferilmöppur. 

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 21, 42–45) eiga námssvið leikskólans meðal 

annars að stuðla að frumkvæði og hvetja til sköpunar. Þegar nemendur velja leikefni til að 

nota í listsköpun eru þeir vaktir til umhugsunar um ýmsa eiginleika og nýtingu leikefnis og 

um stærðfræðileg hugtök eins og ólík form, hlutföll og áferðir. Listsköpun er góð leið til að 

efla hreyfifærni nemenda í vinnu með ólíkan efnivið og gefur nemendum tækifæri til að 

skapa eigin upplifun og njóta þess í skapandi ferli.  
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Tónlistarskóli Árnesinga 

Lestur og fræðsla – Tónlistarskóli Árnesinga 

Viðfangsefni 
Tónlistarskóli Árnesinga 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: slökun og vellíðan. 
Læsi og samskipti: deila skoðunum sínum og kynnast tungumáli tóna. 
Sjálfbærni og vísindi: styðja við fróðleiksþorsta og nýta upplýsingamiðla. 
Sköpun og menning: njóta ólíkrar tónlistar. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á að það eru til margar 

tegundir af hljóðfærum 

• á starfsemi 

tónlistarskólans 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• segja frá því hvaða 

hljóðfæri hann þekkir  

• taka þátt í umræðum um 

tónlist og hljóðfæri 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• hlusta og spyrja 

spurninga 

• sýna áhuga á 

viðfangsefninu 

Námsleið 
Kynna fyrir nemendum sögu og starfsemi tónlistarskólans með því að lesa í Árvöku Selfoss: þættir úr sögu 
Selfoss, fyrirtækja, félaga og stofnana bls. 50 og skoða heimasíðu tónlistarskólans. Í framhaldi er skoðað 
hvaða kennslugreinar eru í boði í skólanum og ásamt myndum og hlustað á tónlist tengdum þeim 
hljóðfærum sem kennt er á í skólanum. Hægt er að fara á bókasafnið til að finna bækur um tiltekin hljóðfæri 
og/eða skoða á netinu.  

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: í leikskólanum.  

Námsgögn: spjaldtölva eða tölva, bókin Árvaka Selfoss: þættir úr sögu Selfoss, fyrirtækja, félaga og stofnana 
og ýmsar bækur um hljóðfæri.  

Hugmyndir að námsmati 
Skrá virkni og þátttöku nemenda. Sniðugt er að nota smáforritin Pages eða Book Creator til að skrá og halda 
utan um umræðupunkta og vangaveltur nemenda.  

Hugsanlegt framhald 
Búa til bingóspil með myndum af hljóðfærum. 

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) eiga námssvið leikskóla að hvetja 

nemendur til að læra og auka þekkingu sína. Með því að kynna sögu Tónlistarskóla 

Árnesinga og starfsemi hans fyrir nemendum er stutt við fróðleiksþorsta nemenda og þeir 

kynntir fyrir tónlistarstarfi. Þegar hlustað er á ólíkar tegundir tónlistar kynnast nemendur 

tungumáli tóna, fjölbreyttum hljómum og tónlistarverkum. Meðan tónlist er spiluð finna 

nemendur oft fyrir slökun eða hreyfiþörf og vellíðan. Umræður um sögu skólans, ólíka 

tónlist og hljóðfæri veitir nemendum vettvang til þess að deila áhuga og skoðunum sínum. 

Með því að nota smáforrit til skráningar og notkun tölvu til að skoða heimasíðu og hljóðfæri 

er verið að kynna nemendum ólíkar leiðir í tónlistarnámi. 

 

  

https://itunes.apple.com/us/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/app/book-creator-for-ipad/id442378070
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Spilagerð – Tónlistarskóli Árnesinga 

Viðfangsefni 
Tónlistarskóli Árnesinga 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: jákvæð samskipti og félagsleg tengsl.  
Læsi og samskipti: uppbyggileg samskipti, skilningur á að mynd hafi merkingu 
og að nýta ólíkar leiðir og tækni til að setja fram hugmyndir.  
Sjálfbærni og vísindi: framsetning upplýsinga og stærðfræðileg viðfangsefni.  
Sköpun og menning: nota fjölbreytta tækni og vinna með margvíslegan efnivið. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• til að tengja saman 

hljóðfæri 

• til að bera saman ólík 

hljóðfæri 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• færa rök fyrir vali sínu á 

hljóðfæri 

• geta klippt út myndir og 

límt þær á spjöld 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• taka virkan þátt í gerð 

spilsins 

• nýta þekkingu sína á 

hljóðfærum til að þekkja 

hljóðfærin í sundur þegar 

hlustað er á tóna þess 

Námsleið 
Búa til bingóspil með nemendum með myndum af hljóðfærum. Nemendur velja þau hljóðfæri sem þeim 
finnast áhugaverðust af þeim sem kennt er á í tónlistarskólanum. Út frá því eru fundnar ljósmyndir af þeim 
hljóðfærum á netinu í tölvu eða spjaldtölvu. Kennari aðstoðar nemendur við að setja myndirnar í rétta stærð 
og prenta þær út. Nemendur finna viðeigandi efnivið til að nota sem bingóspjöld, klippa myndirnar út og 
líma á spjöldin með aðstoð kennara ef þörf er á. Þegar spilið er tilbúið geta börnin spilað það.  

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: í leikskólanum.  

Námsgögn: spjaldtölva og/eða tölva, prentari, myndavél, efniviður til bingóspjaldagerðar, skæri og lím. 

Hugmyndir að námsmati 
Skrá virkni, áhuga og þátttöku nemenda. Skráning fer einnig fram í myndum sem kennari tekur af vinnuferli 
nemenda. Sniðugt er að nota smáforritin Pages eða Book Creator til að skrá og halda utan um vinnuferlið 
sem og myndir. Auðvelt er að deila því áfram til foreldra svo þeir sjái afraksturinn og lærdómsferlið.  

Hugsanlegt framhald 
Athuga hvort hægt sé að fá nemendur úr tónlistarskólanum til að koma og spila fyrir nemendur í 
leikskólanum. 

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) eiga námssvið leikskólans að stuðla að 

uppbyggilegum samskiptum, gleði og vináttu. Þegar nemendur velja hljóðfæri til að hafa í 

spilinu skilja þau að mynd hafi ákveðna merkingu og þurfa að átta sig á fjölda mynda og 

hljóðfæra til þess að gera spilið. Með notkun tölvu, prentara og ólíks efniviðar er tækni nýtt 

og ólíkar leiðir farnar við að útbúa spilið. Einnig fer fram mikil fínhreyfingavinna við að klippa 

myndirnar og líma á spjöldin. Spilagerðin er samstarfsverkefni kennara og nemenda þar sem 

fram fara uppbyggileg og jákvæð samskipti sem efla félagsleg tengsl og vellíðan. 

 

https://itunes.apple.com/us/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/app/book-creator-for-ipad/id442378070
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Sláturfélag Suðurlands 

Lestur og fræðsla – Sláturfélag Suðurlands 

Viðfangsefni: 

Sláturfélag Suðurlands (SS) 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: slökun og jákvæð samskipti. 
Læsi og samskipti: efla læsi, kynnast tungumálinu og deila skoðunum sínum. 
Sjálfbærni og vísindi: svala fróðleiksþorsta og vekja til umhugsunar um 
umhverfið. 
Sköpun og menning: nýta fjölbreytta tækni og kynnast bókmenntum og sögu. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á uppruna Sláturfélagsins 

á Selfossi 

• til að geta útskýrt hver 

starfsemi Sláturfélagsins 

er 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• deila hugsunum sínum og 

vangaveltum í umræðum 

• skoða og lesa úr myndum 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• taka þátt í umræðum um 

Sláturfélagið 

• hlusta og fylgjast með 

Námsleið 
Lesa í Árvöku Selfoss: þættir úr sögu Selfoss, fyrirtækja, félaga og stofnana á bls. 80–81 og Sögu Selfoss 2: 
Frá 1930 til 1960 eftir Guðmund Kristinsson á bls. 149–151. Skoða heimasíðu SS. Einnig er hægt að skoða 
bókina Sláturfélag Suðurlands 75 ára: 1907-1982. 
Í framhaldinu eru umræður um Sláturfélagið, uppbyggingu og starfsemi þess. Hér skapast grundvöllur fyrir 
nemendur að tjá sig og koma vangaveltum sínum á framfæri.  

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: í leikskólanum. 

Námsgögn: bækur, spjaldtölva eða tölva, blöð og skriffæri. Heimasíða SS og bækurnar Árvaka Selfoss: þættir 
úr sögu Selfoss, fyrirtækja, félaga og stofnana, Saga Selfoss 2: Frá 1930 til 1960 og mögulega Sláturfélag 
Suðurlands 75 ára: 1907-1982. 

Hugmyndir að námsmati 
Skráningar á umræðum. Hægt er að nota smáforritin Pages og Book Creator til skráninga. 

Hugsanlegt framhald 
Vettvangsferð að skoða hvar SS er staðsett og hvernig fyrirtækið lítur út að utan.  

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) er það hlutverk leikskólans að veita 

nemendum tækifæri á að kynnast bókmenntum, menningu og sögu og þar með svala 

fróðleiksþorsta þeirra. Við lestur slaka nemendur á og kynnast tungumálinu. Umræður bjóða 

upp á grundvöll fyrir jákvæð samskipti þar sem nemendur fá að deila skoðunum sínum og 

hlusta á mismunandi skoðanir sem vekur þau til umhugsunar. Þegar spjaldtölvur og/eða 

tölvur eru notaðar við kennslu fá nemendur að nýta fjölbreytta tækni og efla læsi.  

