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Útdráttur 

Í þessari B.Ed. ritgerð er fjallað um útikennslu og útinám leikskólabarna. Rætt er um hvaða 

viðhorf og gildi ríkja til útikennslu. Einnig er fjallað um náttúruna og umhverfið, enda er 

þetta tvennt stór þáttur í útikennslu leikskólabarna og hvert viðhorf þeirra er til náttúru og 

umhverfis. Komið er inn á hvernig kennarinn vinnur með leikskólabörnum í útikennslu og 

þær leiðir sem hann getur tileinkað sér til að vera góður útikennslukennari. Fjallað er um 

helstu kenningar er varða nám og kennslu leikskólabarna og hvernig þær tengjast útikennslu. 

Þar koma þeir Jean Piaget, Lev Vygotsky, Howard Gardner og John Dewey við sögu og er 

aðeins greint frá þeirra hugmyndum og hvernig þær falla að hugmyndum um útikennslu. 

Komið er inn á námssviðin fjögur í aðalnámskrá leikskóla. Við fjöllum um hvað heilbrigði og 

velferð skiptir miklu máli fyrir börnin og hvað útikennslan er mikilvæg er varðar þann þátt. 

Leikur spilar stóran þátt í lífi leikskólabarna enda er hann þeim eðlislægur og gefur þeim 

tækifæri til að þróa félagsfærni, samskipti og fái að uppgötva hvað er að finna úti í náttúrunni. 

Með þessu verkefni vonumst við til að vekja áhuga, styrkja og auðvelda kennurum til 

útikennslu, að kennarar geti sagt leikskólabörnum frá til dæmis blómum og fuglum sem verða 

á vegi þeirra út í náttúrunni. Markmið þessa verkefnis er setja saman efnivið sem auðveldar 

kennurum útikennslu leikskólabarna. Við höfum rekið okkur á að oft vantar fyrir kennara 

einfaldan efnivið sem hægt er að grípa með þegar vekja á áhuga leikskólabarna á blómum og 

fuglum. Því var markmið okkar að búa til verkefnahefti sem inniheldur helstu upplýsingar og 

myndir af blómum og fuglum. 

 

Abstract 

In this B.Ed. essay we will talk about outdoor teaching and outdoor studying for kindergarten 

children. How is the attitude and value towards outdoor teaching and also to the nature and 

the environment, where the nature and environment is a big part of the outdoor teaching for 

the children.  How the teacher works with the children in outdoor teaching, his main role and 

what the teacher needs to have to be a good outdoor teacher.  We will talk about main 

theories regarding study and teaching children and how that connects with outdoor 

teaching.  That will include Piaget, Vygotsky, Gardner and Dewey and how their ideology 

fits to outdoor teaching. 

We will also talk about emphasis of the main curriculum, about how to work with it and the 

six basic elements that are then brought in as four main electives in kindergarten. We will 

talk about how health and welfare are important for the children and how important the 

outdoor teaching is in relation to that.  We think outdoor teaching is important in all 

kindergarten to increase the children’s knowledge about the nature and environment.  People 

in general are going less outside with their children to enjoy the nature.  With this essay we 

want to give inspiration to teachers to go more outside with the children and be able to 

educate them about what they see without being specialists themselves. We have included an 

extra project in two parts. The first part is about birds that are common in the neighbourhood 

of the kindergarten where we work. Each bird is introduced with a picture and a few simple 

facts that could be of help in the outdoor teaching. Where suitable, we also add song lyrics 

about the bird in question. The second part is similarly constructed, but regarding flowers that 

are common near our kindergarten, pictures, facts and in some cases, song lyrics. 
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1. Inngangur  

Markmið okkar með þessari ritgerð er að auðvelda kennurum að nálgast efnivið sem getur 

nýst þeim við útikennslu, sem væri þá til þessa að efla þekkingu leikskólabarna á blómum og 

fuglum sem er að finna í nánasta umhverfi okkar. Með því gæti það vakið áhuga barnanna að 

vera meira úti í náttúrunni og njóta þess sem hún hefur upp á að bjóða. Það er nauðsynlegt að 

okkar mati að börn fái að upplifa, læri um náttúru og umhverfi, eins og að sjá blómin í 

náttúrunni eða fuglana fljúga um loftin blá.       

 Börn eru aldrei of ung, því fyrr sem börnin fá að upplifa og fá að njóta þess að vera í 

náttúrunni og kynnast henni, því eðlislægara verður það fyrir þeim að hlúa að henni og 

tileinka sér góðar venjur er varðar náttúruna (Kharod, Arreguín-Anderson, 2015, bls. 73). 

 Í verkefnahlutanum leggjum við áherslu á blóm og fugla. Þau blóm og þeir fuglar sem 

urðu fyrir valinu í þessu verkefni koma út frá staðsetningu leikskólans sem við erum að vinna 

í. Blómin vaxa flest í nánasta umhverfi leikskólans og eins er með fuglana, þeir sjást þar í 

kring. Leikskólinn hefur aðgang að ósnortinni náttúru í nokkurra mínútna göngufæri. Þar er 

að finna kletta, móa og fjörur. Verkefnahlutinn er þannig byggður upp að hægt er að gefa 

leikskólabörnunum myndir til að skoða og máta þær við það sem þau sjá og finna í 

náttúrunni, eins og til dæmis blómin. Síðar fer kennarinn yfir hvað þau hafa séð og ræðir við 

leikskólabörnin betur um það sem þau sáu eða fundu, bæði á myndinni og í náttúrunni. 

 Hugmynd okkar um að skrifa ritgerð um útikennslu er í raun tvíþætt. Inga hefur alltaf haft 

áhuga á útiveru og náttúrunni. Er hún var ung fór hún stundum í gönguferðir með ömmu sinni 

og afa sem sögðu barnabarni sínu frá fuglum og blómum í náttúrunni. Þegar Inga sat 

námskeið tengda náttúru og umhverfi í Háskólanum á Akureyri þá kviknaði sú hugmynd að 

gera B.Ed ritgerð og jafnvel kennsluefni á þessu sviði. Hana langaði til að leikskólakennarar 

og annað starfsfólk leikskóla, sem færu með börnin í útikennslu, hefðu tök á því að geta frætt 

leikskólabörnin um það sem þau sæju. Þá sérstaklega er frá blómum og jurtum sem vaxa 

villtar í íslenskri náttúru og frá algengustu fuglategundunum í okkar nærumhverfi. Aðalheiður 

hefur aftur á móti ekki haft eins mikinn áhuga á útiveru og Inga. Æskuár hennar einkenndust 

ekki af mikilli veru úti í náttúrunni. Áhugi Aðalheiðar á útikennslu kviknaði þegar hún fór, 

eins og Inga, í leikskólakennaranám við Háskólann á Akureyri. Þá sá hún hvað útivera fyrir 

börn er mikilvægur þáttur í þroska þeirra, heilsu og lundarfar og langaði að auka þekkingu 

sína í þeim kennsluaðferðum. Einnig voru Inga og Aðalheiður sammála um að á vinnustað 

þeirra vantaði auðveldan efnivið til að grípa í þegar farið væri út í náttúruna með 
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leikskólabörnin og vildu þær leggja áherslu á fugla og blóm því það einkennir nærumhverfi 

leikskólans þeirra. 

 

2. Útikennsla – útinám 

Leikskólabörn eru flest öll áhugasöm að fara út að leika sér. Við höfum tekið eftir að mikil 

breyting hefur orðið á útiveru barna á síðastliðnum ártugum. Í Ástralíu, Bretlandi og 

Bandaríkjunum hafa áhyggjur vaknað varðandi tækifærin sem börn fá til að leika sér úti, að 

þau séu ekki að fá að upplifa umhverfið í kringum sig. Í Bandaríkjunum var gerð rannsókn á 

útiveru barna á aldrinum þriggja til tólf ára og borið saman við mæður þeirra, á hvernig 

útivera þeirra var á sama aldri. Niðurstöðurnar voru að 70 % mæðranna höfðu leikið sér úti á 

hverjum degi, en 31 % af börnunum léku sér úti daglega. Nokkrar ástæður geta verið fyrir 

þessum breytingum en helst eru þær að börn hafi meiri aðgang að skipulögðum hreyfitímum í 

tómstundastarfi og að þau hafi meiri aðgang að sjónvarpi og tölvum nú en áður (Kristín 

Norðdahl, 2016, bls. 3).         

 Útinám er hugtak sem er skylt útikennslu. Í útinámi eru leikskólabörnin að læra fyrir utan 

veggi skólans og þá getur það verið á söfnum eða á öðrum stöðum sem eru utan við skólann. 

Hugtakið útikennsla vísar til þess að nám og kennsla eigi sér stað úti og kennarinn undirbýr, 

skipuleggur og kennir leikskólabörnunum ákveðið efni. Það getur einnig komið upp að barnið 

læri eitthvað allt annað en það sem kennarinn lagði upp með í byrjun og það er í góðu lagi því 

öll upplifun er grunnur að námi (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 15). 

Hugtakið útikennsla getur verið frekar flókið og tilheyrir mörgum þáttum í kennslu barna, 

sem getur til dæmis verið, ævintýrakennsla, náttúrufræði, umhverfismennt og fleira í þeim 

dúr. Útikennsla byggist á að leikskólabörnum sé kennt úti, áherslan er á náttúruna, samfélagið 

og að uppgötva nýja hæfileika er varða ævintýri og virkni. Leikskólabörnin fá betri innsýn í 

hvaðan maturinn kemur, betra viðhorf til umhverfisins, félagsleg færni eykst og þau verða 

sjálfstæðari við að fá markvissa útikennslu (Rickinson o.fl., 2004, bls. 15). 

 Grenndarkennsla getur fallið undir útikennslu. Þegar talað er um grenndarkennslu er verið 

að vinna með söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund. Með því að kenna 

grenndarkennslu er verið að leggja inn hjá leikskólabörnunum samábyrgð og aukna 

sjálfsvitundin. Með grenndarkennslu er verið að kenna leikskólabörnunum vitneskju um 

nánasta umhverfi þeirra er varðar landfræðilega, menningarlega og náttúrufræðilega þætti. 

Með þessu er verið að vekja áhuga barnanna og segja þeim frá sögu bæjarins sem þau búa í 
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og menningu hans, kennt er um það sem er í nágrenninu og síðar er sjóndeildarhringurinn 

stækkaður (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 48-55).      

 Þessi hugmyndafræði, að fara með börn út fyrir veggi skólans eða útikennsla, er ekki ný 

af nálinni. Rousseau var með hugmyndir um að menntun um náttúruna ætti að vera í 

náttúrunni, ekki inni í skólastofu þó svo að það sé hægt líka með, en að náttúran sjálf sé nýtt 

til kennslunnar. Hann gaf út bókina Émile árið 1762 sem vakti mikla athygli. Á Íslandi kom 

hugtakið útikennsla fram í grein sem var birt árið 1911 og hét greinin Kennsla undir berum 

himni, áður hafði Ögmundur Sigurðsson skrifað grein um landafræðikennslu árið 1889 en þar 

ræddi hann um skólagöngu og kosti þess, sem yfirfæra má yfir á útikennslu (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 13-14).      

 Þegar kennari ákveður að fara með nemendur sína í útikennslu er nauðsynlegt að hann 

undirbúi sig og börnin áður en farið er af stað. Kennari þarf að setja sér markmið og huga að 

þeim námsmarkmiðum sem hann hyggst ná fram með útikennslunni. Með útikennslu er átt 

við að börnin fari með kennara sínum út í náttúruna og nýti sér það sem hún hefur upp á að 

bjóða í kennslunni (Náttúruskóli Reykjavíkur, e.d.). Það sem kennarinn þarf að gera áður en 

farið er af stað í útikennslu með börnin er að ákveða hvert skal haldið. Með það í huga þarf 

einnig að vita hvað á að gera og að staðsetningin styðji við það. Það þarf að vera með á 

hreinu hvernig á að kenna viðkomandi efni á þeim stað sem valinn er. Einnig þarf 

leikskólakennarinn að velta fyrir sér hvaða aðferðir er best að nota. Þegar börn eru úti í 

náttúrunni er hún yfirleitt viðfangsefnið og hafa þarf í huga hvaða aðferðir á að nota til að 

innleiða námsefnið sem vinna á með til barnanna. Passa þarf upp á að ekki sé verið að kenna 

eitthvað sem við kemur vorinu um miðjan vetur, sem sagt að gæta að því að efnið passi við 

árstíðina. Kennarinn þarf að vera viðbúin því að geta breytt út frá fyrri áætlunum vegna 

einhverra óviðráðanlegra atvika sem gætu komið upp. Sem dæmi, ef börnin finna dauðan fugl 

er snjallt að ræða um það og væntanlega koma upp alls konar spurningar frá börnunum. 

