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Formáli 

Greinargerð þessi ásamt efnisvef með verkefnasafni er 30 ECTS-eininga meistaraprófs-

verkefni til fullnaðar M.Ed.-gráðu í leikskólakennarafræðum við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. 

Átthagafræði er hugtak sem ég hef lengi heillast af og skýrist það af þeirri væntumþykju 

sem ég ber til minnar heimabyggðar og æskustöðva á Hellissandi og Rifi. Kveikjan að 

verkefninu varð til sumarið 2018 við kennslu við leikskólann Kríuból á Hellissandi. Mér fannst 

nauðsynlegt að finna leiðir til þess að gera vettvangsferðir markvissari, samþætta 

viðfangsefni í þeim við aðra áhersluþætti leikskólans og um leið hefja þá vegferð nemenda 

að kynnast sínum eigin heimahögum, læra að þykja vænt um þá og bera virðingu fyrir þeim. 

Þess vegna hef ég útbúið um sextíu verkefni sem hafa verið sett á efnisvef. Markmiðið er að 

verkefnin muni nýtast í starfi með nemendum Kríubóls og verði til þess að vettvangsferðir og 

nám byggt á kynnum af heimabyggð verði markvissari. Von mín er sú að verkefnin geti leitt 

af sér nýjar hugmyndir og efnisvefurinn þróast í samræmi við það. 

Ég vil þakka allri minni stórfjölskyldu fyrir ómældan stuðning, hvatningu og aðstoð með 

börnin mín í gegnum námið. Sérstaklega vil ég þakka eiginmanni mínum og börnunum okkar 

þremur fyrir alla þolinmæðina sem þau hafa sýnt mér í gegnum leikskólakennaranámið. 

Torfa Hjartarsyni leiðbeinanda mínum vil ég þakka fyrir gott samstarf, gagnleg ráð og 

ábendingar á meðan vinnu við verkefnið stóð.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands (sjá slóðina https://www.hi.is/sites/default/files/atli/ 

pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf). Ég hef gætt viðmiða um siðferði í 

rannsóknum og fyllstu ráðvendni við öflun upplýsinga, túlkun á niðurstöðum og miðlun 

þeirra. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er 

að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með 

einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég 

með undirskrift minni.  

 

Rif, 26. maí 2019 

 

Linda Rut Svansdóttir 

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf
https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf
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Ágrip 

Flest eigum við okkur einhvers staðar rætur og heimahaga sem okkur þykir vænt um. Í 

gegnum lífið höfum við flest þörf fyrir að fræðast um þessa átthaga okkar, læra að 

umgangast þá, láta gott af okkur leiða og nýta aukna þekkingu til áhrifa á eigið nærsamfélag. 

Í þessu meistaraverkefni er áherslan á átthagafræði og staðtengt nám (e. place-based 

education) og verkefni tengd þessum hugtökum ætluð börnum á leikskólaaldri. Vettvangur 

verkefnanna eru heimahagar höfundar, Hellissandur og Rif á Snæfellsnesi. 

Átthagafræðihugtakið er sótt til fyrri tíma þar sem markmiðið var að fræða nemendur um 

heimahagana en staðtengt nám er hugtak sem dregur fram að samfélag, menning og 

umhverfi yfirleitt geta verið undirstaða náms og þroska á ótal sviðum og tengst alls konar 

viðfangsefnum. Tengsl verða á milli náms og beinnar reynslu af umhverfinu og varpa ljósi á 

hið óþekkta. Í Aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á hlutverk og þátttöku hvers leikskóla í 

samfélagi og að finna skuli leiðir til þess að rækta og efla þau tengsl. Fyrri rannsóknir benda 

til að á grunnskólastigi megi standa betur og markvissar að því námi sem á sér stað í gegnum 

umhverfi, menningu og samfélag og telja verður líklegt að það sama eigi við á leikskólastigi. 

Hluti af verkefninu er efnisvefur með safni verkefna sem ætlaður er leikskólakennurum og 

öðru starfsfólki leikskóla. Verkefnin hefur höfundur mótað og sett fram og eiga þau að ýta 

undir og styðja við markvisst nám í gegnum umhverfi, menningu og samfélag við leikskólann 

Kríuból á Hellissandi. Í þeim er gert ráð fyrir samþættingu á áhersluþáttum leikskólans, að 

hvert námstækifæri í nánasta umhverfi skólans sé gripið og þau tengd við grunnþætti 

menntunar. Hvert verkefni á að ýta undir virkt lærdómsferli og við uppbyggingu verkefnanna 

var lögð áhersla á að tilgreina fjölda leiða eða aðferða sem hægt er að fara í ferlinu, greint er 

frá markmiðum, viðfangsefnum og hlutverki kennara. Vonir standa til að verkefnin komi að 

góðu gagni á Kríubóli en geti líka kveikt áhuga og hugmyndir í hópi kennara og annarra 

starfsmanna við aðra leikskóla. 
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Abstract 

Kindergarten and place-based education in the local community: A source of 

opportunities for play and development 

Most of us have a community we call home, that we care for and grow roots in. Throughout 

life most people develop desires to learn, to treat their community with respect, and to “pay 

it forward”. Understanding and more knowledge can increase the motivation to make a 

difference in the local community. This thesis emphasises projects for kindergarten students, 

local community studies (Icelandic: átthagafræði), and place-based education. The author´s 

hometowns of Hellissandur and Rif are the main focus of the projects. The concepts of local 

community studies and place-based education are similar but not the same: the first has 

concepts and goals to educate students about the local community and the other 

emphasises that community, culture, and environment can be the basis for further 

education and child development in many ways. Connections form between earlier 

experience and learning that increases knowledge of the unknown. The national 

curriculum’s main focus is on finding ways for kindergarteners to be more active and make a 

difference in the local community. Previous studies show that education through 

environment, culture, and community in the primary stage is lacking and therefore it is also 

likely that the same occurs in kindergarten. Part of the thesis is a website intended for 

kindergarten teachers and other employees. The author’s project can be found on the site. 

The main purpose of the project is to increase education through environment, culture, and 

community at the author’s workplace of Kríuból in Hellissandur. The project’s focus is to 

integrate the kindergarten’s point of emphasis, to catch every learning opportunity, and to 

connect the six fundamental pillars of education. The point of the project is to emphasise 

effective learning processes, showing ways or methods for how to work within the process, 

goals, and subject, and define the role of the teacher. Hopefully the project will come in 

good use in the Kríuból kindergarten and positively affect teachers in other kindergartens as 

a source of new ideas. 
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1 Inngangur  

Nú þegar tæknivæðing mótar daglegt líf okkar flestra og nemendur verða oft helteknir af 

tækjum og tólum hefur aldrei verið jafn mikilvægt að finna leiðir til þess að styrkja tengsl 

nemenda á öllum skólastigum við þeirra eigin nærumhverfi, samfélag og menningu. 

Kennarar geta haft mikil áhrif á tengsl nemenda við náttúru og heimabyggð í gegnum bæði 

kennsluumhverfi og þau verkefni sem lögð eru fyrir. Nauðsynlegt er að byrja sem fyrst að 

vekja áhuga og eftirtekt nemenda á eigin heimahögum og nærumhverfi. Leikskólinn er fyrsta 

skólastigið og ætti markvisst að hefja þá vegferð þar að stuðla að tengslum við náttúru, 

samfélag og menningu. Þannig má vinna að því að tengsl milli nemenda, samfélags og 

náttúru eflist, þróist og haldist vonandi við út lífið. Það umhverfi og sá staður sem barn elst 

upp í geta sett mark sitt á hvern þann einstakling sem er í mótun. Nærumhverfi hvers barns 

veitir fjölda námstækifæra sem nauðsynlegt er að nýta. Í leikskólastarfi dagsins í dag eru 

kröfur orðnar miklar og rík áhersla lögð á faglegt starf enda litið svo á að leikurinn sé 

mikilvægasta námsleið ungra barna. Umhverfi leikskóla í heimabyggð með öll þau 

námstækifæri sem það hefur upp á að bjóða virðist þó oft vanmetinn kostur þegar velja á 

heppilegt námsumhverfi fyrir tilraunir og leik barna. Í þessari greinargerð er mikilvægi þess 

að nýta útiumhverfið og eigið samfélag sem grundvöll til leikja og náms gerð skil í ljósi af 

reynslu höfundar og sjónarmiðum sem greina má í fræðilegum skrifum um efnið. Þá verður 

því lýst hvernig staðið var að gerð verkefnasafns um leik og nám leikskólabarna á vettvangi í 

heimabyggð höfundar á Hellissandi og Rifi. Verkefnasafnið er á birt í efnisvef á á slóðinni 

https://lindarutsvans.wixsite.com/atthagafraedi, ber heitið Átthagafræði og staðtengt nám í 

heimabyggð leikskóla: Uppspretta tækifæra til leiks og þroska og er ásamt greinargerðinni 

sem hér er lögð fram lokaverkefni höfundar til meistaragráðu í leikskólakennarafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

1.1 Val á viðfangsefni 

Í Snæfellsbæ árið 2009 var gefin út skólanámskrá um átthagafræði fyrir leik- og grunnskóla 

bæjarins. Markvisst nám í gegnum átthagafræði hefur síðan þá átt fastan sess í starfi 

grunnskólans en átthagafræðinámið ekki verið eins markvisst í leikskólanum. Því vil ég breyta 

og leggja fram bæði aðferðir og verkefni sem hægt verður að nota til þess að fá sem mest út 

úr nánasta og víðara umhverfi þess leikskóla sem ég starfa við og er að finna á Hellissandi. 