  

https://itunes.apple.com/us/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/app/book-creator-for-ipad/id442378070
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Vettvangsferð – Sláturfélag Suðurlands 

Viðfangsefni 
Sláturfélag Suðurlands (SS) 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: krefjandi ganga og félagsleg tengsl. 
Læsi og samskipti: velta vöngum yfir eigin samfélagi, tækifæri til uppbyggilegra 
samskipta og deila skoðunum sínum og hugmyndum. 
Sjálfbærni og vísindi: velta vöngum yfir rými, fjarlægðum og áttum. 
Sköpun og menning: örva sköpunargleði. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á staðsetningu og útliti 

Sláturfélagsins 

• til að tengja fyrri 

vitneskju um 

Sláturfélagið við 

bygginguna 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• geta miðlað þekkingu 

sinni á Sláturfélaginu 

• tjá sig á skýran hátt um 

ferðaupplifun sína 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• taka þátt í umræðum um 

ferðin 

• draga ályktun um 

fjarlægðir á milli heimilis, 

leikskóla og 

Sláturfélagsins 

Námsleið 
Fara í vettvangsferð og skoða nærumhverfi, staðsetningu og útlit bygginga Sláturfélagsins. 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: leiðin til og frá leikskóla, nærumhverfi Sláturfélagsins.  

Námsgögn: myndavél, blað og penni ef þörf er á skráningum í ferðinni sjálfri. 

Hugmyndir að námsmati 
Skráningar í formi mynda og ritaðs máls. Eftir að komið er í leikskólann eftir ferðina er ferðasagan skráð 
niður eftir nemendum. Þannig er hægt að sjá hvað það var sem þeim þótti áhugaverðast og hvað þau hefðu 
áhuga á að vita meira um. Sniðugt væri að skrá ferðasöguna með smáforritunum Pages eða Book Creator, 
Bæði forritin eru þægileg í notkun og auðvelt er að deila verkum úr þeim.  

Hugsanlegt framhald 
Rannsóknarvinna á vörum sem Sláturfélagið (SS) framleiðir. 

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) er það hlutverk leikskólans að bjóða 

upp á fjölbreytt námsumhverfi. Gangan í SS er krefjandi þar sem fyrirtækið er staðsett fyrir 

utan á. Gönguferðin til og frá SS býður upp á að nemendur sjái ólíka náttúru og 

litasamsetningu hennar og þeir átta sig á áttum og fjarlægð. Einnig veitir hún tækifæri til 

uppbyggilegra samskipta á milli nemendanna sem eflir félagsleg tengsl þeirra. Þegar komið 

er að SS ná nemendur að tengja söguna við byggingarnar og átta sig á staðsetningu 

fyrirtækisins. Með því að skrá ferðasöguna þegar komið er aftur í leikskólann eru nemendur 

að deila hugmyndum og skoðunum sínum sem fær þá til að velta vöngum yfir áhrifum 

fyrirtækisins á samfélagið.  

  

https://itunes.apple.com/us/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/app/book-creator-for-ipad/id442378070
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Rannsóknarvinna – Sláturfélag Suðurlands 

Viðfangsefni: 

Sláturfélag Suðurlands (SS) 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: fjölbreytta hreyfingu og félagsleg tengsl. 
Læsi og samskipti: þróa læsi og öðlast skilning á að tákn hafi merkingu. 
Sjálfbærni og vísindi: framsetning upplýsinga. 
Sköpun og menning: nýta fjölbreytta tækni, kanna margvíslegan efnivið og 
taka þátt í skapandi ferli. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• til að geta greint SS 

vörumerkið á vörum 

• til að geta tengt 

fyrirtækið SS við 

vörumerkið SS 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• taka eftir og þekkja 

vörumerkið SS 

• herma eftir SS merkinu  

Nemandi hafi hæfni til að:  

• átta sig á hlutverki 

starfseminnar hjá 

Sláturfélaginu 

• sýna í verki þekkingu sína 

á vörumerki og vörum 

SS. 

Námsleið 
Fara í rannsóknarleiðangur í nærliggjandi búð og athuga hvort nemendur finni einhverjar vörur sem 
framleiddar eru af SS. Taka myndir af vörunum fyrir nemendur. Þegar aftur er komið í leikskólann teikna 
nemendur myndir af einhverjum af þeim vörum sem þeir sáu og tengdu við fyrirtækið og vörumerki þeirra. 
Leggja áherslu á að nemendur teikni vörumerkið á vöruna.  

Ef það á að nota Little Story Creator, þá taka nemendur myndir af verkum sínum og nota sem bakgrunn, 
tekið upp hljóð og sagt frá sköpunarverki sínu 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: leikskólinn, leiðin í nærliggjandi verslun og verslunin sjálf. 

Námsgögn: myndavél, blöð og litir. 

Hugmyndir að námsmati 
Skoða myndir nemenda og sjá hvernig þeir hafa nýtt upplifanir og þekkingu sína í skapandi ferli. Skrá 
áhugaverðar pælingar að hálfu nemenda og láta þær fylgja verkum þeirra. Einnig er hægt að nota 
smáforritið Little Story Creator, þar sem forritið býður upp á möguleika á upptöku. Auðvelt er að deila 
sögunni. 

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) á leikskólinn að vekja forvitni nemenda 

og hvetja þá til kannana og rannsókna.  Með því að fara með nemendur í næstu verslun er 

verið að leita að vörum SS, þróa læsi, hjálpa þeim að öðlast skilning á að tákn hafi ákveðna 

merkingu og skilja frekar framsetningu upplýsinga á umbúðum. Í göngunni fá nemendur 

fjölbreytta hreyfingu og umræðurnar sem fara fram í búðinni, á heimleið og í leikskólanum 

um vörurnar efla félagsleg tengsl og samskipti á milli nemenda. Þegar nemendur teikna 

mynd af vöru skapa þeir upplifun sína í gegnum myndlist. Með því að nota smáforrit sem 

úrvinnslu og skráningu, blöð og liti til að skapa er verið að vinna með margvíslegan efnivið og 

nýta fjölbreytta tækni. 

  

https://itunes.apple.com/us/app/little-story-creator-digital-scrapbooking-photo-collage/id721782955?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/little-story-creator-digital-scrapbooking-photo-collage/id721782955?mt=8
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Tryggvaskáli 

Fræðsla og vettvangsferð – Tryggvaskáli 

Viðfangsefni 
Tryggvaskáli 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: hreyfing. 
Læsi og samskipti: hlusta á sögu, velta vöngum yfir eigin samfélagi og 
menningu. 
Sjálfbærni og vísindi: virðing fyrir náttúrulegu umhverfi. 
Sköpun og menning: kynnast sögu skálans. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á sögu Tryggvaskála 

• á umhverfi Tryggvaskála 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• taka þátt í umræðum um 

Tryggvaskála 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• tengja sögu Tryggvaskála 

við umhverfið 

• bera virðingu fyrir sögu 

Tryggvaskála 

Námsleið 
Lesa í Sögu Selfoss 1: Frá landnámi til 1930 á bls. 224–236 og Árvöku Selfoss: þættir úr sögu Selfoss, 
fyrirtækja, félaga og stofnana bls. 11–12 og fræða nemendur um Tryggvaskála. Vettvangsferð til að skoða 
Tryggvaskála og nærumhverfi hans. Umræður um sögu hans og hvað það var sem vakti áhuga meðal 
nemenda.  

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: leiðin úr leikskólanum og að Tryggvaskála, umhverfið í kringum Tryggvaskála og inni í 
Tryggvaskála.   

Námsgögn: myndavél og bækurnar Saga Selfoss 1: Frá landnámi til 1930 og Árvaka Selfoss: þættir úr sögu 
Selfoss, fyrirtækja, félaga og stofnana. 

Hugmyndir að námsmati 
Kennari skráir hugmyndir nemenda og tekur ljósmyndir. Ljósmyndir hafðar aðgengilegar fyrir nemendur upp 
á frekari skráningar. 

Hugsanlegt framhald 
Skoða umhverfið í kringum Tryggvaskála, skoða fleiri gömul hús og sögu þeirra. 

 

Tenging við aðalnámskrá  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) segir að leikskólanum beri að tileinka sér 

heilbrigða lífshætti og í  vettvangsferðum gefast mörg tækifæri til að kenna nemendum að 

bera virðingu fyrir náttúrunni og umhverfinu. Með því að veita nemendum tækifæri til að 

skoða gamlar byggingar og til að sjá hvernig staðhættir hafa þróast kynnast þeir sögu 

staðarins og verkefnið verður áþreifanlegra. Nemendur hlusta á sögu staðarins og sjá 

hvernig hann hefur haft áhrif á uppbyggingu og menningu bæjarins.  
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Skapandi starf – Tryggvaskáli, horft til baka 

Viðfangsefni 
Tryggvaskáli 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: félagsleg tengsl og jákvæð samskipti.  
Læsi og samskipti: endurskapa upplifun sína og tjá sig með ólíkum efniviði. 
Sjálfbærni og vísindi: stærðfræðileg viðfangsefni. 
Sköpun og menning: njóta þess að taka þátt í skapandi ferli. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á sögu Tryggvaskála 

• á ólíkum byggingum í 

samfélagi sínu 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• framkvæma það sem 

hugurinn skapar 

• taka í sundur og 

endurhanna 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• segja frá hvað hann 

ætlar að byggja 

• skapa hugarverk sín 

Námsleið 
Nemendur fá ljósmyndir sem teknar voru í vettvangsferð og gamlar myndir til að bera saman gamalt og nýtt. 
Í sameiningu búa nemendur til þorp t.d. úr mjólkurfernum, maskínupappír eða þvíumlíku. Nemendur velta 
fyrir sér hvernig skálinn hefur breyst og hvernig byggingar í samfélaginu hafa stækkað og breyst. 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: listastofa í leikskólanum. 