Kennarinn gæti einnig lent í því að eitthvað af börnunum sýni ekki áhuga á því sem verið er 

að fást við, þá þarf kennarinn að vera viðbúinn því og gæti reynt að vekja áhuga þeirra barna 

með að yfirfæra viðfangsefnið á eitthvað sem gæti vakið áhuga. Það væri til dæmis hægt að 

setja upp keppnisleik þar sem leikskólabörnin ættu að keppast um að finna rétta blómið eða 

eitthvað þess háttar. Aðalmálið í útikennslu er að kennarinn geti gripið tækifærin er þau 

gefast (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 104).    

 Þegar börn fá að upplifa útinám í leikskólum verður mun meira um frjálsa leikinn og þau 

uppgötva og læra mikið í gegnum hann í náttúrulega umhverfinu. Börnin uppgötva á sinn 

eigin hátt í útikennslu frekar en þegar kennari er að reyna að kenna þeim inn á leikskólanum. 
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Börnin verða uppnuminn af því sem þau eru að upplifa sjálf sem verður til þess að þekking 

þeirra eykst. Það er miklu áhrifaríkara að fá börn til að læra í gegnum það sem þau hafa 

áhuga á heldur en að reyna að kenna þeim eitthvað sem þau sýna ekki áhuga. Að finna áhuga 

þeirra og leiða þau áfram þannig þá verður miklu meira eftir hjá þeim en ella (Waite, 2009. 

bls. 67-68).          

 Mikilvægt er fyrir börnin að fá að vera úti í náttúrunni, með því læra þau að þekkja 

mikilvægi hennar og að þau séu partur af náttúrunni. Á barnsaldri lærum við öll okkar helstu 

grunnatriði eins og hvernig við eigum að hegða okkur, venjur og framkomu. Börnin átta sig á 

að við þurfum að ganga vel um jörðina okkar og með því geta þau bent fullorðnum á ýmsar 

staðreyndir varðandi það. Þegar börn fá að upplifa heiminn, náttúruleg svæði og fá að prufa 

sig áfram kunna þau frekar að umgangast hættur þegar þau eru orðin eldri (McVittie, 2018, 

bls. 22-23).  

2. 1. Gildi og kostir útikennslu hjá leikskólabörnum 

Rannsóknir sem gerðar hafa verðið í Bandaríkjunum af California State Education and 

Enviroment Randtable sýna að börn sem fá útikennslu eru yfirleitt betur stödd en önnur börn 

er varðar lestur, stærðfræði og fleiri bókleg fög. Þær sýna einnig að börn hafa betri 

vitsmunaþroska eftir að hafa fengið útikennslu en börn sem hafa eingöngu fengið kennslu 

inni í skóla. Einnig kemur fram að hegðun barna lagist með útinámi (Rickinson, o.fl., 2004, 

bls. 21).            

 Börn sem taka þátt í fjölbreyttum verkefnum úti í náttúrunni hafa sýnt að þau séu undir 

áhrifum þess, hafi vilja til að vernda umhverfið og náttúruna. Börn lærðu að taka þátt í 

samfélaginu og sýndu að þau gátu orðið góðir samfélagsþegnar og látið sig varða hin ýmsu 

málefni. Einnig er talið að útinám hafi góð áhrif er varðar andlega og líkamlega heilsu 

barnanna. Að fara með börn í útikennslu hefur margvísleg og góð áhrif á þau og eru útisvæði 

vinsælustu staðirnir sem börnin fara á (Kristín Norðdahl, 2016, bls. 6-9).  

 Þegar börn byrja í leikskóla verða þau hluti af námssamfélagi og innan þess munu þau 

þroskast, uppgötva og læra að tengjast skólasamfélaginu næstu árin. Einnig læra þau að vera 

hópur sem tengist og tekur þátt í samfélaginu utan skólastofunnar. Með því að fara með 

börnin út fyrir leikskólalóðina munu bæði börnin og kennarar fá fjölbreytt tækifæri til að efla 

sjálfsmynd sína sem nemendur og einnig sem meðlimir samfélagsins sem þau búa í (Elliot og 

Krusekopf, 2017, bls. 383). Til að leikskólabörnin skilji hvernig heimurinn og náttúran virkar 

er nauðsynlegt að þau fari út fyrir hússins dyr og komist í snertingu við hann. Flest börn fara í 

leikskóla fimm daga vikunnar. Margir leikskólar eru þannig byggðir að einungis er hægt að 
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fara út á lóðina sem tilheyrir leikskólanum og þar komast þau ekkert endilega í tæri við 

náttúrulegan efnivið. Það er því nauðsynlegt að kennarinn sjái að hægt sé að fara út fyrir 

leikskólalóðina, fara með börnin út í náttúruna og sjá til þess að börnin upplifi heiminn, skilji 

og elski hann eins og hann er (Fagerstam, 2012, bls. 8). Þegar börnin upplifa sjálf umhverfið 

og náttúruna með því að leita að ormum í grasinu eða skoða pöddur sem þau sjá sjálf í 

náttúrunni hefur það miklu meiri áhrif heldur en að sýna þeim þessa hluti eingöngu í gegnum 

bækur eða internetið. Að fara með börn í útikennslu og leyfa þeim að upplifa það sem 

náttúran hefur upp á að bjóða gefur mikið meira heldur en bein kennsla inni í skóla (Kharod 

og Arreguín-Anderson, 2015, bls. 73).      

 Rannsókn var gerð í Noregi á börnum með það að markmiði að sjá hvort útivist hefði 

áhrif til langs eða skamms tíma. Kom það vel í ljós að fyrir flesta nemendurna hafði það 

jákvæð áhrif á grófhreyfingar, líkamlega virkni og tilfinningar, og samskiptin urðu jákvæðari. 

Þegar börnin voru í útikennslu höfðu þau meiri möguleika á að vera á mikilli hreyfingu 

miðað við þegar þau eru inni í skólastofunni. Þarna eru þau einnig komin í allt annað 

umhverfi sem gæti haft áhrif á að þau hreyfa sig meira. Þessar niðurstöður styðja við aðrar 

rannsóknir sem segja að þegar börn eru úti í náttúrunni verði samskiptin jákvæðari og hegðun 

betri, því þar þurfa þau að vinna saman og geta átt í góðum samskiptum (Fiskum, 2012, bls. 

27). Það að börn hafi tækifæri að vera úti í náttúrunni og upplifa hana gefur þeim mikið er 

varðar þroska þeirra. Má þar nefna að náms- og vitsmunaþroskinn styrkist, andleg heilsa 

eflist, hegðunarörðuleikar minnka og sjálfsagi eykst. Börn sem eru mikið úti í náttúrunni eru 

einnig betur stödd hvað varðar líkamlega heilsu og grófhreyfingar. Þau eru oftast í eðlilegri 

líkamsþyngd og eiga mjög auðvelt með að vera á hreyfingu (Cooper, e.d., bls. 87-88). Það er 

ekki eingöngu líkamleg heilsa sem eflist með þátttöku barna í útinámi, andleg heilsa eflist 

einnig. Börn virðast ná betri einbeitingu, verða slakari, þeim er kennt að virða allt sem er 

lifandi og hugsa áður en þau framkvæma. Ef einstaklingur fær að njóta og upplifa náttúruna 

er eins og eitthvað gerist innra með honum, andleg vandamál geta horfið í augnablik bara 

með því að fá að vera í tengslum við náttúruna. Svo um leið og þessi tengsl eru rofin koma 

þessar tilfinningar sem hann fann fyrir áður aftur til baka. Náttúran veitir ákveðinn frið, ró og 

gerir mörgum kleift að núllstilla sig (Kenny, 2013, bls. 19). 
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2.2. Viðhorf og gildi leikskólabarna til náttúru og umhverfis 

Þegar ung börn eru að þroskast byrja þau á að skoða í kringum sig og velta öllu fyrir sér. Þau 

fá leikföng í hendurnar og þau velta þeim á milli handanna og skoða. Börn eru forvitin og 

vilja vita allt, gott er að nýta þá fróðleiksfýsn þeirra með því að kynna fyrir þeim alls konar 

efnivið. Náttúran og umhverfið er einn af þeim þáttum. Mikilvægt er að börn fái að upplifa og 

njóta sem mest á þeirra forsendum. Gott er að nýta eldri reynslu til að byggja þá nýju á. Með 

því að fara með börn í útikennslu er hægt að benda þeim á hvernig við eigum að ganga um 

náttúruna okkar, hvert vistspor okkar er, hver hringrás náttúrunnar er, hvað við getum nýtt úr 

náttúrunni, hverjar auðlindir náttúrunnar eru og fleira (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 44). 

Þetta framkvæmir leikskólakennarinn með því að fá börn til að tína upp ruslið úr náttúrunni, 

að skoða þegar gróðurinn er að vakna á vorin og fjalla um árstíðirnar. Nauðsynlegt er að 

kenna börnunum að náttúran sé lifandi og það sé nauðsynlegt að ganga um hana af virðingu. 

Börnunum er bent á að gróðurinn sé lifandi og dýrin líka, að þau finni til ef við tökum fast á 

þeim. Með því að benda börnunum á að þó svo að þeim líki ekki við einhver skordýr sé ekki 

rétt að drepa þau. Eins að gróðurinn er lifandi og við þurfum að ganga um hann af virðingu 

svo hann fái að vaxa og dafna (Kenny, 2013, bls. 18).   

 Leikskólabörnin læra hvert ferlið er í náttúrunni. Að á vorin vakna blómin og trén til lífs 

og fara að blómstra, eða á veturna fara þau í dvala. Börnin fara að huga að náttúrunni. 

Upplifun barna á leikskóla aldri og reynsla þeirra nýtist í framtíðinni, þau skilja betur hver 

hringrásin er og að það þarf að huga vel að náttúrunni til að halda henni í góðu ásigkomulagi 

(Verschuur, e.d. bls. 63). Með því að fara með börnin í almenningsgarða, óspillta náttúru, 

skóga eða aðra álíka staði læra börnin um náttúruna með því að upplifa hana og skoða. Þeim 

er bent á blómin og sagt hvað þau heita, að þau lifna við á vorin og eru í blóma einhvern 

tímann yfir sumarið. Börnin læra einnig á tilfinningar sínar. Þegar börnum er sagt hvað sé 

verið að fara að sjá þá geta þau hugleitt það og eiga auðveldara með að spyrja um 

viðfangsefnið. Einnig er hægt að benda á fugla sem fljúga um í kringum svæðið og ræða um 

hvað þeir heita og fleira. (Erdem, 2018, bls. 204).      

 Í grein sem Kristín Norðdahl (2005) skrifar, segir hún frá rannsókn sem gerð var í Svíþjóð 

varðandi leiksvæði barna og hvort það hefði áhrif á líðan þeirra og þroska. Teknir voru tveir 

leikskólar sem voru með mismunandi leiksvæði, það sem helst var mismunandi milli 

leikskólanna var að annar var staðsettur í miðri borg með manngert leiksvæði, nokkrum trjám 

og hellulagða stíga. Umhverfið í kringum borgarleikskólann var eingöngu manngert, götur, 

blokkir og það sem miðborg hefur upp á að bjóða. Hinn var í útjaðri byggðar þar sem voru 
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lítil þorp og einstaka hús, lagði sá leikskóli mikla áherslu á útiveru og að farið væri með 

börnin í vettvangsferðir út í náttúruna. Leiksvæði á þeim leikskóla var náttúrulegra, fjölbreytt 

tré í mismunandi stærðum, grasflöt, mishæðótt landslag, stórir steinar og villtur gróður. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar var að börnin sem voru á náttúrulega leikvellinum höfðu 

möguleika á fjölbreyttari hreyfingu og urðu sjaldnar veik. Einnig var leikur þeirra barna 

fjölbreyttari og voru þau hugmyndaríkari í honum.      

 Í Slóveníu var gerð rannsókn á hvort munur væri á leik barna og líkamlegri hreyfingu 

þeirra er varðar tegund leiksvæða. Fimmtíu börn tóku þátt í rannsókninni. Þar var venjulegur 

leikvöllur í leikskóla sem búinn var öllum helstu tækjum, eins og til dæmis rennibraut, kastala 

til að klifra í, sandkassa, rólum, vegasalti og hjólum. Á lóðinni voru einnig körfuboltavöllur 

og svæði til að vera í fótbolta. Umhverfis lóðina voru sígræn tré og nokkur önnur tré. Á 

náttúrulega skógarsvæðinu sem var á bökkum ár voru furutré ríkjandi, einnig voru margir 

runnar og einn trjábolur sem hafði fallið og var hægt að nýta hann sem sæti eða til að klifra í. 

Var svæðið afmarkað sérstaklega fyrir rannsóknina og var stærð þess sama og leikvöllurinn 

við leikskólann. Á náttúrulega svæðinu var aðgengi að fjölbreyttari náttúrulegum efnivið en á 

hinu leiksvæðinu, þar léku börnin sér meira í eltingaleik og ýmiskonar feluleikjum. Börn á 

hefðbundna leiksvæðinu voru mest að leik í kastalanum, í rólunum og léku sér öðruvísi en á 

náttúrulega svæðinu. Börnin voru miklu virkari í hreyfingum á náttúrulega svæðinu en á hinu. 