Þar hóf ég störf árið 2005 sem leiðbeinandi og hef starfað í leikskólanum síðan með nokkrum 

hléum. Ég hef gengt ýmsum störfum innan leikskólans og má þar nefna að ég hef starfað sem 

deildarstjóri og verkefnisstjóri. Mér hefur verið veittur fjöldi tækifæra til þess að hafa áhrif á 

leikskólastarfið og um leið hef ég eflst og þróast sem kennari. Ég hef lært í gegnum árin að 

https://lindarutsvans.wixsite.com/atthagafraedi
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leikskólakennarastarfið er fjölbreytt, sveigjanlegt og reynir á skapandi hugsun. Þessir þættir 

eiga stóran þátt í vali mínu á viðfangsefni í meistaraverkefninu, vegna þess að ég vil ýta undir 

fjölbreytileika, sveigjanleika og sköpun í starfinu með þeim verkefnum sem ég legg fram. 

Þannig held ég að hægt sé að stuðla að þróun í starfinu, viðhalda gleði og áhuga, bæði 

kennara og barna, í gegnum daglegt starf.  

Útivera í fallegu umhverfi hefur ávallt heillað mig og ýtt undir almenna vellíðan og gleði 

sem mér þykja mikilvægir þættir bæði persónulega og sem kennari. Ég ólst upp á Hellissandi 

og bý á Rifi í dag og mér þykir óendanlega vænt um þessa staði og þá náttúrufegurð sem hér 

umlykur allt. Það er einmitt þessi náttúrufegurð og saga staðarins sem mér finnst heillandi, 

mikilvæg og fela í sér fullt af námstækifærum sem á og þarf að nýta. Þau tækifæri finnast í 

fallegum náttúruperlum, sögu staðanna, plöntulífi, dýralífi bæði á sjó og á landi og þeirri 

menningu sem hér ríkir. Viðfangsefnið að kenna og læra um eigin átthaga með nemendum 

tel ég vera mjög mikilvægt og eru margar ástæður fyrir því. Fyrst og fremst eykst vitund 

nemendanna gagnvart umhverfinu og samfélaginu. Hægt og rólega átta þeir sig á þætti 

sínum í verndun umhverfisins og velferð samfélagsins. Því betur sem hver einstaklingur 

þekkir sitt samfélag, því meiri líkur eru á því að það ýti undir virka þátttöku í samfélaginu 

seinna meir. 

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Meginmarkmið með verkefninu er að efla og styrkja í sessi átthagafræðinám í leikskólanum 

Kríubóli á Hellissandi. Einnig tel ég mikilvægt að efla vitund og umræðu um mikilvægi 

útiumhverfis sem námsumhverfis og kosti þess að nýta það bæði meðal leikskólakennara og 

foreldra. Ég vil leggja áherslu á að til verði þekking á umhverfi skólans og heimabyggð 

barnanna en einnig að í því starfi eigi sér stað samþætting við aðra áhersluþætti í 

leikskólastarfinu og grunnþætti menntunar. Ég tel að markviss leikskólakennsla í gegnum 

nærumhverfi og nágrenni leikskóla geti lagt góðan grunn undir komandi nám og alla framtíð 

hvers barns. Meistaraverkefnið sem hér er lagt fram er annars vegar aðgengilegt og hagnýtt 

námsefni, verkefnasafn sem lagt er fram í efnisvef og er öllum opinn, og hins vegar sú 

greinargerð sem hér birtist. Verkefnin er hægt að nota og styðjast við í leikskólastarfi með 

ungum börnum. Námsefnið er ætlað leikskólakennurum og öðru starfsfólki leikskóla sem 

grunnur hugmynda að ferli til þess að kveikja og grípa áhuga ungra barna og þannig ýta undir 

þekkingu þeirra á samfélaginu, staðháttum, umhverfinu, plöntulífi, dýralífi, menningu og 

atvinnulífi. 

Lagt var upp með að svara með efnisvefnum og þessari greinargerð þremur 

rannsóknarspurningum. Þær eru eftirtaldar: 
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• Hvernig geta leikskólakennarar stuðlað að gefandi leik og árangursríkri kennslu í 

vettvangsferðum og í tengslum við þær? 

Með þessari fyrstu spurningu er sjónum beint að vettvangsferðum og leikskólastarfi á 

breiðum grunni, horft til vettvangsferða yfirleitt og leikskóla almennt. Næst er svo litið til 

ferða um eigin átthaga og heimabyggð og þá með heimaslóðir höfundar í huga. 

 

• Hvernig er hægt að nýta vettvangsferðir leikskólabarna um eigin átthaga sem 

uppsprettu tækifæra í leik og námi, á heimaslóðum höfundar á Hellissandi og Rifi 

og í leikskólastarfi almennt? 

Að lokum er athyglinni beint á að áherslum í starfinu á Kríubóli og þvi hvernig tengja má 

reynslu og athafnir í vettvangsferðirnar því sem fram fer í leikskólanum, líka áður en haldið 

er á vettvang og eftir að heim er komið. 

 

• Hvernig má samþætta leik og nám í tengslum við vettvangsferðir um heimabyggð 

við áhersluþætti leikskólans Kríubóls og grunnþætti menntunar? 

1.3 Uppbygging greinargerðar 

Greinargerðinni sem hér er lögð fram er ætlað að styðja við efnisvefinn og kallast á við hann, 

færa rökstuðning fyrir mikilvægi námsefnis í efnisvefnum og tengja efnið við aðalnámskrá og 

grunnþætti menntunar. Greinargerðin skiptist í sex kafla. Í inngangi er gerð grein fyrir vali á 

viðfangsefni, tilgangi, markmiðum og rannsóknarspurningum verkefnis. Annar kafli er 

fræðilegur kafli þar sem fjallað er um helstu hugtökin sem unnið er út frá, hlutverk kennara í 

átthagafræði og staðtengdu námi og þann ávinning sem virkar vettvangsferðir um eigin 

heimahaga geta haft í för með sér fyrir nemendur. Þriðji kafli snýst um grunnþætti 

menntunar og tengir þá við námsefnið og það ferli sem verkefnin geta haft í för með sér. Í 

fjórða kafla er nærumhverfi leikskólans Kríubóls kynnt ásamt þeim námsmarkmiðum sem ég 

hef sett upp í tengslum við það. Fimmta kafla er ætlað að lýsa í máli og myndum efnisvefnum 

og viðfangsefnum verkefnanna. Í sjötta kafla er rætt um niðurstöður, notagildi námsefnisins 

og hugmyndir höfundar um frekari þróun á efninu.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Verkefni í efnisvefnum sem fylgir þessari greinargerð ýta undir virkt útinám í nánasta 

umhverfi nemenda í leikskólanum Kríubóli og gefa tækifæri til þess að vinna markvisst að 

átthagafræði og staðtengdu námi (e. place-based education) á Hellissandi og Rifi. Nokkur 

hugtök liggja helst að baki við gerð og framkvæmd verkefnanna, má þar nefna hugtökin 

átthagafræði, grenndarnám, grenndaraðferð, staðtengt nám og útinám. Í grunninn leggja 

þau öll áherslu á það sama, að nám eigi sér stað um og í samspili við umhverfi skóla eða 

valinn vettvang. Þær rannsóknir og fræðilegar niðurstöður sem vitnað er í eru allar 

samhljóma um mikilvægi útiumhverfis og ávinning af því að nota það sem kennsluumhverfi í 

námi ungra barna.  