Námsgögn: ljósmyndir, blöð, litir og fjölbreyttur efniviður til byggingar. 

Hugmyndir að námsmati 
Kennari skráir hjá sér hugmyndir nemenda og tekur ljósmyndir. Hafa ljósmyndir aðgengilegar fyrir 
nemendur til að skoða og velta þeim fyrir sér. Hægt er að nota smáforritin Pages og Book Creator til 
skráninga og úrvinnslu. 

Hugsanlegt framhald 
Nýta þær upplýsingar sem nemandinn hefur nú þegar aflað sér til myndbandsgerðar. Tengja sögu 
Tryggvaskála við náttúrufyrirbæri og mannvirki bæjarins. 

 

Tenging við aðalnámskrá  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) segir að nemendur skuli vera hvattir til jákvæðra 

samskipta. Með samvinnuverkefnum fá nemendur tækifæri til að styrkja félagsleg tengsl í 

gegnum jákvæð samskipti sín á milli. Nemendur fá tækifæri til að kynnast ólíkum formum í 

umhverfi sínu og sjá hvernig ólík form mynda t.d. byggingar. Í gegnum sköpun fá nemendur 

að kynnast ólíkum efnivið og fá að skapa og endurskapa sína reynslu og upplifun af því sem 

þeir hafa séð. 

  

https://itunes.apple.com/us/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/app/book-creator-for-ipad/id442378070
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Ungmennafélag Selfoss 

Lestur og fræðsla – Ungmennafélag Selfoss (UMF Selfoss) 

Viðfangsefni 
Ungmennafélag Selfoss 
(UMF Selfoss) 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: fjölbreytt hreyfing og holl næring. 
Læsi og samskipti: deila skoðunum sínum og hugmyndum. 
Sjálfbærni og vísindi: gildi upplýsinga og upplýsingamiðlun. 
Sköpun og menning: kynnast bókmenntum. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á því hvað UMF Selfoss 

stendur fyrir 

• á ólíkum íþróttum 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• taka þátt í umræðum um 

UMF Selfoss 

• nýta sér ólíkar aðferðir til 

að afla sér upplýsinga um 

UMF Selfoss 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• geta átt í jákvæðum 

umræðum við aðra 

nemendur 

• tengja sína þekkingu við 

daglegt líf 

Námsleið 
Lesa í Árvöku Selfoss: þættir úr sögu Selfoss, fyrirtækja, félaga og stofnana bls. 59–61 og Sögu Selfoss 2: Frá 
1930 til 1960 á bls. 237–246, skoða heimasíðu félagsins og gamlar myndir sem segja sögu félagsins. Skoða 
hvaða íþróttir eru stundaðar innan deilda UMF Selfoss 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: leikskólinn. 

Námsgögn: bækurnar Árvaka Selfoss: þættir úr sögu Selfoss, fyrirtækja, félaga og stofnana og Saga Selfoss 
2: Frá 1930 til 1960, tölva til að skoða myndir á heimasíðu UMF Selfoss. 

Hugmyndir að námsmati 
Kennari skráir hugmyndir nemenda og metur áhuga og virkni. 

Hugsanlegt framhald 
Fara í vettvangsferð og skoða íþróttasvæðið, fá að prufa nýja íþrótt.  

 

Tenging við aðalnámskrá  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45)  er lögð áhersla á að leikskólar kynni nemendur 

fyrir ólíkri hreyfingu. Með því að kynna nemendur fyrir ólíkri hreyfingu hvetjum við til 

aukinnar hreyfingar ásamt því að benda þeim á að með hollri næringu er auðveldara að ná 

góðum árangri í íþróttum. Þegar gamlar myndir eru skoðaðar í gömlum bókum eru 

nemendur kynntir fyrir bókmenntum og aukinn skilningur þeirra á mikilvægi og gildi 

upplýsinga og upplýsingamiðlunar. Ef þessar myndir hefðu ekki verið teknar á sínum tíma 

væru engar heimildir til um það sem gerst hefur. Nemendur eiga að fá tækifæri til að deila 

sínum skoðunum og hugmyndum varðandi viðfangsefnið með samnemendum. 
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Vettvangsferð – Íþróttasvæði UMF Selfoss 

Viðfangsefni 
Ungmennafélag Selfoss 
(UMF Selfoss) og 
íþróttasvæði þess 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: ögrandi og krefjandi útivist. 
Læsi og samskipti: velta vöngum yfir eigin samfélagi. 
Sjálfbærni og vísindi: umgengni og virðing fyrir náttúrulegu og manngerðu 
umhverfi. 
Sköpun og menning: skapa og tjá upplifun sína. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á íþróttasvæðinu 

• á sögu UMF Selfoss 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• tileinka sér góða 

hreyfingu 

• geta sagt frá því sem 

hann sér 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• bera virðingu fyrir 

umhverfi sínu 

• bera virðingu fyrir eigin 

lífsgildum 

Námsleið 
Skoða íþróttasvæði UMF Selfoss og sjá hvað það hefur upp á að bjóða. Skoða þau skilti sem þar má finna 
sem sýna myndir og segja í stuttu máli sögu félagsins. 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: leiðin úr leikskólanum og að íþróttasvæðinu, umhverfið í kringum íþróttasvæðið og 
íþróttasvæðið sjálft. 

Námsgögn: myndavél.  

Hugmyndir að námsmati 
Kennari skráir hugmyndir nemenda og tekur ljósmyndir. Hafa ljósmyndir aðgengilegar fyrir nemendur upp á 
frekari skráningar. Hægt er að nota smáforritin Pages og Book Creator til skráninga og úrvinnslu. 

Hugsanlegt framhald 
Fá sérfræðinga eða iðkendur úr ákveðinni íþrótt til að koma og ræða um hana við nemendur.  

 

Tenging við aðalnámskrá  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) segir að nemendur skuli fá tækifæri til að kynnast 

umhverfi sínu og þeim ólíku aðstæðum sem eru í því. Það getur verið krefjandi að ganga um 

í þúfum og upp brekkur og leiðin að íþróttasvæðinu getur verið krefjandi fyrir unga fætur. 

Þegar gengið er um þúfur þarf nemandinn að gera sér grein fyrir því hvernig skal haga sér úti 

í náttúrunni og hvernig við getum farið vel með hana. Einnig er nemendum gerð grein fyrir 

manngerðum byggingum sem eru í kringum íþróttasvæðið. Nemendur fá tækifæri til að 

velta fyrir sér menningu síns samfélags og sjá hvaða íþróttir eru stundaðar þar. Nemendur 

eiga að fá tækifæri til að segja frá sinni upplifun ásamt því að hafa áhrif á hvað gerist næst. 

 

  

https://itunes.apple.com/us/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/app/book-creator-for-ipad/id442378070
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Skapandi starf – Ungmennafélag Selfoss (UMF Selfoss) 

Viðfangsefni 
Ungmennafélag Selfoss 
(UMF Selfoss) 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: jákvæð samskipti og félagsleg tengsl.  
Læsi og samskipti: endurskapa upplifun sína. 
Sjálfbærni og vísindi: stærðfræðileg viðfangsefni eins og mynstur. 
Sköpun og menning: skapa og tjá upplifun sína. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á svæði UMF Selfoss 

• til að rifja upp það sem 

hann hefur séð 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• prufa sig áfram með 

ólíkan efnivið 

• þróa verkið sitt samhliða 

öðrum 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• þekkja ferlið á bak við 

verkið sitt 

• skapa eftirlíkingu 

Námsleið 
Nemendur endurskapa íþróttasvæðið, sem skoðað var, í minnkaðri mynd. Nemendur fá ólíkan efnivið og 
geta t.d. búið til hlaupabraut fyrir litla leikfangakarla. Nemendur hafa frjálsar hendur til að endurskapa sína 
upplifun. 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: listasmiðja leikskólans. 

Námsgögn: ólíkur efniviður i listasmiðju leikskólans þar sem nemendur hafa frjálst val um efnivið. 

Hugmyndir að námsmati 
Kennari skráir hvað nemendur búa til og heldur verkum þeirra til haga. Meta virkni og frumkvæði 
nemendanna. 

Hugsanlegt framhald 
Sýning fyrir foreldra á afrakstri verkefnisins, leyfa nemendum að búa til sína eigin þrautabraut í íþróttum.  