Þetta staðfestir hversu mikil gæði eru í náttúrulegum leiksvæðum og hversu hvetjandi þau eru 

fyrir börnin til náms. Að náttúrulegur efniviður hvetur börnin til meiri hreyfingar en 

hefðbundin leiktæki (Torkar og Rejc, 2017, bls. 25-30).     

 Önnur rannsókn var gerð í Bretlandi á útisvæðum leikskóla þar sem þau voru útfærð eftir 

ákveðnum stöðlum er varðar náttúrulegan efnivið og áhættu í leik eða með einföldum, 

venjulegum og dýrum leiktækjum. Með rannsókninni kom í ljós að áhrif umhverfis og 

náttúrulegs efniviðs á leik, heilsu og vellíðan barna urðu til þess að leikskólarnir með 

náttúrulega efniviðinn komu betur út. Börnin voru í meiri félagslegum samskiptum, þau 

reyndu meira á sig og voru einbeittari í leik (Brussoni, Ishikawa, Brunelle og Herrington, 

2017, bls. 147-148).        

 Leikskólinn Álfheimar á Selfossi tók þátt í þróunarverkefni þar sem farið var með börn í 

skógarferðir reglulega. Í þessum ferðum lærðu börnin margt um náttúru og umhverfi, þeim 

var bent á að það þyrfti að ganga um náttúruna af tillitsemi. Kennararnir sýndu börnunum 

blómin á vorin þegar blómin voru að byrja að springa út og bentu þeim á könglana í trjánum. 

Einnig að sýna þyrfti skordýrunum tillitsemi þegar þau voru týnd í dollu og skoðuð, þá yrði 

að skila þeim aftur á sinn stað svo þau gætu fengið að lifa áfram. Börnin tóku eftir að þau 
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skildu eftir sig fótspor í náttúrunni, þannig fundu þau hvort annað í feluleik, og að náttúran 

breyttist frá vetri til vors, pöddurnar hurfu á veturna svo komu nýjar á vorin (Kristín 

Norðdahl, 2005). 

2.3. Hlutverk kennara í útikennslu leikskólabarna 

Kennarar eru mjög mikilvægir gagnvart nemendum sínum, þeir sjá um margt innan skólans. 

Það er hlutverk kennara að kenna börnunum og passa upp á velferð þeirra. Kennarar þurfa að 

eiga góð samskipti við börnin, geta miðlað til þeirra og gefið þeim tækifæri til að efla sína 

eigin þekkingu á hlutum sem þau hafa áhuga á. Kennarar verða að sýna að þeir eru 

fyrirmyndin og að virða barnið eins og það er (Aðalnámskrá, 2011, bls. 11 og 31).  

Útikennsla er í raun verkleg kennsla og eru kennsluaðferðirnar margar sem gætu komið þar 

við sögu. Má þar nefna sem dæmi útlistunarkennsla þar sem kennarinn reynir að vekja áhuga 

barnanna, þau þurfa að hlusta, skoða og fylgjast með. Umræðu og spurnaraðferð fer einnig 

inn í útikennsluþáttinn þar sem kennarinn spyr nemendur oft út í efnið sem börnin sjá og síðar 

er rætt um það. Kennsluaðferðirnar þurfa að vera áhugaverðar og markvissar. Það sem 

kennari þarf að gera er að vera fyrirmynd fyrir nemendurna, í vinnubrögðum og líka í 

hegðun. Einnig þarf kennarinn að passa upp á hvernig hann talar við nemendurna, hvaða 

hugtök hann notar og hvernig hegðun hans er almennt. Nemendur eru mjög fljótir að tileinka 

sér hvað aðrir gera í kringum þá, hvort sem það er meðvitað eða ekki. Þeir sjá fljótt hvernig 

kennarinn hegðar sér er varðar viðhorf til ýmissa þátta. Kennarinn þarf að sýna að hann hafi 

áhuga á því sem nemendurnir eru að gera. Einnig er nauðsynlegt að hann hrósi nemendunum, 

veiti hvatningu og uppbyggilega gagnrýni til jafns (Ingvar Sigurgeirsson, 2009, bls. 47-93).

 Nauðsynlegt er að kennarinn sem fer með börn í útikennslu hafi áhuga á að fara með 

börnin í þess háttar ferðir því áhugi smitast til barnanna. Mikilvægt er fyrir kennarann að hafa 

aðgang að hugmyndabanka um verkefni til að geta unnið með fjölbreytt og uppbyggjandi 

námsefni. Kennarinn þarf að geta breytt út af áður skipulögðu efni til að bregðast við áhuga 

barnanna. Þar af leiðandi má verkefnið ekki vera of þétt skipulagt. Kennarinn þarf að vera vel 

undirbúinn og vita hvert verið er að fara með börnin. Hvað er hægt að gera með börnunum 

þar og hafa tilbúinn allan efnivið sem þarf að nota í útikennslunni. Góður útikennslukennari 

þarf líka að vera sveigjanlegur og grípa tækifærin þegar þau gefast, sýna áhuga á því er 

börnin uppgötva eitthvað sem kennarinn veit mögulega ekki um og rannsakar og lærir með 

börnunum (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 117-120).    
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Það sem einkennir góðan útikennslukennara er hver skilaboðin eru sem hann gefur börnunum 

um náttúruna allt árið um kring. Það er mikilvægt fyrir börnin að skilja málefnið og að þau 

muni alltaf geta leitað til kennarans um hvernig sé rétt að bregðast við. Það er ekki nóg að 

kennarinn sé með háskólagráðu sem leikskólakennari til að vera góður útikennslukennari. 

Hann þarf að vera fæddur náttúruunnandi og geta tekið þátt í leik barnanna, tekið 

skyndiákvarðanir og verið tilbúinn að verða skítugur. Einnig er gott að hafa kunnáttu um 

náttúrufræði og þekkja til plantna og dýra í þeirra umhverfi. Hann þarf að geta verið 

upplífgandi og jákvæður, sama hvernig veðrið og aðstæður eru (Kenny, 2013, bls. 22-23). 

 Þegar farið er í útikennslu með nemendur breytist margt. Börnin fá stærra svæði og minna 

verður um árekstra þeirra á milli, hlutverk kennarans verður öðruvísi. Nemendurnir þurfa að 

vera sjálfstæðari og kennarinn að vera til staðar og stjórna hópnum, en jafnframt að hlusta á 

nemendurna og leiðbeina þegar við á. Kennarinn þarf að treysta á að nemendurnir séu innan 

þeirra marka sem þeim er gefin því hann hefur ekki eins mikla yfirsýn eins og inni í 

leikskólanum. Áður en farið er af stað þarf kennarinn að ræða við nemendur sína um að það 

sé nauðsynlegt að passa upp á hvert annað því verið sé að fara út fyrir leikskólalóðina. Börnin 

þurfa að læra á hætturnar og geta varað sig á þeim (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014, bls. 121-123).  
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3. Almennt um nám og kennslu leikskólabarna 

Almenn menntun er skilgreind samkvæmt aðalnámskrá leikskóla að miða eigi við að efla eigi 

hæfni og sjálfskilning barna, hæfni til að takast á við hinar ýmsu áskoranir sem verða á vegi 

þeirra í daglegu lífi. Þekking barna felst ekki einungis í að vita sem mest, heldur hæfni í að 

afla sér nýrrar þekkingar í leik og námi, greina þekkinguna og miðla (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011, bls. 22-23). Almenn menntun er að miklu leyti einstaklingsbundin og bundin við stund 

og stað, segja má að skilgreiningar á henni séu ekki einhlítar. Fjölbreytt nám sem byggt er á 

umhverfis- og náttúru-, menningar- og samfélagslegum þáttum í heildstæðu skólastarfi gerir 

börnum auðveldara að vera læs á það sem er í kringum þau (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, 

bls. 13).           

 Engin tvö börn fæðast eins og því er mikilvægt að taka tillit til þess að þau hafa 

mismunandi þarfir þegar kemur að námi, ólíkir einstaklingar hafa ólíkar þarfir. Námsferill 

leikskólabarna einkennist af því að lögð sé áhersla á að fylgjast með þroskaferli, færni og 

skilningi þeirra. Því þarf skólinn að stuðla að því að starfið innan skólans snúist um að mæta 

þörfum allra barna. Skipulag skólastarfs skal gert með áherslu á að námsmarkmið snúi að því 

að hæfni sem nemendur hafa öðlast í námsferlinu, verði þeim til gagns að námi loknu 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 23). Leikskólum ber skylda til að stefna að fjölbreyttu 

starfi til að koma til móts við mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga með fjölbreyttum 

viðfangsefnum sem stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. Menntun er 

ævilangt ferli eins og sagt er í aðalnámskrá leikskóla og því mikilvægt að skólar styðji við 

námshvöt nemenda sinna, rækti námsgleði þeirra og vinnuanda. Því skulu skólar hafa það að 

leiðarljósi að starfshættir þeirra mótist af jafnrétti, ábyrgð, umburðarlyndi og lýðræði 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 10-11).      

 Samkvæmt lögum um leikskóla (nr. 90/2008) í 2. grein skal leikskóli hafa það sem 

markmið að velferð og hagur barna sé hafður að leiðarljósi í öllu starfi. Til börn njóti 

leikskóladvalarinnar sem best skulu starfshættir leikskóla miðast út frá umburðarlyndi, 

kærleika og skilningi og einnig skulu leikskólar stuðla að því að nám barna fari fram í 

skapandi starfi og leik. Búa skal að því að börnum sé séð fyrir hvetjandi og hollu 

uppeldisumhverfi, öruggum náms- og leikskilyrðum sem og umönnun. Hlúa skal að og efla 

alhliða þroska barna samkvæmt 13. grein, með andlega, vitsmunalega og líkamlega þætti í 

fyrirrúmi. Markmið námssviða leikskóla skal í samræmi við aldur og þroska barna gerð skil í 

aðalnámskrá leikskóla sem og uppeldis- og menntunarhlutverk leikskóla. Leikskólaár barna 

er mikilvægt tímabil fyrir mörg börn. Þekking sem börn öðlast og nám sem þau tileinka sér í 
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leikskóla, á klárlega eftir að nýtast þeim fyrir komandi námsár. Þetta getur verið mikilvægur 

grunnur er kemur að námshæfni þeirra til lengri tíma (Halldóra Haraldsdóttir, 2012, bls. 2).

 Þegar yfir heildina er litið er það leikur sem er meginnámsleið í námi og kennslu barna, 

hann er þungamiðja leikskólastarfs og órjúfanlegur þáttur í lífi hvers barns. Leikur og leikur 

getur verið tvennt ólíkt. Leikur sem nám getur haft áhrif á vitsmuna-, líkams- og hreyfi-, 

félags-, tilfinninga- og málþroska barna. Einnig getur leikur sem nám virkjað skilningarvit 

barna. 

3.1. Leikur, nám og þroski leikskólabarna 

Í íslensku menntakerfi er lögð áhersla á að nám barna á leikskólaaldri fari fram í gegnum leik. 

Í almennri umræðu um leik og nám hefur oft komið upp að fólk er almennt ekki að tengja 

þessa þætti saman. Hér áður fyrr var leikskóli gæsla fyrir börn og ekki endilega mikið lagt í 

að finna námsleiðir fyrir börnin, heldur fengu þau að leika sér í frjálsum leik.  

 Leikur er eðlislægur þáttur í lífi barna og er því mikilvægur þáttur í leikskólastarfi. 

Leikurinn er meginnámsleið barna og getur verið bæði markmið og leið í leikskólastafi til að 

efla skilning barna. Sjálfsprottinn frjáls leikur barna er þeim eðlislægur og nota þau hann sem 

tjáningarform, bæði við fullorðna og börn. Leikur gefur börnum tækifæri til að þróa félagsleg 

tengsl við önnur börn og er kjörinn til að efla þann þátt. Börn vilja leika sér og gera það 

yfirleitt alltaf á eigin forsendum af fúsum og frjálsum vilja. Í leik mætti segja að börn skapi 

sína eigin menningu og fái tækifæri til að taka þátt í lýðræðislegum ákvörðunum, koma 

sínum hugmyndum fram en verða jafnframt að hlusta á hugmyndir annarra og læra að virða 

þær. Einnig getur leikur líka einkennst af valdabaráttu og átökum (Aðalnámskrá, 2011, bls. 

37). Leikur hefur alltaf tilgang fyrir börn, hann byrjar snemma í lífi hvers barns þegar þau 

eiga í fjörugum samskiptum við fullorðna. Börn eru forvitin og líkja má þeim við litla 

rannsakendur sem eru alltaf að kanna, skoða og læra (Frost, Wortham og Reifel, 2012, bls. 

95).            