2.1 Hugtök 

2.1.1 Átthagafræði og staðtengt nám 

Í sveitarfélaginu Snæfellsbæ, sem sameinar Ólafsvík, Hellissand og Rif ásamt nærsveitum, 

hefur tíðkast í skólastarfi að nota hugtakið átthagafræði þegar kemur að námi um 

heimahagana. Hugtakið er nokkuð gamalt og samkvæmt orðabókinni Snöru er það notað um 

námsgrein í barnaskóla þar sem nemendur læra um nánasta umhverfi sitt (Snara, e.d.). Ruth 

Margrét Friðriksdóttir og Bragi Guðmundsson (2015:4) fjalla um átthagafræði og greina frá 

því að undir hugtakið falli hugtökin grenndaraðferð og grenndarkennsla. Bæði hugtökin vísa 

til mikilvægis þess að grípa námstækifærin allt í kring þegar fengist er við kennslu og að nám 

sé auðveldara þegar snerti- og sjónskyn fá að njóta sín. Þau endurspegla því vel það 

sjónarmið mitt sem hér var kynnt að framan, að í nærumhverfinu leynist fjölbreytt 

námstækifæri sem samþætta má við aðrar áherslur í námi leikskólabarna.  

Hugtakið grenndaraðferð vísar til þess náms sem á sér stað þegar viðfangsefni í 

nærumhverfinu eru nýtt, þau látin leiða af sér nýjar hugmyndir og þær nýttar í kennslu (Ruth 

Margrét Friðriksdóttir og Bragi Guðmundsson, 2015:6). Þessa skilgreiningu er hægt að skilja á 

þá leið að í gegnum nærumhverfi og þau námstækifæri sem þar leynast sé hægt að nálgast 

aðrar áherslur í námi og standa að margvíslegri samþættingu. Hugtakið grenndarkennsla, 

aftur á móti, endurspeglar frekar þá skilgreiningu á hugtakinu átthagafræði sem Snara 

orðabók leggur fram, og snýst ekki síst um að fjalla um nærumhverfið og það sem þar er að 

finna (Ruth Margrét Friðriksdóttir og Bragi Guðmundsson, 2015:6). 

Fjórða hugtakið sem hér verður nefnt fellur ekki síður vel að hugmyndum höfundar um 

nærumhverfið sem uppsprettu námstækifæra og tengsla við umhverfi, menningu og 

samfélag. Þetta er hugtakið staðtengt nám (e. place-based education) og hefur verið 

skilgreint á þennan hátt: Að leggja áherslu á að nemendur komist í snertingu við sína eigin 
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Mynd 1. Kostir staðtengds náms (Getting Smart, 2017, þýðing Linda Rut Svansdóttir). 

menningu, samfélag og náttúrulegt landslag, þannig að til verði reynsla og aukin tækifæri. 

Þessir þættir geta lagt grundvöll að öðru námi, svo sem málörvun, sköpun, stærðfræði, 

vísindum, samfélagsfræði og fleiri námsþáttum sem áhersla er lögð á í gegnum námskrá 

(Promise of Place, e.d.). Áhersla og markmið staðtengds náms eru að stuðla að því að nám 

nemanda spretti af reynslu og umhverfi nemanda. Námstækifæri eru nýtt og til verður 

tenging á milli þess sem nemendur þekkja úr eigin lífi, samfélagi og nærumhverfi og hins 

óþekkta (Smith, 2002:586-587). Um leið er gert ráð fyrir samþættingu líkt og í þeirri 

skilgreiningu á hugtakinu grenndaraðferð sem áður var lýst. Staðtengt nám hefur verið 

innleitt í skólastarf af nokkrum ástæðum og má þar nefna tengingu á milli samfélags og 

skóla með það að markmiði að efla þátttöku nemenda í samfélaginu og láta gott af sér 

leiða. Önnur ástæða er að skapa þeim tækifæri til þess að kynnast eigin samfélagi með 

vistfræðileg markmið og velferð íbúana í huga (Mclnerney, Smyth og Down, 2011:5). 

Meginþemu staðtengds náms eru: Tengsl skóla og samfélags, umhverfismennt, saga 

staðarins, nám um eigið samfélag, vistfræði, fjölbreytileiki lífvera og sjálfbærni (Penetito, 

2009:6). 

Á vefsetrinu Getting Smart má finna handhægan bækling um staðtengt nám (Getting 

Smart, 2017) og þar hafa verið settir upp myndrænt þeir kostir sem staðtengt nám getur haft 

í för með sér (sjá Mynd 1).  
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Yfirlitið á Mynd 1 lýsir vel kostum staðtengds náms, til hvers það getur leitt fyrir nemendur 

og þeim möguleikum sem gefast í námi sem byggt er þátttöku þeirra og virkni. Nemendur fá 

tækifæri til þess að byggja á fyrri reynslu, efla sköpunarhæfni og dýpka þekkingu með því að 

kynna sér og glíma við eigið samfélag og nærumhverfi.  

Verkefnasafnið sem höfundur hefur sett fram á efnisvef er átthagafræðimiðað. Hugtakið 

átthagafræði er að mati höfundar bæði heillandi og fallegt, það vísar til uppruna og róta og á 

mjög vel við í því samfélagi eða þeirri heimabyggð sem námsefnið á við um. Verkefnin gefa 

kost á því að börn á leikskólaaldri læri um sitt nánasta umhverfi. Einnig að í gegnum þekkt og 

kunnuglegt umhverfi, bæði samfélag, menningu og nærumhverfi, verði til ný þekking. Einnig 

er markmið höfundar, eins og áður sagði, ekki einungis að fræða um umhverfið heldur að til 

verði nám í gegnum nærumhverfið og samþætting við ýmsa áhersluþætti leikskólans. 

Hugtakið staðtengt nám á því einnig við um áherslur og markmið verkefnanna. Þeir kostir 

sem hér að ofan eru nefndir á Mynd 1 sýna glöggt að fjölmarga þætti, sem mikilvægt er að 

lögð sé á áhersla í daglegu starfi leikskóla, er einnig hægt að þjálfa utan veggja hans og lóðar 

með leik og námi, jafnt í nánasta umhverfi leikskólans og víðara nágrenni. Átthagafræði og 

staðtengt nám veita kennurum og nemendum tækifæri til þess að stíga út fyrir hina 

hefðbundnu kennslustofu og nýta útiumhverfið og samfélagið sem efnivið til kennslu á 

fjölbreyttan hátt. Þannig má breyta heimabyggðinni og samfélaginu sem þar er að finna í 

kennslustofu (Promise of Place, e.d.). 

 

2.1.2 Útinám og útiumhverfi 

Kostir sveigjanleika í leikskólastarfi eru margir og gefa fjölda tækifæra til þess að iðka útiveru, 

stuðla að námi í gegnum nærumhverfi leikskóla og þannig leggja áherslu á átthagafræði og 

staðtengt nám. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) má greina nokkra þætti sem styðja við 

mikilvægi útináms og áherslu á átthagafræði og staðtengt nám. Þar kemur meðal annars 

fram að menntun byggist á fjölbreyttu námi sem sótt er í menningu, umhverfi og samfélag. 

Leikskóli á að vera félags- og menningarlegur vettvangur þar sem þjóðararfur og gildi íslensks 

samfélags skipa veglegan sess. Jafnframt eiga starfshættir leikskóla að taka mið af umhverfi 

og samfélagi. Skólinn á svo fyrir sitt leyti að vera virkur þátttakandi í því samfélagi og hafa 

áhrif á það. Á þessu má skilja að mikilvægt er að lögð sé áhersla á nám í gegnum 

nærumhverfi og víðara nágrenni leikskóla í leikskólastarfinu. Stuðla þarf að virkum tengslum 

á milli skóla og grenndar og að útinám leiði af sér að nemandinn öðlast nýja reynslu sem 

veitir honum frekari tækifæri til þess að hafa áhrif á umhverfi sitt (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2015:1). 
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Bæði átthagafræði og staðtengt nám stuðla að útinámi í heimahögum nemenda. Í 

hugtakinu útinám getur meðal annars falist að námið hefur verið skipulagt fyrirfram eða 

sprottið af hugmyndum nemenda. Það á sér stað utan veggja skólans en ekki alltaf utandyra, 

ef marka má skilning sumra sem um það fjalla, hugtakið útinám hefur til dæmis verið notað 

um heimsóknir á söfn (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014:15). Dæmi um 

þannig útinám í heimabyggð væri heimsókn í stofnun eða fyrirtæki sem áhugi væri á að 

kynnast nánar en í því eru fólgin mörg tækifæri til þess að efla tengsl barna við eigin 

heimabyggð. 