 

Tenging við aðalnámskrá  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) segir að nemendur skuli fá tækifæri til þess að tjá 

skoðanir sínar og hugmyndir. Með samvinnu við aðra nemendur fá nemendur tækifæri til að 

efla félagsleg tengsl milli sín og annarra nemenda. Í gegnum myndlist öðlast nemendur færni 

til að nýta sér form og mynstur við verkin sín. Að endurskapa reynslu sína í gegnum myndlist 

færir nemendur nær jöfnum vettvangi, þeir fá tækifæri til að tjá skoðanir sínar og velta 

vöngum með samnemendum sínum. 
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Ölfusá og Ölfusárbrú 

Vettvangsferð – Ölfusá og Ölfusárbrú 

Viðfangsefni 
Ölfusá og Ölfusárbrú  

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: hreyfing. 
Læsi og samskipti: hlusta á sögu, velta vöngum yfir eigin samfélagi. 
Sjálfbærni og vísindi: umgengni og virðing fyrir náttúrulegu og manngerðu 
umhverfi. 
Sköpun og menning: kynnast sögu Ölfusár og Ölfusárbrúar. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á Ölfusárbrú 

• á því hvers vegna bærinn 

þarf á brúnni að halda 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• taka þátt í umræðum um 

Ölfusárbrú 

• bera Ölfusárbrú saman 

við aðrar brýr sem hann 

hefur séð 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• lýsa hvaða hættur 

leynast við brúna 

• útskýra hvernig skal vara 

sig á ánni 

Námsleið 
Fræða nemendur um Ölfusá og Ölfusárbrú. Fara í vettvangsferð að skoða Ölfusá og Ölfusárbrú. Á áfangastað 
er lesið á skilti sem er við ána. Ölfusá er skoðuð og nemendum sagt frá hvernig ber að varast hana. Í 
leikskólanum fara fram umræður um það sem nemendur sáu. 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: leikskólinn, leiðin úr leikskólanum að Ölfusá, umhverfið í kringum Ölfusárbrú og ána.  

Námsgögn: myndavél. 

Hugmyndir að námsmati 
Skráning fer fram í rituðu máli og ljósmyndum. Kennari skráir vangaveltur, hugmyndir og umræður 
nemenda. Hafa myndir aðgengilegar fyrir nemendur til frekari skráninga. Hægt er að nota smáforritin Pages 
og Book Creator til skráninga og úrvinnslu. 

Hugsanlegt framhald 
Frekari umræður um brúna og sögu hennar. Veita nemendum tækifæri til að endurskapa brúna úr ólíkum 
efnivið.  

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) ber kennurum og starfsfólki leikskóla 

að skapa aðstæður fyrir nemendur til að hreyfa sig. Með bættri hreyfingu eykst sjálfsöryggi 

og sjálfsmynd eflist, því eru vettvangsferðir tilvaldar til hreyfingar og til að skoða 

sitt nánasta umhverfi. Þegar stórvirki líkt og brýr eru skoðaðar fá nemendur að kynnast því 

hvernig náttúrleg og manngerð fyrirbæri virka. Um leið er þeim kennt að vara sig á hættum 

sem leynast víða og bera virðingu fyrir náttúrunni og því sem stendur þeim næst. Með góðu 

upplýsingaflæði til nemenda kynnast þeir jafnframt sögu bæjarins ásamt því að kynnast 

stórbrotnu náttúrufyrirbærinu sem rennur í gegnum hann. 

 

  

https://itunes.apple.com/us/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/app/book-creator-for-ipad/id442378070
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Skapandi starf, fyrri hluti – Ölfusárbrú 

Viðfangsefni 
Ölfusárbrú 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: félagsleg tengsl. 
Læsi og samskipti: endurskapa upplifun sína í leik og skapandi starfi. 
Sjálfbærni og vísindi: stærðfræðileg viðfangsefni. 
Sköpun og menning: skapa og tjá upplifun sína. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• til að segja frá hvað þarf 

til að byggja brúna 

• til að rifja upp hvað hann 

hafði séð áður 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• efla ímyndunarafl 

• handleika ólíkan efnivið 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• prófa ólíkar aðferðir við 

brúargerð 

• segja frá byggingaferli 

brúarinnar 

Námsleið 
Gamlar og nýjar myndir skoðaðar, nemendur fá tækifæri til að endurbyggja sína útgáfu af Ölfusárbrú úr 
ólíkum efniviði. 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: listasmiðja leikskólans. 

Námsgögn: gamlar ísspýtur, lím, málning, límbyssa til að styrkja brúna, myndavél. 

Hugmyndir að námsmati 
Kennari skráir virkni nemenda, tekur myndir í ferlinu af byggingum nemenda og heldur til haga fyrir frekari 
skráningar. Hægt er að nota smáforritin Pages og Book Creator til skráninga og úrvinnslu. Sniðugt væri að 
útbúa litla bók um ferlið.  

Hugsanlegt framhald 
Fara með brýrnar sem nemendur bjuggu til út í sandkassa eða drullusvað og reyna að endurgera Ölfusá með 
því að grafa leið fyrir vatn.  

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) eiga nemendur að fá tækifæri til að 

endurskapa upplifun sína í gegnum leik og skapandi starf. Því er mikilvægt að gefa 

sköpunargleðinni lausan tauminn og fá nemendur til að tala saman og styrkja þar með 

félagsleg tengsl þeirra á milli. Með endurbyggingu brúarinnar þurfa nemendur að nýta sér 

þekkingu sína til að meta hvað þarf til þess að brúin standi af sér vatnið sem mun renna 

undir hana. Nemendur fá tækifæri til að endurskapa og tjá upplifun sína á verkefninu og því 

sem þau hafa lært í ferlinu. 

 

  

https://itunes.apple.com/us/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/app/book-creator-for-ipad/id442378070
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Skapandi starf, seinni hluti – Ölfusá og Ölfusárbrú 

Viðfangsefni 
Ölfusá og Ölfusárbrú 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: jákvæð samskipti og fjölbreytt hreyfing. 
Læsi og samskipti: tjá sig með ólíkum efniviði og fjölbreyttum hætti. 
Sjálfbærni og vísindi: stærðfræðileg viðfangsefni s.s. hvað þarf til að styrkja 
brúna. 
Sköpun og menning: njóta þess að taka þátt í skapandi ferli og finna ánægju og 
gleði yfir eigin sköpunargleði. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• til að reikna út hvað 

árvegur getur verið stór 

miðað við brúna 

• til að segja til um hvort 

brúin muni standi af sér 

kraft árinnar 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• gagnrýna eigin verk og 

annarra til góðs 

• leysa úr vandamálum ef 

þau koma upp 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• útskýra ferlið og hvað 

hefði getað farið betur 

• líkja eftir upprunalegu 

Ölfusárbrúnni og Ölfusá 

Námsleið 
Nemendur fara út með brýrnar sem byggðar voru í síðasta tíma og prófa þær. Grafa í sandkassanum leið 
fyrir ána, finna góðan stað fyrir brúna og sjá hvað gerist þegar vatn rennur undir hana. Ef hún hrynur fá 
nemendur tækifæri til að fara inn og gera breytingar á brúnni og reyna aftur. Einnig fá nemendur að prófa 
mismunandi kraft á vatnsrennsli. 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: leikskólalóðin og listasmiðjan til að vinna að endurbótum. 

Námsgögn: brúarbygging, sandkassi, skóflur, efniviður til að gera endurbætur ef þess þarf og fullt af 
rennandi vatni. 

Hugmyndir að námsmati 
Kennari tekur myndir og heldur þeim til haga fyrir frekari skráningar. Meta sjálfstæði og frumkvæði 
nemenda í verkefninu. Einnig er hægt að taka myndband af brúnni og ánni þegar hún rennur undir. 

Hugsanlegt framhald 
Nota þá þekkingu sem nemandi hefur nú þegar aflað sér og búa til myndband. Flétta saman  
Ölfusá og Ölfusárbrú og búa til sýningu fyrir foreldra. 

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) skulu kennarar veita nemendum 

tækifæri til að spreyta sig á ólíkum vettvangi. Að veita nemendum tækifæri til að kynnast 

ólíkum efniviði til að endurskapa reynslu sína og til að fá að gleðjast 

yfir sköpunarverkum sínum veitir nemendum ánægju og styrkir sjálfstraust þeirra. Að gera 

endurbætur á verkum sínum krefst kunnáttu á stærðfræðilegum grundvelli og fær 

nemendur til að beita rökhugsun, hvað þarf ég að gera til að laga verkið mitt? Það hvetur 

nemendur einnig til gagnrýninnar hugsunar og jákvæðra samskipta við samnemendur þegar 

þeir leita aðstoðar hjá hvor öðrum. 

 



57 
 

Skapandi starf – Ölfusá og árflóðin miklu 

Viðfangsefni 
Ölfusá og árflóðin 

Tenging við aðalnámskrá 
Heilbrigði og vellíðan: jákvæð samskipti. 
Læsi og samskipti: hlusta á sögu og velta vöngum yfir eigin samfélagi. 
Sjálfbærni og vísindi: möguleikar og takmarkanir tækninnar. 
Sköpun og menning: kynnast sögu Ölfusár. 

Lærdómsviðmið  

Þekking  Leikni  Hæfni  
Nemandi býr yfir þekkingu: 

• á Ölfusá og árflóðunum 

• til að leggja til hvernig 

myndbandið á að vera 

Nemandi hafi öðlast leikni til að: 

• taka þátt í umræðum um 

Ölfusá og árflóðin 

• sameina myndir og hljóð 

í Puppet Pals 

Nemandi hafi hæfni til að:  

• lýsa því hvers vegna 

árflóðin urðu og hvaða 

tjón hlaust af þeim 

• setja saman myndband í 

smáforriti 

Námsleið 
Eftir að hafa skoðað Ölfusá og Ölfusárbrú, lesið um árflóðin og fengið að endurbyggja brúna og ljósmyndað 
allt það ferli er gaman að leyfa nemendum að vinna með smáforritið Puppet Pals. Eftir að hafa rifjað upp og 
skoðað myndir í bókum geta nemendur notað þær ljósmyndir sem til eru og búið til myndband eða 
leiksýningu þar sem þeir nýta þekkingu sína til að miðla henni. Í vinnuferlinu æfa nemendur sig í að klippa 
myndir, búa til kennslumyndband og efla málþroska sinn með því að tala inn á myndbandið. Kennari 
aðstoðar eftir þörfum. 