 Nokkrir leikjaflokkar þekkjast í leikskólum og eru þeir allir jafn mikilvægir þættir í námi 

barna. Sem dæmi um leiki er frjálsi leikurinn eitthvað sem flest allir þekkja og einkennist 

hann af því að börn fá að leika sér frjáls án alls áreitis. Í regluleikjum er í raun verið að kenna 

börnum hver munur er á leik og raunveruleika, hann er mikilvægur fyrir börn til að læra 

reglur, fara eftir þeim og sýna öðrum tillitssemi. Leikur er hjá börnum áhugahvöt og veitir 

þeim ánægju, frelsi og val. Börn öðlast vald ef þau fá val um hvað þau vilja gera og því er 

kennslufræðilegur leikur ákveðið ferli til að efla nám barna og verður það merkingarbært 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010a, bls. 5). Vellíðan, ánægja og gleði felast í leikjum barna og gerir 
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það í raun að ferli sem leiðir af sér skemmtun og nám. Afurð eða afrakstur felst ekki í 

leikferlinu heldur er það ánægja sem gefur mest af sér því leikglatt barn spyr spurninga, er 

forvitið og gefur sér tíma til að kanna það sem það er að takast á við og aflar sér þekkingar 

sem nýtist því sem nám (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011, bls. 5). Þegar börn eru svipt 

leiknum er ekki verið að vinna að þeim markmiðum sem leikskólar setja sér og fá börnin því 

ekki námstækifæri í gegnum leikinn sem getur skapað þeim jákvætt viðhorf til náms 

(Goldstein, 2012. bls. 5). Rannsóknir sýna að ef börn eru svipt leiknum getur það haft 

langvarandi áhrif á þau sem geta einkennst af streitu, vanlíðan og í einhverjum tilfellum 

hegðunarvanda (Miller og Almon, 2009).       

 Leikur og nám haldast vel í hendur og hægt er að fylgjast með hinum ýmsu þroskaþáttum 

í gegnum þessa þætti þegar þeir vinna saman. Leikur er ekki eingöngu gleði og fjör, heldur 

getur hann verið nám og því nauðsynlegur í lífi barna (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 2). Öll börn eru einstök. Þau hafa sinn persónuleika, 

námstækni og þroskaferli. Leikskólaárin geta verið mikilvæg ár í þroskaferli barna, þau 

þroskast hratt og miklar breytingar eiga sér stað hjá þeim. Piaget hélt því fram í kenningum 

sínum að þegar börn þroskast fara þau í gegnum ákveðin stig. Með því að skrá niður þessi 

stig gerir það kennurum auðveldara að fylgjast með þróun þroskans hjá börnum. Þegar 

kennari fylgist grannt með þroskanum hjá börnum getur hann fundið námsaðferðir sem henta 

hverju og einu barni (Palaiologou, 2016, bls. 63). Þroski er ferli sem byrjar strax í móðurkviði 

og á þeim tíma fer mestur þroski fram. Svo er það á leikskólaaldrinum sem miklar breytingar 

verða á þroska. Börn 2-6 ára uppgötva að þau eru sjálfstæður einstaklingur og vilja gera 

meira sjálf. Börnum finnst gaman að leika í mismunandi leikjum og að eiga í samskiptum við 

önnur börn, sem oft leiðir til vinskapar (Heilsuvera, e.d).     

 Með útinámi er óhætt að segja að skynþroski eflist alveg jafn mikið og líkams-, hreyfi-, 

vitsmuna-, félags- og tilfinningaþroski. Skynsviðin eða skilningarvitin er eitthvað sem flest 

allir einstaklingar hafa og eru þau sjón, heyrn, snerti-, bragð- og lyktarskyn. Flókið er að 

greina skynjun í stuttu máli, en ef hratt er farið yfir er það sjónskyn sem talið er mikilvægasta 

skilningarvit manna. Með sjónskyni greinum við liti, stærð, dýpt og hreyfingu í kringum 

okkur sem getur varað okkur við hættum og gerir okkur einnig kleift að horfa á það sem er að 

gerast í kringum okkur. Sjónskyn getur verið mikilvægur þáttur fyrir líkams- og hreyfiþroska 

barna þegar börn eru í útikennslu upp á að sjá hvað er í kringum þau. Heyrnarskyn getur líka 

verið mikilvægur þáttur í útikennslu því með því greinum við hljóð sem varar okkur við, bæði 

hættum, hávaða eða ánægjulegum hljóðum í kringum okkur (Heiða María Sigurðardóttir, 

2005). Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla eiga börn í leikskólum að fá tækifæri til 
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fjölbreyttrar hreyfingar, leikja og útiveru. Hreyfing getur verið í formi skipulagðrar 

hreyfingar eða frjálsrar, það eina sem þarf að hafa í huga að hreyfing getur aukið vellíðan og 

haft jákvæð áhrif á hæfni barna, samskipti og einnig umgengni þeirra við umhverfið í 

kringum þau. Hreyfing eflir líkams- og hreyfiþroska og hefur í för með sér gleði og ánægju, 

því í gegnum leik og hreyfingu læra börn best (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 43).

 Segja má að lykillinn að lærdómsríku námi fyrir leikskólabörn sé að leyfa þeim að læra í 

gegnum leikinn, bæði stýrðan og frjálsan. Setja upp leik þar sem innleiðing af ákveðnu 

námsefni fer fram án þess að það sé um hefðbundna kennslu að ræða eins og fer fram í 

grunnskóla. Leikur er fyrir börn tækifæri að námi til að læra, kanna og skilja. Reynsla er það 

sem börn læra best af og með því að öðlast reynslu þarf að leyfa þeim að fóta sig í aðstæðum 

sem þeim líður vel í og er leikur þar kærkomið verkfæri sem eflir líka félags- og 

tilfinningaþroska sem er mjög mikilvægur þáttur á bernskuárum allra barna. 
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4. Námssvið - Aðalnámskrá leikskóla 

Aðalnámskrá leikskóla er sú menntastefna sem leikskólum landsins ber að starfa eftir. Hún er 

byggð á lögum um grunnskóla, leikskóla og framhaldsskóla. Í aðalnámskránni kemur fram 

hvert hlutverk skóla er og er þeim skylt að fara eftir henni. Þar koma fram sex grunnþættir 

sem flétta þarf inn í allt leikskólastarf (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 9). Grunnþættirnir 

sex eru: Læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð, sköpun 

(Aðalnámskrá leikskóla, bls. 14). Í starfi leikskóla er helst unnið með leikinn og á hann að 

vera helsta námsleið barnanna. Starfið er fléttað allt saman með sex grunnþáttum menntunar 

og námssviðum leikskóla. Námssviðin fjögur eru: Heilbrigði og vellíðan, læsi og samskipti, 

sjálfbærni og vísindi, sköpun og menning (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 41).  

4.1. Heilbrigði og vellíðan 

Nauðsynlegt er að börn fái tækifæri til að hreyfa sig, hvort sem er eftir þeirra vilja eða í 

skipulagðri stund. Þegar börn fá nægilega hreyfingu eykur það heilbrigði og vellíðan þeirra, 

þau læra að ganga um umhverfið af virðingu og munu eiga í betri samskiptum sín á milli 

(Aðalnámskrá leikskóla 2011, bls. 43). Á Íslandi fara flest börn í leikskóla, árið sem börn 

verða sex ára byrja þau í grunnskóla. Bæði leikskólar og grunnskólar vinna eftir 

aðalnámskrám. Í þemahefti um heilbrigði og velferð kemur fram að öll börn ættu samkvæmt 

aðalnámskrám að fá tækifæri til að efla félagsfærni sína. Einnig ættu þau að fá tækifæri til 

útivistar, almennrar hreyfingar og læra um hvað holl næring og heilbrigðir lífshættir eru. 

Þessum leiðum eiga allir skólar að fara eftir og þegar vel er unnið með þessa þætti er hægt að 

hjálpa einstaklingum sem gætu búið við einhvern skort er varða þessa þætti (Margrét 

Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013, bls. 8-9).    

 Til að viðhalda góðri heilsu ættu börn að hreyfa sig í 60 mínútur á dag. Ekki er 

nauðsynlegt að hreyfing eigi sér stað í heilar 60 mínútur í einu, heldur er í lagi að hún skiptist 

niður í nokkur skipti yfir daginn. Hreyfingin þarf að vera dálítið krefjandi og gott er að hún sé 

í mismunandi formi og skemmtileg svo hún geti eflt hina ýmsu þætti líkamans. Börn eru 

mismunandi eins og þau eru mörg. Sum eru dugleg að hreyfa sig og alltaf á hreyfingu meðan 

önnur vilja síður vera á hreyfingu og þurfa hvatningu til að fá þau af stað. Nauðsynlegt er að 

finna út hvað það er sem gæti vakið áhuga þeirra og einnig að skoða hvað það er sem veldur 

því að þau vilja ekki hreyfa sig. Ef einhver þroskafrávik, skertur hreyfiþroski eða eitthvað 

þess háttar er valdurinn er betra að grípa inn í sem fyrst áður en vandamálið verður of stórt 

(landlæknir, 2015). Þegar börn eyða löngum stundum úti í náttúrunni eru þau yfirleitt 

líkamlega hraustari. Foreldrar halda oft að börn geti orðið veik ef þau eru úti í rigningu og 
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kulda, en þessi fullyrðing er ekki rétt því börn sem eru mikið úti eru síður gjörn á að vera 

veik. Nokkrar ástæður eru fyrir því, eins og að þau eru minna að handfjatla sama dótið sem 

önnur börn eru búin að slefa yfir, þau eru síður hóstandi á hvert annað þar sem fjarlægðin á 

milli þeirra er yfirleitt meiri úti. Það styrkir ónæmiskerfi þeirra að vera mikið úti. Félagsfærni 

barnanna eykst við að vera saman úti í leikjum, þau læra að ræða saman , komast að 

samkomulagi og vinna í samvinnu. Einnig læra þau á andlega þáttinn með því að vera úti í 

náttúrunni. Hún nærir sálina og verður til þess að mun minna stress verður og börn með 

ADHD haga sér betur, eru rólegri og yfirvegaðri (Kenny, 2013, bls. 14-18). Það getur einnig 

stuðlað að auknu sjálfstrausti, bætt næringu barnanna, eflt líkamlega hæfni og bætt sjón 

(Cooper, e.d., bls. 86). Í rannsókn sem gerð var um hlutverk útiumhverfis á nám barna kemur 

fram í öllum liðum er varðar rannsóknarspurningarnar að útiumhverfið er talin vera staður 

sem eflir líkamlega og andlega líðan barnanna (Kristín Norðdahl, 2016, bls. 11).  

4.2. Læsi og samskipti 

Það hefur alltaf verið talað um læsi tengt við það að geta sett texta á blað og skrifað og geta 

lesið texta til skilnings. Þá er verið að meina að læra að lesa og skrifa, það sé læsi að geta 

lesið sér til upplýsingar. Þessi merking hefur breyst því læsi er miklu meira en að geta lesið 

og skilið texta (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 16-17).      

 Í leikskólum eru grunnþættirnir settir saman því börnin eiga að læra í gegnum leikinn, 

bæði inni og úti og þar þurfa grunnþættirnir að vinna saman í öllu starfinu (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 41). Samkvæmt námssviðum aðalnámskrá leikskóla verður læsi því að, 

læsi og samskiptum þar sem börn eru mikið í samskiptum við hvert annað og eru 

upplýsingaglöð með því að vera mikið að spyrja spurninga. Þegar börn eru í góðum 

samskiptum eflist félagsfærni þeirra og um leið styrkist sjálfsmyndin. Þarna kemur læsi sterkt 

inn í stóra samhenginu. Þannig að í leikskóla felst læsi í því að efla þekkingu barnanna, leikni 

og að þau læri að lesa í samfélagið sitt og geta sagt frá því sem þau upplifa (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 42).         

  Í læsisstefnu Læsi er lykillinn eru fjórir undirþættir er varðar læsi og eru þessir þættir: 

samræða, tjáning og hlustun, lestur og lesskilningur, ritun og miðlun og síðast lesfimi. Þessi 

fjórir þættir tengjast allir og að vera góður í einum þætti styrkir annan þátt. Passa þarf að hver 

þáttur sé efldur og hugað sé vel að þeim öllum (Læsi er lykillinn, e.d.). Félagsleg hæfni barna 

eykst með því að vera saman í hópum. Í útikennslu er auðvelt að efla læsi og samskipti þar 

sem börnin eru á staðnum til að upplifa í stað þess að lesa texta og myndir í bókum. Börnin 

komast nær efninu og ná því að upplifa og verður því reynslan tengdari samfélaginu og þar af 
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leiðandi verður skilningur þeirra á menningu og samfélagi betri (Inga Lovísa Andreassen og 

Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 50). 

4.3. Sjálfbærni og vísindi 

Þegar talað er um sjálfbærni og sjálfbæra þróun er verið að meina að við sem einstaklingar 

þurfum að ganga um landið okkar það vel að það sé ekki í verra ástandi þegar börnin/ næstu 

kynslóðir taka við því. Að við reynum eftir fremsta megni að kenna börnunum hvernig á að 

ganga um landið og að börnin læri að taka þátt í samfélaginu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, 

bls. 18-19). Þegar börn eru í leikskólanum eiga þau að fá tækifæri til að velta fyrir sér hvernig 

á að ganga um náttúru og umhverfi af virðingu, hvert vistspor þeirra er og samfélagsins og 

hvernig þau geta verið þáttur í sjálfbærri þróun þess. Hvernig þau geta nýtt náttúruna á sem 

bestan hátt án þess að fara illa með hana. Með þessu þarf að sjá til þess að þau velti fyrir sér 

og spyrji spurninga og þau læri hver orsök og afleiðing sé (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 

44).           