Kristín Norðdahl (2016) skoðaði í rannsókn sinni, hlutverk útináms í námi barna á 

aldrinum fjögurra til níu ára. Hún komst að því að útiumhverfið var mikils metið, bæði meðal 

kennara og barna, og var það talið búa yfir mörgum möguleikum þegar kom að þroska og 

námi barna. Í rannsókninni kom einnig í ljós að kennararnir kunnu frekar að meta staði utan 

skólalóðar en innan þegar kom að kennslu eða skipulögðu starfi með börnunum. Þeir töldu 

að hættur í umhverfinu væru ekki sú ógn að hún kæmi í veg fyrir starf með börnum og voru 

þeirra skoðunar að námsmöguleikar hlytu að vega þyngra. Í því samhengi er nefnt að efla 

megi sjálfstraust, þor og byggja upp hugrekki barna. Niðurstöðurnar gefa til kynna að 

námstækifærin utanhúss felist ekki síst í hreyfingu, frelsi barna, leik og reynslu sem hægt er 

að læra af. Með námi í útiumhverfi megi vekja áhuga barna, ýta undir þann áhuga og um leið 

virkja og efla almennan þroska barna í gegnum þær krefjandi aðstæður sem finna má í 

náttúrunni. Waters og Maynard (2010) skoðuðu í rannsókn sinni hvaða þættir vöktu athygli 

barna á aldrinum þriggja til sjö ára í útiumhverfi. Skoðað var hvernig útiumhverfið gat eflt 

áhuga barna og hvað það væri í umhverfinu sem börnin sýndu mestan áhuga og vildu ræða 

um við kennara sína. Útiumhverfið stuðlaði að virkum samskiptum milli kennara og barna um 

það sem þau höfðu áhuga á, það sem þeim þótti spennandi eða til þess að leita svara við 

spurningum. Rannsóknin gaf til kynna að útiumhverfið væri hlaðið tækifærum til þess að 

stuðla að og koma til móts við áhuga barna. Það sama gildir um átthagafræði og staðtengt 

nám sem byggist að miklu leyti á útinámi, virkri þátttöku, áhuga, fræðslu og skilningi á eigin 

samfélagi og umhverfi. Námstækifærin eru fjölbreytt og mörg eins og rannsóknir sína og þau 

ber að grípa.  

Í rannsókn Kristínar Norðdahl (2013) á því hvernig kennarar nota útiumhverfi í námi 

barna kom í ljós að útiumhverfið var nýtt til þess að ýta undir reynslu barnanna af ákveðnum 

þáttum, það varð vettvangur til leikja og frelsis og uppspretta skapandi starfs. Þá lagði 

reynsla barnanna grundvöll að gefandi umræðum. Af þessu má leiða að útiumhverfi veitir 

fjölbreytt tækifæri til náms þar sem byggja má á upplifunum, áhuga og reynslu barna. 

Útinám hefur áhrif á vitsmunalegan þroska barna og náttúrulegt námsumhverfi getur eflt 

ímyndunarafl, leitt til uppgötvana og fengið sköpun til að blómstra. Þetta má rekja til 
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fjölbreytileika sem útiumhverfi hefur upp á að bjóða í gegnum grófhreyfingar og sjónrænar 

upplifanir sem kalla á virka ákvarðanatöku, lausnamiðun og skapandi hugsun (Burdette og 

Whitaker, 2005:48). 

Kristín Norðdahl og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2015) skoðuðu í rannsókn sinni þá 

umræðu sem einkennir hlutverk útináms í íslenskum stefnumótunarskjölum og hvort 

náttúrulegt og manngert umhverfi í nágrenni skóla gegni mikilvægu hlutverki í námi barna. 

Greind voru níu þemu og var eitt þeirra útiumhverfið sem námsumhverfi og kom þar í ljós að 

níu af fjórtán stefnumótunarskjölum grunnskóla og leikskóla mæla með því að útiumhverfið 

sé notað sem námsumhverfi. Einnig kom í ljós að 82% af stefnumótunarskjölum 

sveitarfélaganna leggja áherslu á útiumhverfi sem námsumhverfi. Helmingur skjalanna sem 

skoðaður var greindi frá mikilvægi þess að börn upplifðu og fengju jákvæða reynslu af 

útiumhverfinu sem jafnframt myndi leggja grunninn að vilja barnanna til þess að vernda 

náttúru og umhverfi. Allt rennir þetta frekari stoðum undir það sjónarmið að í hverjum 

leikskóla ætti að leggja stund á átthagafræði og staðtengt nám og tengja það starf öllum 

grunnþáttum aðalnámskrár.  

Virk þekkingaröflun byggð á nærumhverfi hefur marga kosti og veitir mörg tækifæri til að 

efla nám, bæði innanhúss og utandyra. Hægt er að skoða, snerta og upplifa utandyra og 

þegar inn er komið er hægt að vinna á skapandi og markvissan hátt með þá upplifun og 

reynslu. Þannig má leggja grundvöll að heildstæðu ferli í námi byggðu á athugunum og leik í 

umhverfi og nágrenni skóla. Grunnur átthagafræði og staðtengds náms er að stórum hluta 

útinám þar sem mest áhersla er lögð á upplifun og beinni reynslu barna á vettvangi. Þetta 

má svo undirbúa og því má fylgja eftir á margvíslegan hátt. Tryggja þarf að börnin fái 

tækifæri til þess að kynnast sögu síns samfélags, náttúru, menningu og örnefnum og að þeim 

kynnum spretti þekking og skilningur. Átthagafræði og staðtengt nám eiga að kenna börnum 

að umgangast umhverfið og tryggja að þau læri að meta og láta sér þykja vænt um 

heimahagana sína.  

Kristín Norðdahl og Jóhanna Einarsdóttir (2015) könnuðu í rannsókn sinni viðhorf ungra 

barna til útiumhverfis og kom þá í ljós að flest barnanna kunnu frekar að meta útiveru en 

inniveru. Þá fannst þeim mikilvægt að hafa fjölbreytt tækifæri á útisvæðinu fyrir mismunandi 

leiki. Það sem börnin töldu mikilvægast varðandi útiumhverfið var að það væri líkamlega 

krefjandi en þó þannig að þau væru örugg. Þau vildu hafa tækifæri til þess að kanna og 

uppgötva og þau vildu njóta náttúrunnar og fallegra hluta í henni til að mynda þegar kom að 

skólalóðinni. Einnig lögðu þau mikla áherslu á félagsleg tengsl milli barna, fullorðinna og 

annarra lifandi vera. Að lokum fannst þeim mikilvægt að geta átt eða búið til sinn eigin 

leynistað (Kristín Norðdahl og Jóhanna Einarsdóttir, 2015:158). 
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Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttir (2015) ber hún saman skólastarf í Minnesota í 

Bandaríkjunum og á Íslandi hvað varðar tengsl grunnskóla við umhverfi, bæði náttúru og 

mannlegt samfélag. Hún skoðar hvernig staðið er að þessum tengslum á báðum stöðum og 

dregur fram það sem telja má líkt og ólíkt. Niðurstöður leiða í ljós að viðmælendur beggja 

landa leggja áherslu á að nemendur fái tækifæri til þess að kynnast umhverfi sínu og í 

gegnum það öðlast skilning og eflast félagslega. Allir viðmælendur voru einnig sammála um 

það að tengsl milli skóla og umhverfis sköpuðu fjölbreytileika í námi, reynslu við 

raunverulegar aðstæður og að ólíkir nemendur fengju notið sín. Einnig að markmiðið væri að 

kynna skólann út á við fyrir samfélaginu, foreldrum og öðrum. Það sem var helst ólíkt með 

löndunum tveimur þegar kom að tengingu milli skóla og umhverfis var að allt skipulag var í 

fastari skorðum í Minnesota. Meira var um formlega samninga við aðila í 

grenndarsamfélaginu, einnig var meiri áhersla í Minnesota á tengsl námskrár við inntak þess 

útináms sem átti sér stað og þá samvinnu sem til varð við aðila úr nærsamfélaginu. Vert er 

því að velta fyrir sér hvort meira sé lagt upp úr formlegum námsmarkmiðum þegar kemur að 

vettvangsferðum í grunnskólum Minnesota heldur en í grunnskólum á Íslandi og þá jafnvel 

einnig leikskólum á Íslandi. 