Námsumhverfi – námsgögn 
Námsumhverfi: leikskólinn. 

Námsgögn: spjaldtölva til að vinna með Puppet Pals og tölva (ef þess þarf) til þess að nálgast ljósmyndir.  

Hugmyndir að námsmati 
Kennari fylgist með framförum nemenda og hjálpar til ef þess þarf. Metur sjálfstæði og frumkvæði 
nemenda. 

Hugsanlegt framhald 
Sýning á verkefnum nemenda. Einnig er hægt að deila myndbandinu úr Puppet Pals til foreldra rafrænt. 

 

Tenging við aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42–45) eiga kennarar og annað starfsfólk 

leikskóla að ýta undir sköpunargleði nemenda ásamt því að kynna fyrir þeim ólíkar aðferðir 

til að miðla þekkingu sinni. Með smáforritum fá nemendur tækifæri til þess að læra á 

tæknina og hvernig má nota hana til margmiðlunar. Nemendur vinna myndbandið saman og 

styrkja þar með félagsleg tengsl sín á milli með jákvæðum samskiptum og samvinnu. 

Nemendur er kynntir fyrir sögu Ölfusár og hvernig var umhorfs þar þegar hún flæddi yfir 

bakka sína. Þar gefst nemendum tækifæri til að hlusta, njóta slökunar og læra um samfélagið 

sem þeir búa í.  

 

  

https://itunes.apple.com/us/app/puppet-pals-hd/id342076546?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/puppet-pals-hd/id342076546?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/puppet-pals-hd/id342076546?mt=8
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Viðauki II 
Smáforrit 

Book Creator er smáforrit fyrir rafbókargerð. Rafbókina er hægt að búa til með texta, hljóði, 

myndum og upptöku. Forritið er auðvelt í notkun með börnum. Little Story Creator er 

smáforrit þar sem hægt er að segja sögu á fjölbreyttan hátt. Í fyrstu er búinn til bakgrunnur. 

Síðan er val um að setja inn myndir, myndbönd, teikna, taka upp hljóð og setja mismunandi 

límmiða inn á bakgrunninn. Pages er smáforrit sem minnir að miklu leyti á Word og 

Publisher. Í því er hægt að búa til plaköt, litlar bækur, auglýsingar og annað skemmtilegt. Val 

er um að gera skjal frá grunni eða velja tilbúna uppsetningu þar sem börn og kennari geta 

skipt út texta og myndum. Auðvelt er að setja inn myndir og myndbönd í skjal sem verið er 

að búa til. Puppet Pals er smáforrit sem er notað til að búa til leiksýningu með leikurum og 

leikmynd/um. Í forritinu eru möguleikar á að velja leikara og leikmynd en einnig er hægt að 

taka myndir af einhverjum eða einhverju í umhverfinu til að nota. Auðvelt er að stjórna 

leikurum með því að stækka, minnka og færa til ásamt því að taka upp hljóð og vekja 

sýninguna til lífs. Auðvelt er að deila bókum, sögum og efni úr smáforritunum með iCloud, 

tölvupósti eða Dropbox.  

Útikennslu texti 

Nærumhverfi og náttúra skipar stóran sess í kennslu í leikskólum. Nemendur fá fjölbreytta 

hreyfingu í útiveru og kynnast þá ólíku umhverfi og hvað ber að varast í því. Tækifæri gefst 

þá til að beina augum nemenda á hvað stendur þeim næst, til dæmis þegar farið er á græn 

svæði eða í vettvangsferðir. Náttúran er uppspretta efniviða sem má nýta á margvíslegan 

hátt og hugmyndaflug nemenda fær að blómstra. Hér í kjölfarið verður gert grein fyrir þeim 

verkefnum sem hægt er að nota við kennslu á grænum svæðum í grennd við leikskóla.  

Hugmyndir að útikennslu:  

• Árstíðarbundið verkefni 

• Nærumhverfi leikskóla 

• Skordýraskoðun 

• Trjáskoðun 
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Sögutengdur texti 

Það er í hlutverki kennara að undirbúa nemendur fyrir framtíðina. Með sögukennslu í 

leikskólum búum við þann grunn sem nemandi þarf til þess að skilja hans hlutverk í 

samfélaginu og hvernig hann getur haft áhrif á þróun samfélagsins.  Selfoss hefur verið í 

mikilli uppbyggingu síðustu 100 ár og er ástæða hennar að miklu leyti komin vegna 

Ölfusárbrúar og uppbyggingu ýmissa fyrirtækja og skólastofnana. Í eftirfarandi undirsíðum 

eru sögutengd verkefni um náttúru sem er hér í kring, mannvirki, fyrirtæki og þá skóla sem 

hafa haft áhrif á uppbygginguna. Þá eru verkefnin fjölbreytt og lögð er áhersla á að þau eru 

samþætt grenndarkennslu, sögu og námssviðum leikskóla. 

• Ingólfsfjall 

• Jóra og Jóruklettur 

• Mjólkurbú Flóamanna 

• Selfosskirkja 

• Skólamál 

• Sláturfélag Suðurlands 

• Tryggvaskáli 

• Ungmennafélag Selfoss 

• Ölfusá og Ölfusárbrú 

Ingólfsfjall 

Ingólfsfjall er eina fjallið sem stendur við Selfoss. Fjallið stendur í 551 m hæð og er kennt við 

Ingólf Arnarson, landnámsmann. Fjallið er hlíðabratt og er talið að brim hafi brotið fjallið 

niður og búið til bröttu hlíðar þess í ísaldarlokunum. Frá suðvesturhorni fjallsins skagar 

klettamúlinn Silfurberg, suður af honum stendur Kögunarhóll og liggur þjóðvegur 1 þar á 

milli (Sveitarfélagið Ölfus, e.d.).   

Jóra og Jóruklettur 

Jóra var skapstór stúlka sem var matselja föður síns í Sandvíkurhreppi. Einn daginn var 

hestur frá föður hennar að fara taka þátt í hestaati. Hesturinn var að verða undir í atinu og 

það fauk í Jóru svo hún rauk að hinum hestinum og reif undan honum lærið. Síðan hljóp hún 

með það upp að Ölfusá, tók upp bjarg og kastaði því út í ánna. Í framhaldinu hljóp hún þar 

yfir og hætti ekki fyrr en hún var komin að Henglinum. Þar kom hún sér fyrir og eftir að hún 
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kláraði hestalærið reyndi hún að drepa og ræna ferðamenn sem áttu leið hjá (Guðmundur 

Kristinsson, 1991, bls. 172–173). 

Það voru tveir klettar sem drógu nafn sitt af henni og voru nefndir Jóruhlaup. Annar 

brotnaði í árflóði 27. janúar árið 1956 og hvarf ofan í hyl. Sá sem stendur enn nefnist 

Jóruklettur. Hann er algróinn og var eitt sinn kríuvarp (Guðmundur Kristinsson, 1991, bls. 

21).  

Mjólkurbú Flóamanna 

Þann 10. desember 1927 var stofnfundur mjólkurbúsins haldinn að Skeggjastöðum. Á 

fundinum var tillagan um stofnun mjólkurbús á Flóaáveitusvæðinu samþykkt með 69 

atkvæðum (Sigurgrímur Jónsson, Jón Guðmundsson og Páll Lýðsson, 1989, bls. 43-44). 

Guðjón Samúelsson, húsameistari ríkisins og einn kunnasti arkitekt landsins var fenginn til 

þess að teikna mjólkurbúið. Samkvæmt teikningum voru öll húsin 526 m² sem saman stóð af 

tveimur 9 ½ m. háum burstum og á milli þeirra var einnar hæðar bygging með risi og stuttum 

útbyggingum í sama stíl til beggja enda (Guðmundur Kristinsson, 1995, bls. 16). Miklar deilur 

voru um staðsetningu Mjólkurbúsins og var það ekki fyrr en á fundi um staðarval 

Mjólkurbúsins þann 25. júlí 1928 sem ákveðið var að byggja við þjóðveginn eftir miklar 

umræður. Þann 31. ágúst 1928 var byrjað að grafa fyrir grunni og rúmi ári síðar luku 

verktakar verkinu (Sigurgrímur Jónsson, Jón Guðmundsson og Páll Lýðsson, 1989, bls. 49–

50). Það var reykháfur hússins sem setti sterkan svip á Mjólkurbúið og umhverfið, hann gaf 

til kynna að iðnbylting væri hafin í Flóanum með svörtum kolareyk (Guðmundur Kristinsson, 

1995, bls. 16–17).  

Carl Jörgensen var fyrsti mjólkurbússtjórinn og tók hann til starfa 11. júní 1929. Mjólkurbú 

Flóamanna hóf formlega starfsemi 5. desember 1929, þá var tekið á móti 1.248 kg. af mjólk 

frá 52 bændum. Einungis voru til tveir vörubílar sem tóku á þeim tíma. Á fyrsta starfsári 

mjólkurbúsins var sótt mjólk í alla Flóahreppana, Ása- og Holtahreppa, Hrunamannahrepp 

og meginhluta Skeiða (Sigurgrímur Jónsson, Jón Guðmundsson og Páll Lýðsson, 1989, bls. 

61; Guðmundur Kristinsson, 1995, bls. 20–22).  

Árið 1930 voru starfsmenn mjólkurbúsins 7-8 manns, en á tímabili var nær allt starfsfólk 

fyrirtækisins danskt (Sigurgrímur Jónsson, Jón Guðmundsson og Páll Lýðsson, 1989, bls. 59). 