 Með því að fara með börn í útikennslu læra þau ýmislegt varðandi sjálfbærni og vísindi, 

þau komast í snertingu við náttúruna og skilja hana betur. Börnin komast í snertingu við 

loftið, vatnið og jörðina sjálfa. Þau læra hvað náttúran hefur upp á að bjóða og að varast 

hættur (Elliot og Krusekopf, 2017, bls. 385). Börn sem bæði hafa reynslu og fengið að vera í 

kynnum við náttúruna beint, geta búið að meiri skilningi er varðar sjálfbærni. Það hefur mikil 

og djúp áhrif er varðar sjálfbærni á fullorðinsárum að þau hafi átt bein kynni við náttúruna í 

æsku. Það að börn leiki úti í náttúrunni hefur góð áhrif á félags- og líkamsþroska sem tengist 

beint er varðar sjálfbærni. Hæfileikar sem eflast í útikennslu eins og að geta leyst ýmis 

vandamál, rannsakað og áttað sig á hættum hefur góð áhrif er varðar sjálfbærni og skilning á 

náttúrunni (Elliott, 2015, bls. 47-48). 

4.4. Sköpun og menning 

Í námi barna er mikilvægt að þau hafi aðgang að því að geta skapað. Þegar börn eru í starfi 

tengdu sköpun er horft á ferlið, ekki útkomuna. Í ferlinu má sjá gleðina, tjáningu og hvaða 

nám það er sem á sér stað þegar þau fá hugmyndir að einhverju og þau ímynda sér það sem 

þau ætla og eru að gera. Það er í höndum leikskólakennara að finna leiðir til þess að hvetja 

börnin áfram til sköpunar og vera sjálfstæð. Í sköpun og menningu er bent á að börnin eigi að 

hafa góðan stað til að geta skapað og notið ferlisins, að geta kannað margvíslegan efnivið og 

kynnst sögum og ævintýrum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 45). Ferlið í sköpuninni er 

þegar eitthvað er búið til, þetta ferli þarfnast ígrundunar, frumleika og ímyndunarafls. Það 
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sem börnin gera þarf að hafa meiningu fyrir þeim og umhverfinu eða samfélaginu. Það er 

hægt að skapa hvar sem er ef efniviður og staður leyfa, mikilvægt er að leyfa börnum að 

flæða áfram í sköpunarferli sínu (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og 

Torfi Hjartarson, 2012, bls. 18-19).       

 Listsköpun er góð leið fyrir börnin til að tjá sig, listin hjálpar okkur að tengjast félagslega. 

Gott er að fá börnin til að teikna það sem þau sjá í náttúrunni. Það er hægt eftir að hafa farið 

með börnin í útikennslu og þannig tjá þau sína upplifun af náttúrunni og umhverfinu 

(O´Gorman, 2015, bls. 212-214). Í útikennslu er hægt að grípa tækifærin er varðar sköpun og 

tína rusl sem verður á vegi er farið er á milli staða og síðar skapa eitthvað úr því, einnig er 

hægt að tína saman laufblöðin sem falla af trjánum á haustin og gera eitthvað úr þeim.  
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5. Kenningar um nám og kennslu leikskólabarna 

5.1. John Dewey 

John Dewey (1859-1952) var menntaður í heimspeki, sálfræði og kennslufræði, tók 

doktorspróf í heimspeki frá John Hopkins háskólanum og starfaði síðan sem prófessor í 

heimspeki við háskólann í Michigan. Hann giftist einum af nemendum sínum, Alice Chipman 

og unnu þau saman í að finna leiðir til að bæta nám barna. Hann setti mark sitt á 

uppeldisfræði og mætti segja að það hafi verið ástríða hans. Dewey var mjög virtur í sínu fagi 

og liggur heilmikið efni og kenningar eftir hann (Pound, 2005). Dewey og kenningar hans 

sem helst eru hafðar uppi í skólum er „learning by doing“ eða „að læra í verki“ og meining 

hans á bak við það er sú að nemendur læri í námi sínu með því að gera verkleg verkefni. 

Tengist þetta heimspeki hans, hugmynd að lýðræði og menntun og einnig varðar þetta til 

dæmis einstakar námsgreinar eins og sögu og eðlisfræði. Hann vill meina að þegar nemendur 

eru að læra verði þeir að gera það verklega. Það að læra sé ekki einungis að auka við 

vitneskju okkar heldur þurfum við að gera það sem stendur á bak við meininguna til að skilja 

hana og þá ætti skilningurinn og þekkingin að vera komin með reynslunni. Dewey bendir á að 

ekki sé hægt að kenna eitthvað nema einhver reynsla sé á bak við. Kennarinn verði að vita 

hvaða þekking sé til hjá nemendum og bæta ofan á hana í beinu framhaldi (Ólafur Páll 

Jónsson, 2010, bls. 35-37).        

 Þegar farið er með nemendur í útikennslu þá er verið að fá þá til að upplifa náttúruna, 

vinna með hana og læra um leið, eða eins og Dewey sagði: þá læra nemendur best með að fá 

að framkvæma og upplifa. Tilraunir og sjálfstæð hugsun ætti að vera í fyrirrúmi þegar hugað 

er að eflingu á námi barna. Börn eru forvitin að eðlisfari sagði Dewey og verða þau að fá að 

efla það, þau eru svipuð og vísindamenn sem vilja alltaf vera að kanna og upplifa nýja hluti. 

Hann sagði að kennarar yrðu að hafa almennt góða þekkingu á menntun, afla sér meiri 

þekkingar, þekkja nemendur sína vel og fyrst og fremst að gæta hagsmuna nemenda sinna 

(Pound, 2005). Dewey trúði því að til að menntun ætti sér stað væri reynsla lykilatriði, 

reynsla er ekki vitneskja heldur virkni. Börn öðlast reynslu með að taka þátt í athöfnum, eins 

og útiveru og læra af afleiðingum sem kunna að koma upp á. Reynslu öðlast börnin með að 

taka virkan þátt í samspili þeirra við umhverfi sitt, bæði innandyra og utandyra (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010b, bls. 58-59). 
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5.2. Lev Vygotsky 

Lev Vygotsky (1896-1934) fæddist í Orscha í Hvíta-Rússlandi. Hann var menntaður í 

sálfræði, heimspeki og bókmenntum. Hans helstu kenningar voru að hann vildi meina að fyrst 

byrji hugsun barna að þroskast þegar talað er við þau og þau eigi í samskiptum við aðra. Að 

barnið hefði sína þekkingu, þroska og hæfni við það að fá leiðsögn og stuðning og geta þessir 

þættir aldrei orðið meiri en það sem samfélagið hefur upp á að bjóða. Vildi hann meina að 

þegar börn notuðu tungumálið, sem er það mikilvægasta til að eiga í samskiptum við aðra og 

getur skipt miklu máli í hugsun einstaklinga, þá efli það félagslegan þroska barnanna. Börn 

nota tungumálið á margan hátt, þau tala við sjálf sig, þau teikna og segja sögu með því. Börn 

læra með því að eiga í samskiptum, að lesa í einstaklinginn sem er að tala og sjá svipbrigði og 

tjáningu á líkamanum og sjá hvað er verið að meina með þessum töluðu orðum. Með því nást 

saman félagslegur og vitsmunalegur þroski og þeir sem tilheyra sama samfélagi og menningu 

ná að túlka á sama hátt (Pound. 2005).       

 Þegar barn hefur náð ákveðnum stað í þroska þarf kennarinn að vera meðvitaður um að 

gefa barninu námsefni við hæfi sem byggir á þroska þess. Ef það fær of auðvelt námsefni 

gæti það orðið til þess að barninu finnst það leiðinlegt, eins ef það er of erfitt. Námsefnið þarf 

að vera viðbót við það sem barnið kann fyrir. Kennari þarf að efla hugsun nemenda og ýta 

undir að þeir eigi í samræðum sín á milli og einnig við kennarann (Inga Lovísa Andreassen 

og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 97). Leikskólaárin einkennast af leik eða eins og Vygotsky 

kallar þau „leikárin”. Hann segir að börn setji upp einhvers konar leikrit þar sem hvert barn 

tileinkar sér hlutverk. Félagslegt umhverfi þeirra veitir þeim tækifæri til að efla félagshæfni 

og þróa félagslega hæfileika með áframhaldandi samskiptum. Vygotsky trúði því sérstaklega 

að mjög ung börn væru vel hæf til að fylgjast með og taka þátt í þessum leikritum eins og 

hann kallaði leikinn, það væru ákveðnar reglur sem þau væru vel fær um að skilja (Frost, 

Wortham og Reifel, 2012, bls. 114). 

 

 

 

 

 



22 
 

5.3. Jean Piaget 

Jean Piaget (1896-1980) fæddist í Neuchatel í Sviss. Hann útskrifaðist sem doktor í 

náttúruvísindum árið 1918. Áhugi hans á sálfræði vaknaði eftir útskriftina og fór hann til 

Parísar að læra hana í tvö ár. Árið 1921 sneri hann heim aftur til Sviss, þar sem hann var 

ráðinn sem framkvæmdastjóri Jean Jacques Rousseu Institute í Genf. Tveimur árum síðar 

giftist hann og flutti þá aftur í heimabæinn sinn sem prófessor í sálfræði, félagsfræði og 

heimspeki við gamla háskólann sinn (Pound, 2005).    

 Meginhugmyndir Piaget voru þær að börn læra og þroskast vitsmunalega. Börn eru með 

öðruvísi hugsunarhátt en fullorðnir og ekki er hægt að líkja því saman, börn líta sínum augum 

á heiminn og hafa ákveðnar hugmyndir er hann varðar, meðan fullorðnir hugsa meira um 

hverjar afleiðingar verða og gjörðir af þeim. Hann vildi meina að vitrænt þroskaferli hjá 

börnum einkennist af stigum. Stigin eru í ákveðinni röð og tekur hvert við af öðru. Það eru þó 

undantekningar að hans sögn, því það er einstaklingsbundið hvernig hvert barn flyst á milli 

stiga og getur það verið búið að ná ákveðnu stigi en ekki því stigi sem er á undan. Vitrænn 

þroski er í fjórum þáttum samkvæmt Piaget og er hver þeirra öðrum tengdir. Líkamsþroski 

einkennist af þroska í miðtaugakerfinu, reynsla einkennist af því að fá að kanna, skoða og 

uppgötva, félagsleg samskipti sem einkennast af leik og tali við aðra, kynnast og skilja 

tilfinningar annarra. Svo að lokum er það jafnvægisleitni sem samanstendur af þessum 

þremur þáttum sem nefndir voru hér að undan og með því að setja þá saman mótast 

hugsunarform og endurmótast. Þroskastigin setur Piaget upp sem innsæis- og 

hugboðsskilning, hlutbundna rökhugsun og formlega rökhugsun og eru þessir þættir bundnir 

ákveðnum aldursmörkum, reiknað að meðaltali. Innsæis- eða hugboðsskilningur er þegar 

börn byggja skilning sinn á hugboðum sínum en ekki rökhugsun. Hlutbundin rökhugsun er 

þegar börn eru farin að gera sér grein fyrir helstu hugtökum og farin að ráða við að taka 

rökréttar ákvarðanir. Formleg rökhugsun er þegar börn hafa náð tökum á að mynda sér 

skoðanir og skýringar á einu og öllu, og að fatta að það sem gæti gerst þarf ekki að gerast 

raunverulega heldur hugsanlega (Charles, 1982, bls. 1-4).       

Piaget vildi að börn fengju að leika sér og lærðu af því. Kennarinn þarf að geta útbúið 

aðstæður til þess að svo verði. Börnin fái námsefni af ýmsum toga og fá þá reynslu úr hinum 

ýmsu áttum (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 98-99). 
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5.4. Howard Gardner 

Howard Gardner er fæddur í Pennsylvaniu í Bandaríkjunum árið 1943. Hann er prófessor í 

vitsmuna- og menntunarsviðum, en hann hefur unnið á mörgum sviðum sálfræðinnar. Hann 

er þekktastur fyrir bók sína Frames of Minds sem kom út árið 1983 en hún fjallar um 

kenninguna um fjölgreindarþættina. Á háskólaárunum var hann undir miklum áhrifum frá 

Erik Eriksson sem var einn af kennurum hans í Harvard, þar sem hann lærði að meta gæði 

athugunar á persónuleika einstaklings sem aðal áhyggjuefni sálfræðinnar og leggja áherslu á 

þroskasálfræði (Pound, 2005).        

 Gardner er þekktastur fyrir fjölgreindakenningu sína sem hann setti fram vegna þess að 

hann var ósáttur við þá kenningu að hægt væri að mæla greind á hlutlægan hátt og ákveða út 

frá þeirri mælingu hver greind hvers og eins væri með einni tölu sem kallast greindarvísitala. 