2.2 Hlutverk kennara og ávinningur af útiumhverfi sem kennslustofu 

Eins og fram hefur komið leggur meirihluti stefnumótunarskjala áherslu á að útiumhverfið sé 

nýtt sem námsumhverfi. Kennslustofa náttúrunnar getur þó verið sumum kennurum 

framandi. Sýna þarf fram á að útiumhverfið hafi sömu og jafnvel fleiri námstækifæri að 

geyma heldur en hin hefðbundna kennslustofa. Efla þarf áhuga og þekkingu menntaðra 

kennara á þessum vænlega kosti og ef til vill huga að uppbyggingu kennaramenntunar í því 

sambandi. Í mínu kennaranámi hefur því miður verið lítið svigrúm til sérhæfingar á sviði 

útikennslu. Ég tel það mjög miður vegna sérstöðu leikskólanna þegar kemur að sveigjanleika í 

starfi og þeirrar áherslu að leikurinn er meginnámsleið í leikskólastarfi. Mín reynsla er sú að 

útiumhverfið gefi mun fleiri færi heldur en leikrýmið innan leikskólans til að efla og styðja við 

leik, nám og félagsleg tengsl. 

Notkun á útiumhverfi sem námsumhverfi byggist fyrst og fremst á áhuga kennara. Sá 

áhugi og tengsl kennaranna sjálfra við náttúru og umhverfi eru mikilvægur liður í því að 

markvisst nám geti átt sér stað utandyra. Viðhorf kennara til útiveru getur haft áhrif á viðhorf 

nemendanna. Kennari er í hvaða verkefni og kennslu sem hann tekur sér fyrir hendur 

mikilvæg fyrirmynd nemendanna, sá áhugi , gleði og forvitni sem hann sýnir getur 

endurspeglast í upplifun þeirra. Ung börn læra meira í gegnum kennarann sem fyrirmynd, 

þau gildi og þann áhuga sem hann endurspeglar heldur en í gegnum munnleg fyrirmæli 

(Dowdell, Graya og Maloneba, 2011:33).  
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Útiumhverfið býður upp á fjölmarga kosti í námi ungra barna, þar er nægt rými til leikja, 

hreyfingar og uppgötvunar á eigin umhverfi. Kennari þarf í gegnum eigin kennsluaðferðir og 

umhverfi að kom til móts við fjölbreyttan hóp nemenda. Mikilvægt er að hann taki virkan 

þátt í leik og iðju barna og geti þannig ýtt undir að merkingarbært nám eigi sér stað og að til 

verði ferli þar sem reynir á samspil þess náms sem á sér stað úti og áframhaldandi vinnu 

innan veggja skólans. Skapa þarf aðstæður þar sem nemendur geta á eigin forsendum haft 

tækifæri til þess að upplifa, ímynda sér, skapa og uppgötva (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014:121). 

Margar rannsóknir sýna fram á að útiumhverfið sem kennslustofa hefur ýmsa kosti 

umfram hina hefðbundnu kennslustofu. Tengsl nemenda við náttúru aukast, meðvitund 

gagnvart náttúrunni verður meiri, athygli og einbeiting eflist ásamt því að jákvæð áhrif á 

sköpun, ímyndun og virk samskipti eiga sér stað. Kennsla utandyra hefur þá kosti að hún 

stuðlar að beinni reynslu og upplifun sem hvetur nemendur til að sýna færni sem jafnvel ekki 

er hægt að sjá innandyra (Cooper, 1996:13). Dowdell, Graya og Maloneba (2011) skoðuðu í 

rannsókn sinni áhrif náttúrulegs umhverfis á félagslega hegðun og leik barna. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að styðjandi kennari og umhverfið leiki stórt hlutverk. Þá 

getur umhverfið ýtt undir virk samskipti, verið uppspretta námstækifæra, stutt við jákvæð 

tengsl á milli barna og eflt ímyndunarleik þeirra.  

Hlutverk kennarans í kennslu úti er frábrugðið hlutverki hans innandyra og felst kennslan 

utandyra í að auðga nám nemendanna í gegnum þeirra eigin skynfæri. Mikilvægt hlutverk 

kennara er að vekja áhuga á viðfangsefninu, veita leiðsögn og hvatningu og þannig ýta undir 

að nemendur prófi sig áfram, skoði, tali saman og rannsaki eigið umhverfi. Þannig eflist 

skilningur og orðaforði eykst (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014:117). 

Útiumhverfið veitir einnig tækifæri til samþættingar, að kanna og uppgötva á eigin hraða, 

sjálfstæðrar vinnu, mismunandi kennsluaðferða, upplifunar nemenda og nýrra 

námstækifæra sem leiða af sér aukinn orðaforða (Yildirim og Akamca, 2017:1). Námsferli og 

samþætting náms innan veggja skólans og utan veita tækifæri til þess að styðja en fremur við 

það nám sem á sér stað.  

Bento og Dias (2017) gerðu starfendarannsókn í leikskóla í Portúgal þar sem þær skoðuðu 

áhrif þess á nemendur og kennara að færa nám sem átti sér oftast stað inni út fyrir skólann 

og nýta frekar útiumhverfið til leikja og uppgötvunar. Greind voru þrjú þemu, tengsl við 

náttúruna, mikilvægi hættu og tækifæri til félagsfærni. Meginniðurstöður voru þær að 

útiumhverfið bauð upp á fjölda námstækifæra, náttúran vakti upp forvitni og eftirtekt 

nemenda, hvatti þá til skapandi hugsunar og þeir þjálfuðust í að leysa vandamál. Þeim var 

kennt að takast á við hættur sem finna mátti í umhverfinu. Kennararnir fundu í rannsókninni 

að leikur í útiumhverfi varð til þess að orðaforði og hugtakaskilningur nemenda jókst. Einnig 
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kom í ljós að kennarar upplifðu ekki jafn miklu streitu og minna álag þegar útiumhverfið var 

nýtt, samvinna milli nemenda varð meiri og minna var um að ágreiningur kæmi upp á meðal 

þeirra. 

Yıldırım og Akamca (2017) gerðu rannsókn í Tyrklandi þar sem markmiðið var að skoða 

áhrif umhverfis og útikennslu á þroska leikskólabarna. Fylgst var með vitsmunalegri hæfni, 

félagsfærni, málfærni og hreyfiþroska barnanna. Í rannsókninni tóku þátt þrjátíu og fimm 

lágstéttarbörn, öll voru þau fimm ára og höfðu ekki haft tækifæri til þess áður að vera í 

leikskóla. Borin var saman staða barnanna í byrjun og í lok rannsóknar. Rannsóknin stóð yfir í 

tíu vikur og hvern virkan dag tóku börnin þátt í skipulagðri útikennslu í fjóra klukkutíma í 

senn. Þróuð voru níutíu verkefni til þess að efla framangreinda þætti. Reynt var að grípa þau 

námstækifæri sem buðust utandyra og lögð áhersla á að í gegnum umhverfið gætu börnin 

fylgt eftir eigin forvitni, tjáð skoðanir sínar og hreyft sig óhindrað. Niðurstöður leiddu í ljós að 

verkefnin og útiveran hafði jákvæð áhrif á alla þá þroskaþætti sem skoðaðir voru.  

Náttúrulegt umhverfi hefur marga kosti sé það nýtt til leikja og kennslu með nemendum 

á leikskólaaldri. Allen Cooper (2015:86) hefur tekið saman í grein sinni níu kosti þess að nýta 

náttúrulegt útiumhverfi sem námsumhverfi og áhrif þess á ung börn: 

• Sjálfstjórn eykst 

• Þol og hæfni til hreyfingar batna 

• Mataræði batnar 

• Sjón batnar 

• Vitsmunalegur þroski eykst 

• Námsárangur batnar 

• Einkenni ADHD minnka og einbeiting eflist 

• Sjálfstraust styrkist 

• Skilningur og virðing gagnvart vistkerfinu, fæðukeðjum 

og hringrásum í umhverfinu vaxa 

2.3 Samantekt 

Átthagafræði og staðtengt nám stuðla að því að nemendur kynnist eigin samfélagi í gegnum 

beina upplifun. Niðurstöður rannsókna sem vísað er til hér í kaflanum benda til þess að ef til 

vill megi nýta útiumhverfið meira og betur sem kennsluumhverfi en nú er raunin, jafnvel þó 

að stefnumótunarskjöl leggi áherslu á notkun útiumhverfis sem námsumhverfis. Rannsóknir 

sýna jafnframt að útiumhverfið veitir ungum börnum fjöldamörg tækifæri til þroska og náms. 