Íslendingum fjölgaði eftir því sem fleiri fóru út til Danmerkur að nema mjólkurfræðina og 
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brátt tóku þeir við stjórn búsins. Stefán Björnsson varð fyrsti íslenski mjólkurbússtjórinn árið 

1942 og gegndi hann því starfi í fjögur ár. Á hans tíma var byggt nýtt hús undir skyrgerð og 

fundin var upp ný aðferð við framleiðsluna sem olli byltingu í skyrgerð um allt land 

(Sigurgrímur Jónsson, Jón Guðmundsson og Páll Lýðsson, 1989, bls. 114). Enginn 

mjólkurbússtjóri var ráðinn eftir að Stefán hætti fyrr en Grétar Símonarson var ráðinn í apríl 

1953. Hann gegndi því starfi í 34 ár og á hans tíma fór uppbygging mjölgerðarinnar af stað, 

farið var að framleiða skyr allan ársins hring og í kjölfarið fór neysla þess að stór aukast 

(Guðmundur Kristinsson, 1995, bls. 30, 34–35). Þegar Birgir Guðmundsson tók við starfinu af 

Grétari árið 1987 fór margt að gerast og farið var að framleiða mjólkurvörur í 

neytendaumbúðir og fór að fjölga ört tegundum (Jón M. Ívarsson, 2009, bls. 13–14).  

Mjólkurbú Flóamanna var einn af stofnendum Mjólkursamsölunnar árið 1935 og saga þeirra 

hefur verið samofin frá upphafi og endaði í sameiningu þeirra árið 2005 (Jón M. Ívarsson, 

2009, bls. 27). Mjólkurbúið heitir í dag MS Selfossi og er eitt stærsta fyrirtæki bæjarins og 

hefur vaxið með árunum.  

Selfosskirkja 

Upprunalega sóttu Selfyssingar kirkju í Laugardælum, sem var um hálftíma ganga fyrir 

sóknina. Gangurinn þótti þorpsbúum langur og vildu færa kirkjuna. Ákveðið var að gera 

könnun á þorpsbúum um flutning á kirkjunni árið 1933 og vildi meiri hluti þorpsins flytja 

kirkjuna en í kjölfarið gerðist lítið í þeim málum. Það var ekki fyrr en þann 26. desember 

1941 á safnaðarfundi í Laugardælakirkju sem samþykkt var að kirkjan skyldi verða færð. Árið 

1944 var kirkjan með happdrætti og gaf hreppurinn jörðina Þórðarkot til happdrættisins. Ári 

síðar var svo nýr kirkjugarður vígður. Uppbygging kirkjunnar var hæg og það var ekki fyrr en 

að þáverandi biskup Íslands, Sigurgeir Sigurðsson kom ásamt vinnumönnum og fór að vinna í 

því að grafa upp grunninn að kirkjunni þann 7. júní 1952 við mikil fagnaðarlæti hjá 

söfnuðinum. Öll vinnan að kirkjunni var sjálfboðavinna. Árið 1953 var frágangur að utan 

mestu lokið og hiti og rafmagn lagt í kirkjuna og árið 1955 var tréverk smíðað og kirkjan 

máluð. Svo var það pálmasunnudaginn 25. mars 1956 að kirkjan var vígð en þá voru liðin 23 

ár frá því að könnun fór fram á því hvort ætti að færa kirkjuna. Fólksfjöldi hafði aukist 

verulega á þessum tíma eða úr 171 í um þúsund manns og staðurinn orðin allur annar  

(Guðmundur Daníelsson, Haraldur H. Pétursson og Sigurfinnur Sigurðsson, 1972, bls. 24–26).  
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Fyrsti sóknarprestur kirkjunnar var séra Sigurður Pálsson. Hann var mikill áhugamaður um 

endurreisn hins forna og helgihaldi, sígilda messusöngva og messuforms sem er kennd við 

helgisiðabókina Graduale sem er oft nefnd Grallari hér á landi (Selfosskirkja, e.d.). Árið 1960 

var svo farið að hugsa fyrir orgeli í kirkjuna og var 28 radda pípuorgel talið vera við hæfi og 

var það hið mesta og besta sem nokkurn tíma hafði sést austanfjalls (Guðmundur 

Daníelsson, Haraldur H. Pétursson og Sigurfinnur Sigurðsson, 1972, bls. 26–27). Í dag starfa 

tveir prestar við kirkjuna, séra Guðbjörg Arnardóttir sóknarprestur og séra Ninna Sif 

Svavarsdóttir. Einnig starfa þar kirkjuvörður, æskulýðsfulltrúi, kórstjóri og organisti. Kirkjan 

er sýnileg öllum vegfarendum sem koma inn í bæinn þar sem hún er staðsett á fallegum stað 

við bakka Ölfusár. 

Skólamálin 

Við uppbyggingu bæjarfélagsins hefur orðið mikil þróun í skólamálum. Í gegnum tíðina hefur 

margt breyst í skólamálum á Selfossi, skólar hafa verið sameinaðir, skólum hefur verið lokað 

en einnig hefur verið mikil uppbygging og verið að vinna að stækkun skóla og annað. Í 

undirsíðum skólamála er farið yfir þróun leikskólamála, grunnskólamála, umfjöllun um 

uppbyggingu Fjölbrautaskóla Suðurlands og Tónlistarfélags Árborgar ásamt hugmyndum að 

verkefnum sem tengjast þeim. 

Leikskólar 

Kvenfélag Selfoss var stofnað 4. mars 1948 og fyrsta verkefni félagsins var að koma upp 

leikvöllum í bæjarfélaginu. Vegasölt og rólur voru settar á litla velli; í miðju bæjarins, í 

mjólkurbúshverfinu og fyrir utan á. Árið 1956 var opnaður stór leikvöllur við Heiðarveg með 

helstu leiktækin sem þá tíðkuðust ásamt húsi fyrir gæslufólk og rými sem hægt var að taka 

börnin inn ef þörf var á. Þar unnu tvær gæslukonur og var hann kallaður Stóri-Róló. 

Kvenfélagið beitti sér fyrir opnun leikskóla og var leikskóli starfræktur í húsi barnaskólans á 

sumrin árin 1963-1967. Í honum störfuðu 2-3 gæslukonur ásamt fóstru eða kennara. 

Kvenfélagið gaf húsgögn og leikföng og sá um rekstur leikskólans en hreppurinn greiddi 

mismun kostnaðar og foreldragjalda (Guðmundur Kristinsson, 1995, bls. 282–283).  

Glaðheimar 

Glaðheimar opnuðu 1. apríl 1968 að Tryggvagötu 36. Hús leikskólans var byggt af 

Selfosshreppi í samvinnu við Kvenfélag Selfoss og lagði kvenfélagið til 15% af 
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byggingarkostnaði. Leikskólinn fékk gefins leikföng og leiktæki og annan húsbúnað frá 

Kvenfélaginu. Nefnd á vegum Kvenfélagsins sá um bókhald og rekstur leikskólans til  1977, 

án launa. Sveitarfélagið greiddi mismun foreldragjalda og kostnaðar (Guðmundur 

Kristinsson, 1995, bls. 282–283). 

Ásheimar 

Þann 15. mars 1979 var samþykkt að leita eftir þriggja hæða húsi í eigu bæjarins með það 

fyrir augum að hefja þar leikskólastarfsemi. Ákveðið var að húsið Ásheimar að Austurvegi 36, 

sem Magnús Þorkelsson reisti árið 1925, yrði fyrir valinu (Guðmundur Daníelsson, Haraldur 

H. Pétursson og Sigurfinnur Sigurðsson, 1972, bls. 13). Í framhaldi af því var Lovísa 

Christiansen arkitekt fengin til að teikna breytingar á húsinu svo hægt væri að hefja þar 

leikskólastarfsemi. Ekki var það vel liðið meðal allra í sveitafélaginu því framkvæmdirnar 

þóttu vera of dýrar, húsið og staðsetning þess óhentug og óæskileg fyrir leikskóla. Þrátt fyrir 

það var þessi ákvörðun tekin og opnaði leikskólinn formlega sunnudaginn 24. nóvember 

1979 og fékk nafnið Ásheimar. Húsið hafði lengi verið kennarabústaður og var ennþá búið á 

efstu hæð hússins þegar leikskólinn opnaði en sú fjölskylda flutti út um áramótin og 

heilsdagsdeild opnuð þar 1. apríl 1980 (Helga Geirmundsdóttir, 2002, bls. 3). 

Þegar voru ráðnir inn tveir leikskólakennarar, grunnskólakennari og þroskaþjálfi auk annars 

starfsfólks til að starfa í samstarfshópi um forstöðu leikskólans og til þess að vera 

deildastjórar. 1. júní 1988 var þetta fyrirkomulag lagt af og Helga Geirmundsdóttir tók við 

leikskólastjórastöðu leikskólans (Helga Geirmundsdóttir, 2002, bls. 3). Í gegnum árin voru 

miklar breytingar á húsnæðinu, lóðinni og barnafjölda. Auknar kröfur til leikskóla kölluðu á 

bætta aðstöðu til listsköpunar og margt annað mætti nefna. Árið 2000 fengu svo allar stofur 

leikskólans nöfn og notast var við gömul húsanöfn á Selfossi: Fagurgerði, Sunnuhvoll, 

Setberg, Lyngás, Brú, Sólbakki, Aðalból, Staður, Flúðir, Ásgarður og Fossmúli. Á síðustu árum 

leikskólans eða áður en hann var sameinaður við Glaðheima í nýju húsnæði, dvöldu þar 48 

börn samtímis og var vistunartími þeirra 4-9 tímar (Helga Geirmundsdóttir, 2002, bls. 3).  