Hann hélt því fyrst fram að greindirnar væru að minnsta kosti sjö og ómögulegt að mæla þær 

með einni mælingu. Hann sagði einnig að það væri ekki rökrétt að taka einstakling úr eðlilegu 

námsumhverfi og ætlast til að einstaklingurinn tæki staðlað próf sem segði svo til hvar hann 

stæði, þó svo að einstaklingurinn hefði aldrei áður heyrt né séð það sem kom fram á prófinu. 

Gardner setti fram þá tilgátu að greind snúist ekki bara um að vita mikið, heldur um hæfileika 

sem einkenndust af því að leysa þrautir eða vandamál og að vera í góðu flæði við samspil og 

samhengi við umhverfið. Greindunum skipti hann fyrst upp í sjö þætti en seinna bættist 

áttundi þátturinn við. Þessir þættir eru: Málgreind, sem er hæfileiki til að tjá sig, skrifa vel og 

tala vel. Rök- og stærðfræðigreind er hæfileiki til að vinna með tölur, rökfræði, kerfi og skilja 

töluleg hugtök. Rýmisgreind er hæfileiki til að sjá stærðir, hlutina fyrir sér, ímynda sér og sjá 

fyrir sér í huganum útkomuna. Tónlistargreind er hæfileiki til að skapa og njóta tónlistar. 

Hreyfigreind er notuð þegar við hreyfum okkur, hlaupum, dönsum, sköpum og líkamleg 

færni í formi samhæfingar, jafnvægis, sveigjanleika, styrks og næmni í hreyfi- og 

snertiskyni. Félagsgreind er hæfileiki til að eiga í góðum samskiptum, setja sig í spor annarra, 

skilja og lesa úr tilfinningum hjá öðrum. Sjálfsþekkingargreind felur í sér hæfileika til að 

þekkja styrk sinn, veikleika, eigið hugarástand, langanir, hvatir og sjálfsvirðingu. Og svo er 

það áttunda greindin og sú nýlegasta, sem er umhverfisgreind og á hún vel við í útikennslu og 

útinámi. Hún felur í sér læsi á náttúruna, það sem er í kringum okkur, hæfileika til að hugsa 

vel um náttúruna og það sem umhverfið hefur upp á að bjóða hverju sinni (Armstrong, 

2000/2001, bls. 13-15).  
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5.5. Kenningar tengdar við verkefni um blóm og fugla 

Þegar farið er yfir þær kenningar sem hér eru á undan er auðvelt að sjá að þær fléttast vel 

saman. Einnig fléttast þær vel saman við útikennsluverkefnið um blóm og fugla. Kenning 

Dewey „Learning by doing“ er með mikinn samhljóm þegar farið er með börnin í útikennslu 

og þeim kennt um blómin og fuglana. Þar fá þau að gera og upplifa náttúruna á eigin spýtur. 

Vygotski með sýna kenningu að börn læri í gegnum samskipti og af samfélaginu. Þegar 

leikskólakennari fer með börnin út í náttúruna þá er mikið spjallað við börnin, þeim sagt frá 

ýmsu sem verður á vegi þeirra eins og til dæmis hvað blómin og fuglarnir heita. Piaget vill 

meina samkvæmt sinni kenningu að börn þroskist í stigum og að þau bæti ofan á fyrri 

reynslu. Sem dæmi má gera ráð fyrir að þau hafi á einhverjum tímapunkti séð blóm eða fugla 

út í náttúrunni og því er verið að bæta ofan á fyrri reynslu með að fræða þau um þá þætti. 

Gardner setti fram kenningu þar sem hann var ekki sáttur við að greind einstaklinga væri 

mæld í tölum, þar sem allir eru góðir í einhverju en engin í öllu. Greindirnar hans átta fléttast 

flestar ef ekki allar vel inn í útikennslu með leikskólabörnum. Má þar nefna að þegar fara á 

með börn í útikennslu þurfa þau að öllum líkindum að labba einhvern spöl og því á 

hreyfigreindin vel þar við. Í verkefnunum um blóm og fugla erum við að skoða ákveðna þætti 

í náttúrunni og syngja lög sem eiga vel við. Tónlista,-  mál og umhverfisgreindirnar fléttast 

vel inn í verkefnið.   
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6. Umræða 

Kenningar þessa merku manna, Piaget, Dewey, Vygotsky og Gardners fléttast vel saman við 

verkefnið um blóm og fugla. Þeir segja að það sé nauðsynlegt að fá að upplifa og gera til að 

læra meira. Einnig að fá að efla sig í því sem börnin eru góð í. Það er einmitt svo margt sem 

útikennsla hefur upp á að bjóða. Allir grunnþættirnir í aðalnámskrá (2011) fléttast vel inn í 

útikennslu því það er svo margt sem hægt er að gera. Sem dæmi er að það er sungið, það er 

spjallað saman um það sem verður á vegi okkar, það er lesið á skilti, það er tínt upp rusl og 

náttúran skoðuð, passað upp á að allir fái að vera með og velt fyrir sér af hverju hlutirnir eru 

svona eða hinsegin.          

 Tímarnir hafa svo sannarlega breyst í gegnum árin eins og sést í þeim rannsókn hér á 

undan þar sem kemur fram að mæður ungra barna léku sér mun meira og lengur úti við en 

börnin þeirra gera. Þetta eru að okkar mati frekar sláandi tölur og velda okkar töluverðum 

áhyggjum. Það er því nokkuð ljóst að huga þarf að því að leikskólabörn fái að upplifa 

náttúruna því það getur styrkt þau í þeirra framtíð.       

 En einnig komumst við að því að það hefur orðið vitundarvakning er varðar útikennslu og 

sjá má að mikill áhugi hefur vaknað meðal leikskóla því þó nokkuð er af nýju efni að finna 

um útikennslu og þá aðallega á Internetinu. En einnig þarf að hafa í huga að okkar mati að 

sá/sú sem sér um útikennslu verður að hafa áhugann og viljann svo hægt sé að vekja áhuga 

leikskólabarnanna á náttúrunni og umhverfinu, því það er heildar markmiðið með 

útikennslunni. Verkefnið okkar um blóm og fugla er ákveðin grunnur sem búin er til með það 

í huga að geta sagt leikskólabörnunum frá því hvað þau blóm og þeir fugla sem finna má í 

verkefninu heita. Okkar von er að með tímanum byggist ofan á þennan grunn fleiri fuglar og 

blóm, því alltaf má bæta við og stækka verkefnahefti okkar. Einhvers staðar urðum við að 

byrja og vorum við sammála um að blóm og fuglar yrðu fyrir valinu.  
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7. Lokaorð 

Markmið okkar með þessari ritgerð er að efla þekkingu og reynslu leikskólabarna á 

náttúrunni og umhverfinu. Sérstaklega er varðar blóm og fugla, því þó svo að við sjáum þessa 

þætti dagsdaglega er ekki sjálfgefið að við þekkjum nöfnin á þeim og grunnupplýsingar er þá 

varða. Því er svo mikilvægt að kynna fyrir leikskólabörnum ákveðna þætti út í náttúrunni því 

það getur leitt að aukinni þekkingu sem byggist ofan á fyrir reynslu og gerir það að verkum 

að barnið eykur á umhverfisgreind sína. Eftir lestur á greinargerðinni hér á undan vonumst 

við til að vitundarvakning verði fyrir lesandann er varðar útikennslu og útinám 

leikskólabarna. Af því sem ritað er hér á undan um útikennslu og útinám má sjá að það er 

ekkert endilega ein aðferð fyrir útikennslu. Þegar farið er með börnin út fyrir leikskólann 

erum við mögulega komin í útikennslu. Síðan er hvað það er sem lagt er upp með börnunum, 

læra þau það eða eitthvað allt annað? Það skiptir í raun ekki öllu máli heldur að þeim séu 

kynntar allar hliðar á lífinu og umhverfinu. Þau fái að upplifa náttúruna og umhverfið, sjái 

dýrin, gróðurinn og skilji hringrásina sem verður.       

 Það kemur vel í ljós í köflunum hér á undan að útikennsla eða útinám barna hafi góð áhrif 

á bæði heilsu, þroska og hegðun þeirra. Náttúran skiptir miklu máli í því sambandi. Það 

skiptir líka máli hvernig leikskólalóðir eru útbúnar. Ef leikskóli hefur ekki aðgang að 

náttúrulegu umhverfi getur munað miklu að lóðin sé þannig útbúin að börnin hafi þá aðgang 

þar að náttúrulegum efniviði. Eins og kom fram í rannsókn sem gerð var í Bretlandi þar sem 

leikskólalóðir voru útbúnar annaðhvort með náttúrulegum efniviði og möguleika á áhættuleik 

eða eingöngu flottum leiktækjum sem er að finna á flestum leikskólum. Kom þar í ljós að 

hegðun barna breyttist töluvert er þau höfðu aðgang að náttúrulegum efniviði og áhættuleik 

(Brussoni, Ishikawa, Brunelle og Herrington, 2017, bls.147-148).     

 Það hefur verið mjög fróðlegt og lærdómsríkt að skrifa þessa ritgerð, þó svo að við höfum 

haft ákveðna vitneskju um þessa þætti var margt sem við lærðum við skrifin. Hún er mikil 

hvatning fyrir okkur til að geta farið að vinna með verkefnahefti okkar um blóm og fugla og 

vonum við að aðrir geti líka nýtt sér það í sinni vinnu með börnum í leikskóla. Á leit okkar að 

heimildum fyrir þessa ritgerð komumst við að ýmislegu merkilegu sem opnaði augu okkar 

um hversu mikilvæg útikennsla er, ekki eingöngu vegna hreyfingar, heldur líka hvað andlegi 

þátturinn eflist. Á heildina litið má segja að aðal markmið okkar með gerð þessara ritgerðar 

sé að varpa ljósi á mikilvægi útikennslu og útináms leikskólabarna.  
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8. Inngangur að blóma,- og fuglaverkefnum 

Með þessu verkefnahefti er ætlunin að gera verkefni sem leikskólakennarar og/eða aðrir 

starfsmenn geta gripið með sér þegar farið er með börnin út í náttúruna. Það hjálpar 

kennurum sem ekki þekkja helstu blómategundir og fuglategundir að geta sýnt og sagt 

börnunum hvaða fugl eða blóm það er sem þau sjá. Farið er inn á helstu upplýsingar er varða 

fuglana og blómin sem börnin hefðu gaman af að vita. Í raun er verið að sjá til þess að börnin 

fái upplýsingar um blóm og fugla til að vekja áhuga hjá þeim er varðar náttúruna og þá 

sérstaklega blóm og fugla. Einnig er komið með hugmyndir að vinnu með hverju blómi eða 

fugli fyrir sig, bent á hvaða lög gætu passað við, hvort hægt sé að gera eitthvað úr blómunum, 

og fleira í þeim dúr.         

 Með verkefnunum er lögð áhersla á að fylgja grunnþáttunum í aðalnámskrá. Þetta 

verkefnahefti er ætlað börnum í leikskóla á aldrinum 4-6 ára.   

 Þegar kennari fer með leikskólabörn í útikennslu er nauðsynlegt að hann hafi áhuga á því 

sem verið er að gera og gefi af sér. Börnin eru mjög fljót að sjá ef kennarinn er með hugann 

við eitthvað annað. Það er margt sem börnin læra í útinámi. Farið er af stað og ætlunin að 

segja þeim frá blómum eða fuglum, börnin geta lært margt annað í leiðinni, með því að ganga 

einhverja leið út í móa þá er verið að efla hreyfiþroska barnanna, þau eru nokkur saman í hóp 

og þá eflist félagsþroski þeirra og í kjölfarið eykst læsi þeirra með að eiga í samskiptum og að 

sjá götuskiltin á leiðinni.         

 Myndirnar eru hugsaðar fyrir börnin, að þau gætu fengið myndirnar í hendurnar og horft 

svo í kringum sig til að athuga hvort þau sjái eitthvað eins og til dæmis blómið/fuglinn sem er 

á myndinni. Eftir smá stund segir kennarinn börnunum að koma til sín og hann útskýrir fyrir 

þeim hvað blómið/fuglinn heitir og segir frá því helsta um viðkomandi. Þegar öll börnin eru 

búin að skoða og velta fyrir sér viðkomandi efnivið og fá upplýsingar frá kennara er hægt að 

syngja saman lögin sem gefin eru upp, tína einhver blóm til að búa til krans eða eitthvað þess 

háttar. Gott er samt að benda börnunum á að ekki sé æskilegt að týna mikið af blómum af 

tilefnislausu því við viljum að þau séu í náttúrunni. Einnig er gott að benda þeim á að ef þau 

finna eitthvað áhugavert sem tilheyrir náttúrunni að það eigi heima þar svo það sé jafnvel 

hægt að skoða það næst þegar þau koma til baka á staðinn.     