Útiumhverfið ýtir, svo eitthvað sé nefnt, undir virka hreyfingu, umræður byggðar á áhuga og 

forvitni nemenda, beina upplifun, félagsfærni, ímyndunarleik og tengsl milli náttúru og 

nemenda. Kennarinn gegnir mikilvægu hlutverki, hann þarf að vera styðjandi, virkur 
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þátttakandi og sýna áhuga á viðfangsefninu. Þannig ýtir hann undir fróðleiksþörf nemenda 

og veitir þeim tækifæri til frekari uppgötvana á þeirra forsendum.  
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3 Tengsl verkefna við grunnþætti menntunar 

Hvert og eitt verkefnanna sem sett hefur verið fram á efnisvefnum, sem fylgir þessari 

greinargerð, ætti að gefa færi á tengingu við alla grunnþætti menntunnar. Hlutverk kennara 

er meðal annars að stuðla að því að unnið sé á fjölbreyttan hátt með verkefnin og umhverfið 

nýtt sem uppspretta ríkulegra námstækifæra. Úrvinnsla verkefnanna á að vera ferli og í 

gegnum það fléttast grunnþættir menntunar. 

3.1 Jafnfrétti 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur skýrt fram að í leikskólastarfi skuli stuðla að 

jafnréttismenntun og að áhersla skuli vera á skóla án aðgreiningar. Oft virðist þó pottur 

brotinn þegar kemur að þekkingu og skilningi kennara og starfsfólks leikskóla á hugtakinu 

jafnrétti. Því miður vill það verða þannig að þessi mikilvægi grunnþáttur verður ósjálfrátt og 

jafnvel ómeðvitað út undan í markvissu starfi leikskóla. Jafnrétti er stórt og yfirgripsmikið 

hugtak og varðar kyn, kynhneigð, stétt, menningu, aldur, fötlun, búsetu, trúarbrögð, ætterni, 

tungumál, þjóðerni, litarhátt og lífsskoðanir (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind 

Rós Magnúsdóttir, 2013:8). Þegar unnið er markvisst að jafnréttisstarfi þarf leiðarljósið að 

vera það að hverjum einstaklingi sé gert kleift að njóta sín þannig að hæfileikar hvers og eins 

þroskist óháð þjóðerni, kyni, kynhneigð, litarhætti og þar fram eftir götum. Áhersla þarf að 

vera á að vinna gegn hugmyndum nemendanna, sem litast hafa af staðalmyndum og 

endurspeglað geta einhverskonar mismunun, til að mynda vegna uppruna, stéttar, kyns, 

kynhneigðar og fötlunar (Þórdís Þórðardóttir, 2016:181). 

Í vinnu við verkefnin og í vettvangsferðum er mikilvægt að áhersla sé lögð á að allir 

nemendur hafi jöfn tækifæri til þátttöku. Nemandi með fötlun á að eiga færi á sömu upplifun 

og aðrir í hópnum og tryggja þarf hlutdeild og skilning nemenda með annað tungumál en 

íslensku. Mikilvægt er að kennarar hafi hæfni til þess að finna lausnir og geti þannig tryggt 

þátttöku allra nemenda í þeim verkefnum sem sett hafa verið fram í efnisvefnum og 

leikskólastarfi yfirleitt.  

Vettvangur verkefnanna í efnisvef höfundar er lítið samfélag sem einkennist af fastheldni 

og kynjuðum staðalmyndum sem birtast til dæmis í framboði á atvinnu á svæðinu. Meirihluti 

karlmanna starfar við sjómennsku eða störf tengd sjávarútvegi og þeir eru oft mikið að 

heiman en meirihluti kvenna starfar í skólum eða í fiskvinnslu og þær sjá að jafnaði um 

heimilið. Kynjaðar staðalmyndir eru áberandi í samfélaginu og þær endurspeglast í 

viðhorfum og leik nemenda. Hugmyndir barna um hlutverk kynjanna endurspegla gjarnan 

samfélagið sem þau alast upp við og eiga að venjast. Rogoff (2003:295-301) setur fram 

hugmyndir í þá veru að börn læri í gegnum þátttöku sína í samfélaginu og greinir frá því að 
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leikur geti tekið á sig mismunandi myndir í ólíkum samfélögum. Í samfélagi þar sem börn eru 

í mikilli nánd við foreldra sína og kennara gera þau sér leik úr því að herma eftir þeim og í 

gegnum það læra þau til hvers er ætlast af þeim. Börn læra hlutverk kynjanna með þátttöku í 

samfélagi og hún getur gefið af þvi skýra mynd hvernig menningu þau búa við heima við og í 

skólanum. Sér mamman mest um heimili og börn? Er pabbinn mikið í vinnunni og gefur hann 

sér lítinn tíma til þátttöku í uppeldi barna sinna? 

Af menningu samfélagsins og þeim gildum sem ríkja á heimilum barna læra þau einnig 

hvað telja má karlmannlegt og hvað kvenlegt. Karlmennska er oft tengd völdum, aga, 

líkamlegum yfirburðum, hlutlægni og samkeppni á meðan kvenleiki er oft tengdur litlum 

völdum, ákveðnum veikleika, sköpunargáfu, tjáningarmætti, tilfinningasemi og samvinnu 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004:58). Í gegnum vinnslu og ferli verkefnanna er mikilvægt 

að ögra ríkjandi kynjuðum staðalmyndum Segja sögur af til dæmis kvenkyns sjómanni eða 

karlkyns leikskólakennara og þannig ýta undir heimspekilegar umræður og vangaveltur með 

nemendum. Hér að neðan má sjá dæmi um sögu sem höfundur hefur skrifað og ögrað getur 

staðalmyndum kynjanna og gefið færi á heimspekilegum umræðum. 

Þar sem ég á heima er stór leikskóli, uppáhaldsleikskólakennarinn minn heitir 

Baldur. Ég hlakka alltaf til að koma í leikskólann og gefa Baldri stórt morgunknús. 

Pabbi keyrir mig oftast í leikskólann vegna þess að mamma mín er sjómaður og þarf 

að fara mjög snemma í vinnuna á morgnanna. Hún er stýrimaður á bát sem heitir 

Hugrekki og hún veiðir, sko, alltaf fullt af fiski. Pabbi minn vinnur heima. Á meðan 

ég er í leikskólanum hugsar hann um litlu systur mína, eldar mat handa okkur og 

hann segir að hann sé meistari í að brjóta saman fötin okkar. 

Stundum kemur amma að ná í mig í leikskólann á rútunni sinni, það finnst mér 

mjög skemmtilegt. Einu sinni keyrði amma alla krakkana í leikskólanum til 

Reykjavíkur þegar við fórum í leikhús, á leiðinni sprakk dekk á rútunni, amma tók 

sprungna dekkið og setti í staðinn varadekkið undir rútuna.  

Á veturna finnst mér skemmtilegast að fara í vélsleðaferð með mömmu og 

pabba. Þá fer ég í hlýju húfuna og vettlingana sem afi prjónaði handa mér og við 

förum alla leið upp á topp á Snæfellsjökli. Mamma kemst alltaf fyrst á toppinn. 

Uppi á toppnum er pabbi með heitt kakó og ljúffeng skinkuhorn í bakpokanum 

sínum og við sitjum öll saman gæðum okkur á kræsingunum.  

Dæmi um spurningar: 
 

1. Vinna margar konur út á sjó? Hvers vegna/Hvers vegna ekki? 

2. Kunna afar að prjóna? Hvers vegna/Hvers vegna ekki? 
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3. Vinna margir karlar í leikskóla? Hvers vegna/Hvers vegna ekki? 

4. Keyra margar konur rútur? Hvers vegna/Hvers vegna ekki? 

3.2 Heilbrigði og velferð 

Það er vitað að vissir þættir stuðla að heilbrigði og velferð hvers einstaklings, regluleg 

hreyfing er einn þessara þátta. Reglulegar vettvangsferðir um eigið nærumhverfi í fjölbreyttu 

landslagi veita mörg tækifæri til virkrar hreyfingar og ættu að vera fastur liður í hverjum 

skóla. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) segir að hreyfing sé mikilvægur þáttur í leikskólastarfi 

og hafi áhrif á vellíðan nemenda. Jafnframt kemur fram að stuðla skuli að heilbrigði og 

velferð með því að leggja áherslu á fjölbreytta hreyfingu, ögrandi og krefjandi útivist, 

félagslegum tengslum, jákvæðum samskipti, holla næringu, persónulega umhirðu, umhyggju, 

slökun og hvíld.  

Hreyfing og jákvæð samskipti eru ríkur þáttur í verkefnum í efnisvefnum, bæði í 

vettvangsferðum sem þar eru lagðar upp og í öllu ferlinu sem fylgir hverju verkefni. 