Álfheimar 

Leikskólinn Álfheimar var fyrsti leikskólinn á Selfossi sem var hannaður sem slíkur. Hann var 

formlega opnaður 13.desember 1988. Hann er staðsettur við Sólvelli 6. Í Álfheimum eru 4 

deildir og þar geta 78 nemendur dvalið á sama tíma. Álfheimar starfa eftir 
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hugmyndafræðum boðskiptakenningu Gregory Bateson þar sem áhersla er lögð á leikinn 

sem uppeldisaðferð. Ásamt því að vinna eftir Gagnvirkikenningu Berit Bae sem lagði áherslu 

á að viðhorf, viðmót og framkoma starfsmanna gagnvart börnum og samstarfsaðilum skapi 

forsendur fyrir þróunarmöguleikum þessara aðila. Í Álfheimum er lögð áhersla á að efla 

samkennd, mannkærleika, vináttu og umburðarlyndi meðal barnanna. Einnig starfar 

leikskólinn eftir umhverfisvænni uppeldisstefnu (Sveitarfélagið Árborg, e.d.-b). 

Árbær 

Leikskólinn Árbær var formlega opnaður 14. júlí 2002 í núverandi húsnæði og komu fyrstu 

börnin daginn eftir. Hann er staðsettur við Fossveg 1. Í Árbæ eru 6 deildir og alls geta 98 

nemendur dvalið samtímis í leikskólanum. Allt frá árinu 2007 hefur Árbær starfað sem 

heilsueflandi leikskóli og vinna með Heilsubók Unnar Stefánsdóttur til að meta þroska og 

framfarir barna. Þá starfar leikskólinn eftir hugmyndafræði Daniel Goleman sem telur 

félagslegt læsi vega þyngra en greindarvísitala. Einkunnarorð leikskólans eru eftirfarandi; 

virðing – velferð - vinátta (Sveitarfélagið Árborg, e.d.-c). 

Hulduheimar 

Leikskólinn Hulduheimar hóf starfsemi 14. nóvember 2006. Hann er staðsettur við Erlurima 

1. Í Hulduheimum eru 6 deildir og geta 135 nemendur dvalið samtímis í leikskólanum. 

Leikskólinn starfar eftir hugmyndafræði John Dewey og einkunnarorðum sínum; virðing - 

lýðræði - samfélag. Í hugmyndafræði John Dewey er lögð áhersla á að nemendur læri í 

athöfn og af eigin reynslu. Helsta námsaðferð leikskólans er könnunaraðferðin og á hún vel 

saman við hugmyndafræðina, þar sem nemendur auka þekkingu sína með aukinni reynslu 

og rannsóknum á viðfangsefnum. Markmið skólans er að mæta nemendum þar sem þeir eru 

staddir og að þeir kynnist lýðræði, samfélaginu og umhverfinu (Leikskólinn Hulduheimar, 

2017, bls. 4-5; Sveitarfélagið Árborg, e.d.-d). 

Jötunheimar 

Leikskólinn Jötunheimar hóf starfsemi 8. september 2008. Hann er staðsettur við 

Norðurhóla 3. Leikskólinn varð til við sameiningu leikskólanna Ásheima og Glaðheima. Í 

Jötunheimum eru 6 deildir og geta 135 nemendur dvalið samtímis í leikskólanum. Við 

sameininguna var haldið í það að gefa deildunum nöfn gamalla húsa í bæjarfélaginu: 
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Fossmúli, Aðalból, Merkiland, Fagurgerði, Sólbakki og Sunnuhvoll. Leikskólinn starfar eftir 

kjörorðum sínum: leikur – vinátta – sköpun – gleði. Leikurinn er helsta kennsluaðferðin, þar 

fá nemendur tækifæri til að læra á eigin forsendum. Það er í hlutverki kennara að vera 

leiðbeinandi og styðja nemendur í þekkingarleit sinni og gefa þeim nægan tíma til að leysa 

verkefni sem þeir eru að fást við (Leikskólinn Jötunheimar, e.d., bls. 1–5; Sveitarfélagið 

Árborg, e.d.-e). 

Grunnskólar 

Þann 28. september 1932 var tekin ákvörðun um að skólahús yrði reist á Selfossi. Það var 

lítið hús sem hafði eina skólastofu, forstofu og litla geymslu þar voru nemendur 54 talsins. 

Kennsla í þessu húsi hófst í nóvember 1932 og stóð til 1945 eftir að nýr og stærri barnaskóli 

var reistur eða Sandvíkurskóli. Byggingin var stór en kennslan hófst í litlu kjallararými en fór 

fljótlega að dreifa sér víðar um húsið. Þegar byggingin var klár var 

þarna starfræktur barnaskóli á daginn og unglingum kennt á kvöldin og voru nemendur alls 

120 talsins. Árið 1949 var byggt við skólann, fékkst þá rými fyrir 175 nemendur og aftur var 

byggt við hann 1953. Þá var byggð tveggja hæða bygging og fengust þá sex stórar 

skólastofur. Nemendur við barnaskólann voru þá orðnir 210 og 72 við miðdeild svokallaða 

(Guðmundur Kristinsson, 1995, bls. 184–190).  

 Árið 1978 var annar barnaskóli settur á laggirnar en hann var reistur í tveimur áföngum og 

var þá kallaður Gagnfræðaskóli Selfoss en með viðbyggingu 1990 fékk hann nafnið 

Sólvallaskóli (Sveitafélagið Árborg, e.d.-g). Það er hús á einni hæð, með kjallara undir hluta 

af húsinu. Árið 2002 voru þessir tveir barnaskólar sameinaðir og úr varð Vallaskóli. Hafa þeir 

verið reknir saman síðan (Vallaskóli, e.d.). Í dag er húsnæði Sandvíkurskóla notað fyrir 

margskonar starfsemi, þar má helst nefna Háskólasetur, starfsendurhæfingarstöð, júdó 

aðstaða og fátt eitt sé nefnt.  

Þar sem Selfoss hefur stækkað ört á síðustu árum til suðurs kom krafa um að byggja skóla á 

því svæði. Sunnulækjarskóli var settur um haustið 2004 en þá var tekinn í notkun fyrsti 

áfangi hússins. Um haustið 2007 var annar áfanginn tekinn í notkun (Sunnulækjarskóli, e.d). 

Núna þegar þetta er ritað er þriðji áfangi hússins í byggingu.   
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Fjölbrautaskóli Suðurlands 

Árið 1981 var Fjölbrautaskóli Suðurlands stofnaður á Selfossi. Það voru þrjár stofnanir sem 

mynduðu kjarna skólans og voru það Öldungadeildin í Hveragerði, Iðnskólinn á Selfossi og 

Framhaldsdeild Gagnfræðaskólans á Selfossi. Fyrstu tvö árin var það bæjarstjórn Selfoss sem 

tók forystu hans en tveimur árum síðar gerðust sýslurnar á Suðurlandi aðilar að honum. 

Kennsluhúsnæði skólans var mörgum stöðum og voru þeir á tímabili 9 talsins og þurftu 

nemendur mikið að ferðast á milli staða. Í kjölfarið var skólinn kallaður 

„Hlaupabrautaskólinn“. Ákveðið var að hanna byggingu undir skólann og var það Dr. Maggi 

Jónsson sem var fenginn í það. Odda byggingin við Tryggvagötu 25 var tekin í notkun þann 

10. janúar 1987 (Hjörtur Þórarinsson, 2011). Aðalbyggingin Oddi er eitt af einkennandi 

byggingum  á Selfossi og er þekkt fyrir einstakan arkitektúr. 

Í dag eru það sveitarfélög á Suðurlandi og ríkissjóður sem eru eigendur skólans. 

Fjölbrautaskóli Suðurlands hefur verið í stöðugum vexti og nemendur koma víðs vegar að 

þar sem skólinn þjónar öllu Suðurlandi (FSu, e.d.-b). Skólastarfið þykir fjölbreytt og 

þróttmikið. Í dag hefur skólinn þrjár byggingar til umráða í kennslu; aðalbygginguna Odda, 

íþróttahúsið Iðu og verknámshúsið Hamar (FSu, e.d.-c). Einnig er skólinn með glæsilegt úrval 

af íþróttaakademíum sem  hefur haft mikil áhrif á uppbyggingu íþróttastarfs hér á Selfossi.  

Tónlistarskóli Árnesinga 

Árið 1955 var Tónlistarfélag Árnessýslu stofnað að frumkvæði Rótarýklúbbs Selfoss. 

Markmið félagsins var að efla tónlistarstarfsemi í Árnessýslu. Til þess að ná þeim 

markmiðum vildu þeir hafa samvinnu við söngkóra og tónlistarmenn, halda uppi 

tónlistarstarfsemi með kórum, hljómsveitum og tónleikum, vinna að almennri 

tónlistarfræðslu og hafa í boði sem fullkomnasta og fjölbreyttasta tónlistarkennslu. En til 

þess að ná þeim markmiðum þurfti að byggja Tónlistarskóla (Guðmundur Daníelsson, 

Haraldur H. Pétursson og Sigurfinnur Sigurðsson, 1972, bls. 50).  Það var svo haustið 1955 

sem Tónlistarskóli Árnesinga var stofnaður og var hann rekinn af Tónlistarfélaginu í 20 ár 

eða til ársins 1975. Í kjölfar nýrra laga sem tóku í gildi fluttist starfsemi skólans yfir til 

sveitarfélaganna (Rótarýklúbbur Selfoss, 2015). Strax í upphafi urðu nemendur við skólann 

um 50 talsins og hefur starfsemi skólans stækkað með árunum. Í dag eru um 30 kennarar 

sem starfa að jafnaði við skólann og nemendur um 500 talsins. Kennt er á tólf stöðum í 
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Árnessýslu og standa öll sveitarfélög Árnessýslu að reksti skólans (Tónlistarskóli Árnesinga, 

2010).  