 Þegar farið er með börn í útikennslu eins og þessa er nauðsynlegt að hafa áætlunina ekki 

of stífa, því það er svo margt sem gæti komið upp á. Kennarinn þarf að vera tilbúinn að grípa 

tækifærin sem mögulega geta komið upp. Ef börnin eru ekki tilbúin að skoða efniviðinn sem 

sett var upp með í byrjun er gott að hafa varaáætlun eða reyna að flétta efnið til barnanna á 
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annan hátt. Þá er meðal annars hægt að fara í leik og þykjast vera fuglar, athuga hvort börnin 

viti hvaða hljóð fuglarnir gefa frá sér og reyna að herma eftir þeim. 
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9. Blómaverkefni 
 

9.1. Kennsluáætlun blóma 

Viðfangsefni: Blóm í náttúru Íslands 

Fjöldi og 

aldur barna 

10 börn á aldrinum 3-6 ára 

Markmið • Börnin læri um náttúru og umhverfi.  

• Börnin fá að upplifa það sem náttúran hefur upp á að bjóða til að 

vita hvernig á að umgangast hana.  

• Að börnin skilji að blómin eru mismunandi í náttúrunni.  

• Leikskóla ber að kynna fyrir börnunum mismunandi efnivið og 

hugmyndir og þar af leiðandi auka forvitni barnanna og þau læri 

um leið hvernig eigi að ganga um náttúruna (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 44). 

Staður • Úti í náttúrunni, helst þar sem ekki er mikið af fólki, meira í 

ósnortinni náttúru eins og móa og/eða í kringum kletta. 

Árstíð • Vor, sumar, haust.  

• Blómin springa út á mismunandi tímum og blöð af sumum blómum 

er hægt að sjá allan veturinn.  

• Best er að fara í byrjun sumars og fram á byrjun hausts. 

Gögn • Myndir af blómunum og upplýsingarnar fyrir kennarana, myndavél, 

stækkunargler og spjöld í ýmsum litum sem hægt er að máta við 

litina í náttúrunni. 

Framkvæmd • Kennari verður að finna út svæði sem hægt er að fara með börnin á 

áður en farið er af stað.  

• Svæðið þarf að vera helst í sem mest náttúrulegu ástandi.  

• Þegar komið er á svæðið afhendir kennari börnunum myndir af 

blómum og segir þeim að skoða náttúruna í kringum sig og athuga 

hvort þau finni blóm eins og er á myndinni. 

• Einnig er hægt að rétta börnunum litaspjöldin og spyrja þau hvort 

þau geti fundið eitthvað sem er eins eða svipað á litinn. 

Úrvinnsla • Þegar barnið/börnin finna samsvörun segir kennarinn börnunum frá 

blóminu, hvað það heitir og aðrar upplýsingar sem er að finna 

meðfylgjandi hverri blómamynd.  

• Eftir að komið er aftur í leikskólann er hægt að skoða íslensku 

plöntuhandbókina eða fara á síðuna floraislands.is og skoða myndir 

af blómum og hægt athuga líka hvort börnin hafi mögulega séð 

aðrar tegundir. 
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9.2. Gleym-mér-ei 
 

  
      Mynd 1: Gleym-mér-ei 

 

 

 

▪ Þetta blóm heitir gleym-mér-ei. 

▪ Það er ljósblátt á litinn. 

▪ Auðvelt er að festa blómið við föt, 

því það er loðið eins og franskur 

rennilás. Einnig getur það fest við 

ullina á kindum og dreift sér með 

því (Flóra Íslands - Blómplöntur, 

e.d. a). 

▪ Gaman væri að tína blómin til að 

geta skreytt sig aðeins. 

▪ Einnig hægt að ræða hvað nafnið á 

blóminu þýðir. 

▪ Til er lag um lítið blátt blóm. 

 

Blátt lítið blóm eitt er 

Blátt lítið blóm eitt er, 

ber nafnið „gleymdu ei mér.“ 

Væri ég fleygur fugl, 

flygi ég til þín. 

Svo mína sálu nú 

sigraða hefur þú, 

engu ég unna má 

öðru en þér. 

Höfundur óþekktur. Lag: Friedrich Wilhelm 

Kücken 

(Sigríður Pálmadóttir, 2010, bls. 161). 
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9.3. Holtasóley 
 

  
Mynd 2: Holtasóley 

 

 

 

▪ Þetta er holtasóley, en hún var valin 

þjóðarblóm Íslendinga árið 2004. 

▪ Holtasóley finnst um allt land, vex 

á melum og í þurru mólendi. 

▪ Holtasóley er nafnið sem notað er 

þegar það er í blóma. Blöðin eru 

dökkgræn og eru með gljáa að ofan. 

▪ Þegar fræin á blóminu verða 

þroskuð þá breytist blómið og heitir 

þá Hárbrúða. Blöðin á blóminu er 

hægt að finna allan ársins hring og 

nefnast þau rjúpnalauf (Hörður 

Kristinsson, 2013, bls. 96). 

 

 

 

Svona lítur Hárbrúða út: 

 

 

 
Mynd 3: Hárbrúða 
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9.4. Vallhumall 
 

 
Mynd 4: Vallhumall 

 

 

 

 

▪ Þetta er vallhumall. 

▪ Hann vex um mest allt land, 

sérstaklega þá í kringum byggð. 

▪ Hann er oftast með hvítar körfur en 

þær geta líka verið bleiklitaðar. 

Einnig geta þeir verið út í rauðan 

eins og sést á myndinni hér fyrir 

neðan en mjög sjaldan (Flóra 

Íslands - Blómplöntur, b).  

 

 

Svona lítur rauður Vallumall út: 

 

 
Mynd 5: Vallhumall 
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9.5. Blóðberg 
 

 

Mynd 6: Blóðberg 

 

 

 

 

▪ Þetta er blóðberg (Thymus praecox subsp. Arcticus), það er af varablómaætt. 

▪ Blóðberg vex í þurru mólendi, melum og getur breitt sig yfir klappir. 

▪ Blóðberg liggur alveg við jörðina. 

▪ Það er hægt að nota blóðberg sem kryddjurt og er náskylt kryddinu Thymian. 

▪ Gaman væri að tína blóðberg til að krydda kjötið sitt eða nota það í te. 

▪ Ef tína á Blóðberg er best að gera það í júní þegar það er að byrja að blómstra.  

▪ Nauðsynlegt að nota skæri til að klippa við tínslu og ekki of neðarlega (Flóra Íslands - 

Blómplöntur, e.d.c, og Erlingur Filippusson, 2015). 
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9.6. Lúpína 
 

  

      Mynd 7: Lúpína 

 

 

▪ Þetta er lúpína (Lupinus nootkatensis). 

▪ Hún vex um allt Ísland. 

▪ Lúpínu hefur verið sáð til að rækta upp ógróið land. 

▪ Hún er mjög dugleg við að sá sér sjálf. 

▪ Eftir að hún hefur blómstrað koma fræbelgir sem verða loðnir. Síðar spýtast fræin út og 

blómið sáir sér með því (Flóra Íslands, Blómplöntur, e.d. d). 

▪ Sumir vilja meina að hún sé illgresi því hún sáir sér svo mikið. 

 

 

  



35 
 

9.7. Lambagras 
 

 

Mynd 8: Lambagras 

 

 

 

▪ Þetta er Lambagras (Silence acaulis). 

▪ Það finnst um allt land. 

▪ Vex á melum og holtum. 

▪ Lambagras er eins og lítil þúfa með fullt af litlum bleikum blómum. 

▪ Það blómstrar í maí. 

▪ Stundum er það kallað holtarætur og þótti það seigt undir tönn, ef rótin var ekki soðin. 

▪ Til er gamalt máltæki er hljóðar svona: Felst er það matur sem í magann kemst nema 

holtarótin óseydd (Plöntuvefurinn, e.d.a). 
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9.8. Geldingahnappur 
 

 

Mynd 9: Geldingahnappur 

 

 

 

 

▪ Þetta er geldingahnappur (Armeria maritima). 

▪ Blómin á geldingahnapp standa þétt saman í hnöttóttum kolli sem er 1,5-2 sm í þvermál.  

▪ Krónan bleik 6-10 mm í þvermál. 

▪ Kjörgróðurlendi er sandar og melar, einnig í þurru grasi eða mólendi.  

▪ Hún blómgast í júní og er af gullintoppuætt (Flóra Íslands – Blómplöntur, e.d-e).  

▪ Fallegt blóm sem ilmar vel og gaman er að tína í vönd eða flétta í krans. 
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9.9. Baldursbrá 
 

 

Mynd 10: Baldursbrá 

 

 

 

▪ Þetta er Baldursbrá (Tripleurospemum maritimum). 

▪ Baldursbrá er jurt sem er frekar stór.  

▪ Hún vex helst í sandi eða möl nálægt sjó. Sennilega hefur hún komið með 

landnámsmönnum og byrjað að vaxa í fjörum og dreifst síðan og finnst helst með byggð 

eða nálægt skálum uppi á fjöllum (Flóra Íslands – Blómplöntur, e.d. f). 

▪ Baldursbrá blómstrar í júlí.  

▪ Hún er af körfublómaætt. 

▪ Baldursbrá er þekkt sem lækningaplanta, þá sérstaklega við kvensjúkdómum. Einnig 

þegar fólk fékk tannpínu var marin baldursbrá lögð á eyrað þar sem verkurinn var. 

▪ Það var líka talað um að te úr blóminu og blöðunum væri kælandi, ormdrepandi og myndi 

styrkja hjartað (Pöntuvefurinn e.d. b). 

▪ Baldursbrá er oft notuð til að tína í krans. Þá eru blómin fléttuð saman. 
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9.10 Hundasúra og Túnsúra 
 

  

Mynd 11: Hundasúra       Mynd 12: Túnsúra 

 

 

 

▪ Þetta eru hundasúra (Rumex acetosella) og túnsúra (Rumex acetosa). 

▪ Þær vaxa um allt land og eru frekar líkar en hundasúran er ekki búin að dreifa sér eins 

mikið. 

▪ Munurinn á hundasúru og túnsúru er útlitið á laufblöðunum. Hundasúran er með eyru 

sem eru útstæð við blaðfótinn en túnsúran er með örlaga blöð og snúa þau að stilknum. 

▪ Hundasúran er mjög breytileg (Flóra Íslands – Blómplöntur, e.d. g). 

▪ Börnum finnst hundasúrur mjög góðar, gaman væri að fara í leiðangur til þess eins að 

tína hundasúrur eða túnsúrur til að hafa með matnum.  
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9.11 Túnfífill 
 

 

          Mynd 13: Túnfífill 

 

▪ Þetta er túnfífill (Taraxacum Weber).  

▪ Hann er algengur á öllu Íslandi. 

▪ Hann vex í túnum, úthögum og við 

fjöll. 

▪ Það eru til nokkrar tegundir af fíflum. 

▪ Þegar fífillinn er búinn að þroskast 

lokar hann blóminu en eftir smá tíma 

opnast hann aftur þegar fræin eru 

orðin þroskuð og þá kallast hann 

biðukolla (Flóra Íslands – 

Blómplöntur, e.d. h). 

▪ Hægt var að nýta seyði af rótunum við 

veiki eins og lifrarveiki og gallstíflu. 

Þær voru líka notaðar til að bæta 

kaffið. Þá voru ræturnar þurrkaðar og 

malaðar. Til lækninga voru blöðin líka 

notuð. 

▪ Hægt er að nýta blöðin í salat. Þá er 

nauðsynlegt að láta þau liggja í 

rennandi vatni og þau síðan soðin 

(Plöntuvefurinn, e.d. c). 

 

 

Svona lítur biðukolla og túnfífill út: 

 

 

 

Mynd 14: Biðukolla og túnfífill 
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10. Fuglaverkefni 
 

10.1. Kennsluáætlun fugla 

Viðfangsefni: Fuglar í náttúru Íslands 

Fjöldi og 

aldur barna 

10 börn á aldrinum 3-6 ára 

Markmið • Að börn kynnist fuglum í náttúru Íslands og í þeirra umhverfi. Hvað 

þeir heita og helstu staðreyndir varðandi fuglana.  

• Í aðalnámskrá er bent á að í leikskóla eigi að sjá til þess að börnin hafi 

tækifæri til að kynnast meðal annars lífverum í umhverfinu og 

lífsháttum þeirra, hvernig hringrás og fyrirbæri eru í náttúrunni.  

• Að börn fái tækifæri til að fá að syngja og læra texta. Hlutverk 

leikskólakennara er að börnin geti upplifað þetta og tekið þátt 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 44-45). 

Staður • Þar sem hægt er að setjast niður í náttúrunni og fylgjast með fuglum án 

þess að verða fyrir truflun af umferð eða gangandi vegfarendum.  

• Gott að vera í móa, nálægt sjó eða einhvers staðar í ósnortinni náttúru. 

Árstíð • Vetur, sumar, vor og haust. Sumir fuglanna fara á veturna meðan aðrir 

eru allan ársins hring.  

• Hægt að skoða eftir árstíðum hvaða fuglar eru farfuglar og fara yfir 

veturinn. Vorið og sumarið er besti tíminn til að sjá flesta fuglana. 