Nauðsynlegt er að sjá til þess að verkefnin verði ekki of stýrð og tími sé gefinn til hreyfingar 

og frjálsra leikja. Fjöldi rannsókna hefur leitt í ljós að jákvæð áhrif hreyfingar geta komið fram 

á ýmsum sviðum og má þar nefna uppbyggingu vöðva, úthald, streitu, svefn, þunglyndi, 

námsárangur, líðan, þroska hjartavöðvans, blóðþrýsting, beinþéttni, efnaskipti, blóðfitu og 

einbeitingu (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013:37). 

Mörg verkefnanna hafa verið tengd við kennsluaðferðina Leikur að læra. Sú kennsluaðferð 

leggur upp með að kenna megi ungum börnum á aldrinum 2–10 ára bóklegar greinar í 

gegnum leiki og hreyfingu (Leikur að læra, e.d.). Áhersla er lögð á að ávallt sé blandað saman 

hreyfingu og vitsmunalegum þáttum. 

Jákvæð samskipti eru öllum mikilvæg og hafa áhrif á marga þætti, svo sem líðan og 

sjálfsmynd nemenda (Margrét Héðinsdóttir og fl. 2013:27). Þau byggjast fyrst og fremst á 

kennaranum sem fyrirmynd, að hann hlusti á sjónarmið og skoðanir nemenda og virði 

skoðanir þeirra. Þannig leggur hann einnig grundvöll að heilbrigðum samskiptum á milli 

nemenda. Þessir þættir eru lykilþættir við úrvinnslu verkefnanna og leggja grunn að mun 

stærra og veigameira ferli. Punktar sem gott er að hafa í huga til þess að stuðla að jákvæðum 

samskiptum og um leið þjálfa og byggja upp félagsfærni barnanna er að: Veita ávallt því 

jákvæða eftirtekt og byggja þannig samræðurnar upp, sýna öðrum virðingu, hlusta og leyfa 

öðrum að tala (tala til skiptis) og sýna skilning. Í flestum verkefnunum er hreyfing 

undirstaðan og hér að neðan má sjá dæmi um eitt verkefni af vefnum. 
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3.3 Sköpun 

Allt í kringum okkur er fengist við sköpun og grunnþátturinn sköpun getur haft víðtæk áhrif á 

hina grunnþættina. Án skapandi hugsunar geta leikur og nám varla átt sér stað. Í 

leikskólastarfi þarf að vera rými fyrir skapandi hugsun og fjölbreytt ferli sköpunar. Í 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) er lögð áhersla að börn geti í gegnum sköpun nýtt fjölbreytta 

tækni, fundið fyrir ánægju og gleði í gegnum eigin sköpunarkraft, tjáð upplifun sína á 

fjölbreyttan hátt, til dæmis í gegnum myndlist, dans, tónlist eða leikræna tjáningu, fengið 

tækifæri til þess að vinna með fjölbreyttan efnivið, kynnast bókmenntum, tekið þátt í söng 

og lært texta, notið fjölbreyttrar menningar og lista, kynnst listafólki og tekið þátt í að móta 

menningu leikskólans. „Sköpun er margslungið ferli sem í grunninn byggist á ímyndunarafli 

og frumleika. Í gegnum sköpunarferlið verður til eitthvað sem hefur gildi eða þýðingu fyrir 

okkur sjálf, næsta umhverfi eða samfélagið í víðara skilningi“ (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 

Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012:18). 

Verkefnin í efnisvef höfundar byggjast á því að læra að meta eigin átthaga og þá sköpun 

sem finna má í manngerðum og ómanngerðum hlutum og umhverfi. Einnig að fá hugmyndir 

og nýta efnivið sem finna má í umhverfinu til fjölbreyttrar sköpunar. Með því að gefa færi á 

slíkri sköpun má auðga þekkingu og skilning nemanda. Mikilvægt er að kennarar geti vakið 

eftirtekt nemenda á umhverfinu og þannig stutt við upplifun þeirra og þá sköpun sem getur 

átt sér stað í leik og námi leikskólabarna.  

Mynd 2. Dæmi um verkefni af vef: Eins og fuglinn frjáls 
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Hlutverk skapandi kennara er meðal annars að smita nemendur af eigin áhuga á náminu 

og hafa þannig hvetjandi áhrif á nemendur, finna leiðir til þess að samþætta námsgreinar, 

ýta undir forvitni og áhuga nemenda, stuðla að starfi þar sem fjöldi úrlausna er mögulegur og 

nota til þess fjölbreyttar kennsluaðferðir (Ingibjörg Jóhannsdóttir og fl., 2012:43–44). 

Verkefnin eiga að miða að þessu, það er að úrvinnsla og ferli þeirra reyni ekki bara á sköpun 

nemenda heldur einnig á sköpunargáfu og hugmyndaauðgi kennarans. Verkefnin eiga að 

stuðla að ferli þar sem reynir á fjölbreyttar kennsluaðferðir og leiða af sér nýjar hugmyndir, 

ferli þar sem engin ein lausn eða niðurstaða er endilega rétt. Sköpunarferli nemendanna á að 

endurspeglast í spennu, áhuga, forvitni og leik byggðum á þeirra eigin forsendum. Hvert og 

eitt verkefnanna sem sett hefur verið upp í efnisvef höfundar á að einkennast af sköpun og 

benda á leiðir til þess að ýta undir rýni, upplifun og virka sköpun hvers og eins nemanda. Hér 

að neðan má sjá dæmi um eitt verkefnanna í vefnum. 

 

 

Mynd 3. Dæmi um verkefni af vef: Leyndardómur fjörunnar 
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3.4 Læsi 

Grunnþáttinn læsi er hægt að skoða og vinna með frá mörgum hliðum. Út frá verkefnum í 

efnisvefnum er hægt að tala um að nám eigi sér stað með það að markmiði að nemendur 

verði læsir á eigin heimahaga og staðhætti í eigin nærsamfélagi og búnir undir þátttöku í 

samfélaginu. Jafnframt að verkefnin bendi á færar leiðir til að láta nærumhverfið styðja við 

og ýta undir læsi nemenda á umheiminn en líka texta og myndir. Það skapast mörg tækifæri 

til tjáningar og samskipta og hlutverk kennara er að grípa þau, spyrja opinna spurninga, skrá 

það sem fram fer í ritmáli og myndum þannig að auðveldara sé að rifja upp ferlið og stuðla 

að virkri málörvun. 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er talað um að læsi gangi út á samskipti í víðum skilningi. 

Lögð er áhersla á að nemendur kynnist tungumálinu og möguleikum þess, geti tjáð sig á 

fjölbreyttan hátt og með ólíkum efniviði, geti nýtt upplifun og fyrri reynslu í sköpun og leik, 

átt uppbyggileg og jákvæð samskipti, deilt hugmyndum og skoðunum sínum með öðrum, 

notið þess að hlusta á bókmenntir og samið sinn eigin texta, lært að ritað mál og tákn hafi 

merkingu, lært að nota ólíkar aðferðir til þess að nálgast upplýsingar og í gegnum samræður 

velt fyrir sér bæði eigin samfélagi og menningu annarra.  

Nemendum á leikskólaaldri finnst gaman að leika með tungumálið í gegnum skemmtilega 

leiki og fjölbreytt kennsluumhverfi. Útiumhverfið sem kennslustofa er fullt af hlutum sem 

nýta má sem námstækifæri og stuðlað geta að ýmiss konar læsi. Má þar nefna, svo tekin séu 

dæmi, fjölbreytt fyrirbæri í náttúrulegu og manngerðu umhverfi, örnefni, plöntur, dýr, 

götuskilti, húsheiti, húsnúmer, upplýsingaskilti, bíltegundir og númer á bílum.  