Sláturfélag Suðurlands 

Sláturfélag Suðurlands er betur þekkt sem SS og er eitt stærsta fyrirtæki á Selfossi. Það var 

stofnað þann 28. janúar 1907 í Þjórsártúni. Um haustið 1933 keypti félagið 2.005 m² lóð á 

árbakkanum af Selfossbændum þar sem þeir reistu 6 m breiða og 10 m langa timburgrind 

klædda þakjárni á lágum og steyptum grunni. Rýminu var skipt upp í fjárrétt og slátrun. 

Þetta fyrsta haust var 39 kindum slátrað (Guðmundur Kristinsson, 1995, bls. 149–150).  Árið 

1946 hóf Sláturfélagið að byggja stórt sláturhús í Fossnesi á Selfossi, þar sem núverandi 

starfsemi er enn. Fleiri byggingar hafa verið reistar undir starfsemina og þeim haldið við með 

endurbætum (Guðmundur Daníelsson, Haraldur H. Pétursson og Sigurfinnur Sigurðsson, 

1972, bls. 80-81). Slátrun hófst haustið 1948 og á þeim tíma var sláturhúsið eitt stærsta á 

landinu með nýtísku færibandakerfi að skoskri fyrirmynd. Ári síðar byggði Sláturfélagið 

frystihús með frystigeymslum fyrir 1.300 kjötskrokka í félagi við Mjólkurbúið og Kaupfélagið 

(Guðmundur Kristinsson, 1995, bls. 151).  

Í dag sér starfsstöðin á Selfossi um rekstur Sláturfélagsins, slátrun á nautgripum, svínum, 

sauðfé og hrossum, úrbeiningu á kjöti ásamt því að vera pökkunarstöð. Stöðin hefur 

útflutningsleyfi til USA, Japans og EB (Sláturfélag Suðurlands, e.d.-b). 

Tryggvaskáli 

Í upphafi var Tryggvaskáli byggður fyrir verkamenn sem unnu við byggingu Ölfusárbrúar til 

að hvílast í. Tryggvi Gunnarsson var fulltrúi byggingar á Ölfusárbrú ásamt því að byggja 

Tryggvaskála (Guðmundur Kristinsson, 1991, bls. 136). Þegar byggingu brúarinnar lauk var 

Tryggvaskáli góður áningastaður fyrir ferðamenn og greiðasala. Árið 1901 keypti Þorfinnur 

Jónsson skálann sem hann stækkaði og rak hann sem gisti- og greiðasölu allt til ársins 1919. 

Landsímastöðin var þarna til húsa í vesturenda hússins til ársins 1930. Árið 1919 keypti 

Þórður Þórðarson Tryggvaskála og byggði hann hæð ofan á allt húsið árið 1920 og innrétti 

þar gistiherbergi og fundarsal. Vorið 1925 tók svo bróðir Þórðar, Guðlaugur, við rekstrinum 

en hann bætti verulega við húsakostinn árið 1933 þegar hann lét reisa samkomusalinn við 

húsið.  Þar rak hann gisti- og veitingasölu til ársins 1939 þegar hann lést en þá tóku dætur 

hans við en þær seldu reksturinn til Brynjólfs Gíslasonar árið 1942 og rak hann þar 
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veitingasölu ásamt konu sinni í rúm 30 ár, lengur en nokkur annar hafði gert. Árið 1990 stóð 

til að rífa skálann en Bryndís, dóttir Brynjólfs og Kristínar var helsti leiðtoginn í baráttunni 

gegn því. Fimm árum síðar stofnaði hún Skálavinafélagið ásamt Árna Erlingssyni, Erlingi 

Sigurjónssyni og Þóri Vigfússyni en það félag stóð fyrir endurbyggingu skálans (Guðmundur 

Daníelsson, Haraldur H. Pétursson og Sigurfinnur Sigurðsson, 1972, bls. 11–12). Í dag er 

veitingastaður í húsinu sem ber nafnið Tryggvaskáli.  

UMF Selfoss 

Það var á annan í hvítasunnu þann 1. júní 1936 að tíu ungir Selfossbúar komu saman á fund 

sem átti að verða stofnfundur ungmennafélags í Sandvíkurhreppi. Til að byrja með voru lögð 

drög að reglum félagsins og tillaga að nafni félagsins skyldi verða Ungmennafélagið Tíbrá. En 

þar sem svo fáir voru mættir á þennan fund skyldi verða haldinn framhaldsstofnfundur síðar. 

Þann 10. júní mættu 25 manns á fundinn og þar með var Ungmennafélagið Tíbrá stofnað. 

Það var svo á aðalfundi Tíbrár að tillaga var lögð fram að nafninu skyldi verða breytt í 

Ungmennafélag Selfoss (UMF Selfoss, e.d.). Ungmennafélagið rekur öflugt íþróttastarf og er 

mikil uppbygging í íþróttamálum á Selfossi. Það eru níu deildir sem falla undir UMF Selfoss, 

það eru fimleikar, frjálsar, handbolti, júdó, knattspyrna, lyftingar, mótokross, sund og 

taekwondo.  

Ölfusá og Ölfusárbrú 

Ölfusá 

Í gegnum Selfoss rennur Ölfusá en hún er vatnsmesta á Íslands, 210 rúmm./sek og er hún 25 

km. löng frá ármótum Hvítár og Sogs að sjó. Þrátt fyrir að dregist hefur úr netaveiði þá hefur 

stangveiði aukist í Ölfusá, en á árunum 1973-1999 var mikið um netaveiði og veiddist þá að 

meðaltali 3741 laxar á ári (Landssamband veiðifélaga, e.d.). 

Vegna mikilla vatnavaxta hefur Ölfusá nokkrum sinnum flætt yfir bakka sína. Í gegnum tíðina 

hafa þessi tilteknu flóð verið kölluð árflóðin. Árið 1888 er fyrst skrifað um mikið árflóð í ánni, 

þar flæddi hún yfir bakka sína og olli miklu tjóni við Selfossbæi. Árið 1889 flæddi aftur í ánni 

og var það talið eitt mesta flóð á öldinni. Þá flæddi áin yfir mestallan vesturhluta Flóa. Í 

framhaldi af þessu flóði réðust bændur í Flóa í það stórvirki að hlaða fyrirstöður í 

Sandskörðum. Var það til að tryggja samgöngur austur frá brúnni (Guðmundur Kristinsson, 

1991, bls. 119–121). Árið 1930 kom annað flóð í ánna, hafði áin þá ekki flætt yfir bakka sína 
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síðan 1889. Þá hafði snjóað mikið og í kjölfarið varð mikið hlýindatímabil sem olli miklum 

vatnavöxtum. Varð það til þess að Gullfoss í Hvítá hvarf alveg, svo mikill var 

vatnsflaumurinn. Þá lentu margir bæir í Flóanum undir vatni og varð mikið tjón á búfénaði. Í 

mestu látunum  náði áin að brjóta veginn við enda brúarinnar (Guðmundur Kristinsson, 

1991, bls. 290-294). Í marsmánuði árið 1948 var mikill hlýinda kafli á Suðurlandi. Var það til 

þess að jöklar þiðnuðu og mikill vatnavöxtur varð í jökulsám. Með þessum miklu hlýindum 

fylgdi mikil rigningatíð. Þetta varð til þess að mikill vöxtur varð í Hvítá og flæddi hún yfir 

bakka sína. Í kjölfarið flæddi Ölfusá líka og inn á Selfoss. Straumurinn var svo mikill að þegar 

áin skall á túnin fletti hún marga metra af þökum af túninu við Selfossbæ. Tryggvaskáli fór á 

flot og varð vatnshæðin svo mikil að ekki var fært að honum né frá honum nema með bát. 

(Guðmundur Kristinsson, 1995, bls. 310–313). 

Ölfusárbrú 

Séra Hannes Stephensen, prestur austur í Fljótshlíð, var fyrstur til að koma með hugmynd af 

Ölfusárbrú opinberlega árið 1872. Erlendur mannvirkjafræðingur, Windfeldt-Hansen frá 

Danmörku, var fenginn til að velja brúarstæði ásamt því að gera kostnaðaráætlun en hún 

hljóðaði upp á 80 þúsund krónur. Eftir fimm misheppnaðar tilraunir til þess að hefja 

byggingu á Ölfusárbrú skarst Tryggvi Gunnarsson í leikinn. Hann fékk konunginn til að 

samþykkja brúarlögin árið 1889 og tók Tryggvi sjálfur að sér að byggja brúnna fyrir 60 

þúsund krónur.  Tryggvi réð enskan verkfræðing að nafni Mr. Vaughan til að gera mælingar 

og ýmsar athuganir á staðháttum og í framhaldi af því réð Tryggvi hann til að stjórna 

brúarsmíðinni.  Henni lauk á fyrstu dögunum í septembermánuði 1891 og var vígsludagur 

þann 8. september. Það kom í hlut Magnúsar Stephensen að vígja brúna. Hannes 

Hafsteinsson orti brúardrápu og Helgi Helgason samdi lagið við það ljóð sem var svo spilað 

og sungið við vígsluna (Guðmundur Daníelsson, Haraldur H. Pétursson og Sigurfinnur 

Sigurðsson, 1972, bls. 8–9).   
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