Gögn • Myndirnar og upplýsingarnar um fuglana. Gott er að hafa meðferðis 

spjaldtölvu og geta farið inn á fuglavefurinn.is. Þar er hægt að hlusta á 

hljóð fuglanna og fá nánari upplýsingar um þá.  

• Einnig væri gaman að hafa kíkir og taka með eitthvað til að gefa 

fuglunum að borða.  

Framkvæmd • Kennarinn þarf að finna út áður en farið af stað hvar sé best að vera til 

að sjá fuglana. Síðan er farið með börnin á staðinn. Gott að fá þau til að 

setjast niður og benda þeim á að best sé að hafa hljótt. Hverju barni er 

gefin mynd af fugli. Kennari er með upplýsingar um fuglana sem eru 

gefnar eftir að búið er að liggja og gá hvaða fuglar hafa komið.  

• Ef sú staða kemur upp að engir fuglar sjást er hægt að fara yfir 

myndirnar og kennari segir frá hverjum fugli fyrir sig.  

• Einnig væri gott að draga upp kíkir og gá hvort sjáist til fugla.  

Úrvinnsla • Nokkrir fuglar eiga lög á spjöldunum.  

• Í lokin væri gaman að börnin myndu syngja lögin saman áður en haldið 

er til baka í leikskólann.  

• Þegar komið er til baka er hægt að fá börnin til að teikna fuglana sem 

þau sáu. Þá er gott að vera með myndirnar af þeim hjá sér og geta líka 

skoðað upplýsingar um þá á netinu. 
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10.2 Hrafn 
 

 
 Mynd 1: Hrafn 

 

 

▪ Þetta er hrafn (Corvus corax) eða krummi. 

▪ Hann er spörfugl. 

▪ Á norðurhveli jarðar er hann mjög 

algengur. 

▪ Varpstöðvar hans eru frá Mið-Ameríku og 

Norður-Afríku í suðri og til 

heimskautalandanna í norðri. 

▪ Talið er að um 2.000 pör séu á Íslandi 

(náttúrufræðistofnun Íslands, e.d.) 

▪ Hreiðrin þeirra kallast laupur, oft er mikið 

um rusl og drasl í laupnum því hrafninn er 

glysgjarn. Hann verpir á hinum ýmsu 

mannvirkjum, eins og t.d. útihúsum, 

rafmagnsmöstrum og fleiri stöðum 

(fuglavefurinn, e.d.a). 

▪ Gaman væri að syngja lög um hrafninn eða 

krumma eins og við köllum hann oftast í 

daglegu máli. 

 

 

 

 

Krummi krunkar úti 

 

Krummi krunkar úti, 

kallar á nafna sinn. 

Ég fann höfuð af hrúti, 

hrygg og gæruskinn. 

:Komdu nú og kroppaðu með mér  

krummi nafni minn 

Þjóðvísa, íslenskt þjóðlag  

(Sigríður Pálmadóttir, 2010, bls. 209). 

 



42 
 

10.3. Skógarþröstur 
 

 
Mynd 2: Skógarþröstur 

 

▪ Þetta er skógarþröstur (Turdus iliacus). 

▪ Hann er af þrastarætt. 

▪ Skógarþrösturinn er með ljósa breiða rák fyrir ofan augun sem kallast brúnarák. 

Hann hefur ryðrauðan lit á síðunni og sést vel þegar hann flýgur. 

▪ Á Íslandi er skógarþrösturinn meðal algengustu fugla í görðum. 

▪ Auðvelt er að þekkja sönginn hans. 

▪ Skógarþrestir verpa í skógum, kjarri og görðum þar sem tré eru. 

▪ Skógarþröstur er farfugl. Í apríl fara fyrstu skógarþrestirnir að koma til landsins en 

þeir fara í október og þá oftast til Bretlands, Írlands, vesturhluta Frakklands og 

Íberíuskaga, einnig getur verið að þeir fari til annarra landshluta. 

▪ Þeir byrja oftast að verpa í byrjun maí og liggja á í um tvær vikur. Það tekur svo 

ungana einnig tvær vikur að komast úr hreiðrinu (Fuglavernd, e.d. a). 
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10.4. Stelkur 
 

 
Mynd 3: Stelkur 

 

▪ Þetta er stelkur (Tringa totanus). 

▪ Hann er vaðfugl. 

▪ Stelkur er farfugl og fer á haustin til Bretlands. 

▪ Hann er ekki lítill en samt ekki stór, þá er hann meðalstór. 

▪ Hann er helst í graslendi eða votlendi á sumrin en þegar nálgast að hann fari á 

haustin fer hann í fjörurnar og er þar stundum á veturna líka. 

▪ Verpir í hreiður sem hann gerir í graslendi eða mýrum, líka í þéttbýli en þá á svæði 

sem er ekki ræktað. 

▪ Þegar hann er í kringum hreiðrið sitt sest hann oft á staur og lætur heyra í sér ef 

einhver er að koma nálægt hreiðrinu hans. 

▪ Hann verpir fjórum eggjum, liggur á í 24 daga og ungarnir eru 25-35 daga að fara 

úr hreiðrinu. 

▪ Maturinn hans er helst skordýr, ormar og áttfætlur en þegar hann er í fjörum finnur 

hann marflær, smáskeljar, kuðunga o.fl. (Fuglavefurinn e.d. b). 
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10.5. Heiðlóa 
 

 
Mynd 4: Heiðlóa 

 

 

▪ Þetta er heiðlóa (Pluvialis apricaria), oftast 

nefnd lóa. 

▪ Hún er þekkt fyrir sönginn sinn þegar hún 

er á varptímanum en hann er dirrindí og 

syngur hún þetta bæði á flugi og er hún 

situr. 

▪ Hún er vaðfugl en hefst við í þurrlendi. 

▪ Hún verpir á þurrum svæðum í móum, 

lyngheiðum og grónum hraunum. 

▪ Utan varptíma er hún mest í fjörum, 

berjalandi eða á túnum. 

▪ Hún er dálítið minni en spóinn. 

▪ Lóan flýgur hratt og getur líka hlaupið 

hratt (Fuglavefurinn, e.d.c) 

▪ Oft er hún kallaður vorboðinn ljúfi.  

▪ Gaman er að syngja um lóuna eins og 

lagið Lóan er komin að kveða burt snjóinn 

 

Lóan er komin 

Lóan er komin að kveða burt snjóinn, 

að kveða burt leiðindin, það getur hún. 

Hún hefur sagt mér að senn komi spóinn, 

sólskin í dali og blómstur í tún. 

Hún hefur sagt mér til syndanna minna, 

ég sofi of mikið og vinni ekki hót. 

Hún hefur sagt mér að vaka og vinna 

og vonglaður taka nú sumrinu mót. 

 

Höf: J.A Bard/ Páll Ólafsson (Sigríður 

Pálmadóttir, 2010, bls. 148). 
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10.6. Tjaldur 
 

 
Mynd 5: Tjaldur 

 

 

▪ Þetta er tjaldur (Heamatopus ostralegus). 

▪ Hann er með stærstu vaðfuglunum á Íslandi. 

▪ Hann getur haft mjög hátt og er félagslyndur. 

▪ Hann flýgur lágt en kröftuglega. 

▪ Hann er farfugl og fer helst til Bretlandseyja snemma á haustin.  

▪ Hann reynir að finna sandmaðk, krækling og fleiri hryggleysingja í fjörunum en 

uppi á landi eru það ánamaðkarnir sem hann étur helst. 

▪ Tjaldur verpir helst í möl og sandi nálægt sjó, hann getur einnig verpt við ár og 

vötn. Kemur fyrir að hann verpir í vegköntum eða á húsþaki. 

▪ Hreiðrið er yfirleitt á berangri og þá með litlum steinum og þurrum gróðri. 

▪ Hann liggur á eggjunum í 24-27 daga og ungarnir eru 28-32 daga að þroskast 

(Fuglavefurinn, e.d.d). 
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10.7. Spói 
 

 
Mynd 6: Spói 

 

▪ Þetta er spói (Numenius phaeopus). 

▪ Hann er vaðfugl með langa fætur og langan 

boginn gogg. 

▪ Þegar spóar eru á flugi þekkjast þeir á hvað 

þeir blaka vængjum hratt. 

▪ Spóinn vellir, sem er hljóðið hans, og er talað 

um það sé meðal annars einkennishljóð 

sumarsins á Íslandi. 

▪ Spóinn sest oft á stað sem er hár, eins og 

þúfu, og vellir. 

▪ Hann étur helst skordýr, köngulær, snigla, 

orma, krabbadýr og ber þegar þau eru komin.  

▪ Goggurinn er góður til að grípa fæðuna bæði 

á yfirborðinu og ofan í leir sem er mjúkur. 

▪ Hann verpir bæði á þurru og blautu landi, 

einnig í lyngmóum, grónum hraunum og 

mýrum, melum og söndum.  

▪ Hann liggur á eggjum í 28 daga.  

▪ Hann er farfugl og fer til Vestur-Afríku á 

veturna (Fuglavefurinn, e.d. e). 

▪ Gaman er að syngja um spóann og gera keðju 

söng. 

 

 

 

Sá ég spóa 

Sá ég spóa 

suður í flóa, 

syngur lóa 

út í móa. 

Bí bí bí bí 

Vorið er komið 

víst á ný. 

Þýskt lag/Birgir Sigurðsson 

(Sigríður Pálmadóttir, 2010, bls. 79). 
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10.8. Hrossagaukur 
 

 
Mynd 7: Hrossagaukur 

 

▪ Þetta er Hrossagaukur (Gallinago gallinago). Hann er líka kallaður mýrispýta 

eða mýrisnípa. 

▪ Hann er vaðfugl, meðalstór. 

▪ Hann sést lítið eða vill ekki láta sjá sig. 

▪ Hann flýgur skringilega. 

▪ Á vorin flýgur hann oft hringflug yfir hreiðrinu sínu og „hneggjar“ mikið. 

▪ Ef einhver kemur nálægt honum flýgur hann mjög hratt upp með skrækjum. 

▪ Þegar hann fær sér að borða setur hann gogginn í blautan og mjúkan jarðveg 

og tínir upp orma. 

▪ Hann verpir í mýrlendi en líka á þurrum svæðum eins og kjarrlendi og uppi á 

heiðum. 

▪ Þegar hann fer að tygja sig til farar eru hann í opnum skurðum og á svæðum 

þar sem er hiti í jörðu. 

▪ Flestir hrossagaukarnir fara til Vestur-Evrópu, þá helst til Írlands 

(Fuglavefurinn, e.d. f). 
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10.9. Snjótittlingur 
 

 
Mynd 8: Snjótittlingur 

 

 

• Þetta er snjótittlingur (Plectrophenax nivalis).  

• Hann er af tittlingaætt. 

• Hann er svartur og hvítur á sumrin (karlfuglinn) en á veturna eru bæði kynin 

svipuð að lit, brún að ofan en ljós að neðan. 

• Snjótittlingur verpir sjaldan á láglendi en þá helst við ströndina. Þeir verpa mikið 

til fjalla. 

• Hann er að mestu leyti á Íslandi, fuglar frá Grænlandi koma hingað til lands á 

veturna, hluti af snjótittlingunum fara til Skotlands á veturna. 

• Það sem þeir borða helst er fræ, smádýr á varptímanum, einnig vilja þeir koma 

mikið í fuglafóður (Fuglavernd e.d. b). 

• Á sumrin kallast hann sólskríkja. 
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10.10. Sílamáfur 
 

 
Mynd 9: Sílamáfur 

 

 

 

• Þetta er sílamáfur (Larus fuscus). 

• Hann er mjög líkur svartbak en þó minni og nettari. 

• Þegar hann er fullorðinn er hann dökkgrár á baki og yfir vængjum. 

Vængbroddarnir eru mun dekkri, með hvítum doppum, annars er hann hvítur að 

örðu leyti. 

• Fæðan hans er helst sandsíli og annar smáfiskur. Sílamáfurinn fer meira en aðrir 

máfar upp á land að leita að æti. Einnig borðar hann egg, úrgang og fuglsunga 

(Fuglavefurinn, e.d. g). 
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10.11. Hettumáfur 
 

 
Mynd 10: Hetturmáfur 

 

 

 

• Þetta er hettumáfur (Larus ridibundus). 

• Hann er er votlendisfugl og mjög algengur á Íslandi.  

• Auðvelt er að þekkja hann því hann er ljósari, minni og flýgur léttar en stormmáfur 

og rita. 

• Á sumrin er hann ljósgrár á vængjunum og bakinu en hvítur að öðru leyti. Hettan 

er dökkbrún og nær niður á hálsinn.  

• Á veturna er hann ekki með hettu frá ágúst til mars. 

• Hann borðar helst skordýr, snigla, orma og aðra hryggleysingja. Einnig vill hann 

fara í smáfisk, ber og úrgang. Hann flýgur, syndir og gengur er hann leitar matar. 

• Hann verpir helst á blautum svæðum í byggð en fer alveg á þurr líka 

(Fuglavefurinn, e.d.h). 
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