Með nokkrum verkefnum í efnisvefnum má finna myndir ásamt ritmyndum orða og er 

það gert til þess að festa ritmyndir í minni nemenda og vekja áhuga þeirra á ritmáli. Einnig er 

lögð áhersla á að nýta málörvunarefnið Lubbi finnur málbein sem þróað var af 

talmeinafræðingum til að kenna börnum íslensku málhljóðin í gegnum tákn og hljóð. Lubbi 

ferðast um landið og skoðar áhugaverða staði sem gaman er að tengja við nærumhverfi 

leikskólans. Önnur verkefni leggja til dæmis áherslu á upplifun og sögugerð. Hér að neðan 

má sjá dæmi um eitt verkefnanna í vefnum. 
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3.5 Sjálfbærni 

Sjálfbærni miðar fyrst og fremst að því að kynslóðir hvers tíma öðlist færni, þekkingu og 

vitund til þess að viðhalda hlunnindum og lífsgæðum, sem jörðin býður upp á, þannig að 

komandi kynslóðir geti einnig notið þeirra. Segja má að öll verkefnin í safninu í efnisvefnum 

leggi áherslu á sjálfbærni, ástæða þess er fyrst og fremst sú að hvert þeirra leggur áherslu á 

kennslu í eigin heimahögum, bæði inni við og úti í náttúrunni. Börn og kennarar uppgötva, 

fræðast um og læra að skilja eigið umhverfi og geta oft um leið eflt vitund sína um mikilvægi 

þess að hlúa vel að umhverfinu og vernda það en það er einn áhersluþátturinn í menntun til 

sjálfbærni. Sigrún Helgadóttir (2013:21) greinir frá því að nálægð fólks við náttúruna og náin 

kynni af henni séu forsendur þess að það vilji vernda hana.  

Liefländer, Fröhlich, Bogner og Schultz (2013) skoðuðu meðal annars í rannsókn sinni 

hvort að markviss umhverfismenntun gæti stutt og eflt tengsl nemenda á aldrinum níu til 

þrettán ára við náttúruna. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að bein kennsla úti í náttúrunni 

hafði veruleg áhrif á tengsl nemendanna við náttúruna. Einnig kom í ljós að auðveldara var 

Mynd 4. Dæmi um verkefni á vef: Beðið í von – sagan mín 
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að viðhalda tengslunum til lengri tíma eftir því sem nemendurnir voru yngri. Rannsakendur 

leiða líkur að því að vænlegast til árangurs sé að hefja umhverfismenntun fyrir ellefu ára 

aldur. Það styður við mikilvægi þeirra verkefna sem lögð hafa verið fram í efnisvefnum og 

ætluð eru börnum á aldrinum tveggja til sex ára.  

Helstu áherslur verkefna í vefnum hvað þetta snertir eru á mikilvægi umhverfisverndar og 

að hver nemandi læri að bera virðingu fyrir umhverfinu. Þetta telur höfundur vera lykilþætti í 

upphafi sjálfsbærnimenntunar og að með áherslu á þá megi festa jákvæð viðhorf og skilning 

nemenda á mikilvægi sjálfbærni í sessi. Í heftinu Sjálfbærni um þennan grunnþátt 

mennntunar er talað um að menntun og almennur skilningur á ástandi jarðar séu fyrst og 

fremst þeir þættir sem stuðla að sjálfbærni (Sigrún Helgadóttir, 2013:16). Í Aðalnámskrá 

leikskóla (2011) er lögð áhersla á að nemendur í leikskóla geti átt samræður um og velt 

vöngum yfir mikilvægi náttúrunnar, umgengni sinni og virðingu, vistspori þeirra í 

nærsamfélaginu, auðlindum og nýtingu náttúrunnar, hringrásum og fyrirbærum í náttúrunni, 

lífverum og lífsháttum þeirra. Hér að neðan má sjá dæmi um eitt verkefnanna í vefnum.

  

Mynd 5. Dæmi um verkefni af vef: Hreint umhverfi – Glöð náttúra 
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3.6 Lýðræði og mannréttindi 

Eitt markmið verkefnanna í efnisvefnum er að nemendur kynnist samfélagi og umhverfi sínu 

betur. Þeir verði öruggir í þekkingu sinni og líklegir þátttakendur í eigin samfélagi, hafi getu 

og vilja til þess að hafa áhrif á það. Þetta eru grundvallaratriði í uppeldi til lýðræðis, ásamt 

því að styrkja mannkosti á borð við getuna til setja sig í spor annarra, frumkvæði og 

sjálfstæða dómgreind (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012:31). Þess vegna 

er mikilvægt að í verkefnunum geti hver þátttakandi lært að segja skoðun sína, færa rök fyrir 

máli sínu, hafa áhrif á ákvarðanir, sýna öðrum umburðarlyndi og vinna í hóp með bæði 

samnemendum og kennurum. Mikilvægt er að kennarar geti hlustað á nemendur og ýtt 

undir jákvæð samskipti. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) segir að mikilvægt sé að stuðla að 

lýðræðislegu leikskólastarfi þar sem hvert og eitt barn upplifi sig sem hluta af hóp og 

samfélagi þar sem samskiptin einkennast af virðingu og réttlæti. Taka þarf tillit til ólíkra 

sjónarmiða og skoðana hvers og eins. Áhersla er á að í gegnum lýðræðislegt leikskólastarf 

sem byggist á samábyrgð, samstöðu, fjölbreytileika og jafnrétti sé börnum veitt tækifæri til 

að leggja sitt af mörkum og þannig hafa áhrif á eigið umhverfi.  

Verkefni í efnisvefnum eiga að endurspegla þetta sjónarhorn og þurfa kennarar að vera 

meðvitaðir um sitt mikilvæga hlutverk í uppeldi til lýðræðis í lýðræðislegu leikskólastarfi. 

Sem dæmi væri hægt að leggja áherslu á að fara með smærri hópa í vettvangsferðir til þess 

að tryggja að virk hlustun eigi sér stað og að rödd allra í hópnum heyrist. Hér að neðan má 

sjá dæmi um eitt verkefnanna í vefnum. 

 

Mynd 6. Dæmi um verkefni af vef: Hvar á ég heima? 
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3.7 Samantekt 

Allir grunnþættir menntunar eiga, eins og hér kom fram, að speglast í hverju verkefni 

efnisvefsins sem fylgir þessari greinargerð en vægi þáttanna getur verið breytilegt eftir 

verkefnum og hverjum kennara. Þekking og skilningur kennara á grunnþáttunum er 

grundvöllur þess að skýr tengsl verði á milli einstakra grunnþátta og þeirra verkefna sem 

verið er að vinna með hverju sinni.  
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4 Umhverfið sem uppspretta náms 

Nemandi sem stendur á víðáttumiklu graslendi sem einkennist af grösugum hólum og 

hæðum er umkringdur námstækifærum sem bíða eftir að verða gripin. Kennari beinir athygli 

að grænu yfirborðinu og vekur nemendur til umhugsunar: Hvernig er grasið viðkomu?, 

Hvaða fleiri liti er hægt að fanga?, Er graslendið breytilegt eftir árstíðum?, Hvernig ber að 

sýna því virðingu?, Er hægt að fara hér í hreyfileiki?, Sjáum við einhver dýr hérna? Hægt væri 

að halda endalaust áfram með spurningar líkar þessum til að sýna fram hvað námstækifærin 

eru mörg og geta leynst víða.  

Þegar tækifærin eru gripinn eflist vitund, þekking og skilningur nemenda á eigin umhverfi 

og náttúru. Í gegnum þessa þætti verða til ótal tækifæri til þess að stuðla að samræðum og 

samvinnu bæði nemenda og kennara. Þetta er vegferð sem hefja ætti snemma og þannig 

festa í sessi mikilvæg hugtök og gildi sem fylgja hverjum og einum einstaklingi út í gegnum 

lífið. Í þessum kafla er greint frá nærumhverfi leikskólans Kríubóls, tækifærunum sem í því 

felast, vettvangi einstakra verkefna og þeim námsmarkmiðum sem þeim er ætlað mæta. 

4.1 Nærumhverfi leikskólans Kríubóls 

Það eru forréttindi að búa í litlu samfélagi líkt og Hellissandi þar sem leikskólann Kríuból er 

að finna. Umhverfi og náttúra eru stórbrotin, eiga sér sögu og bjóða upp tækifæri til leiks og 

náms. Samfélagið uppfyllir öll skilyrði sem mæta þarf til þess að ala megi upp náttúrubörn og 

þannig efla vitund barnanna og þekkingu á eigin nærumhverfi og samfélagi. Með markvissum 

vinnubrögðum er hægt að leiða nemendur leikskólans á fjölbreyttan hátt í gegnum umhverfi 

og samfélag og byggja ótal viðfangsefni á þeirri nálgun. 

Verkefnin eiga að sýna kennurum leiðir sem hægt er að fara með nemendum til að 

uppgötva hluti. Uppistaðan í hverju verkefni ætti að vera vel undirbúin vettvangsferð með 

hóp eða hópa af börnum en að ferð lokinni á verkefnið að geta þróast áfram, bæði í gegnum 

hópa- og einstaklingsvinnu, og orðið þegar upp er staðið að fremur löngu og lærdómsríku 

ferli. Í stað þess að keppa að einhverri lokaútkomu er mikilvægt að í ferlinu geti lítil 

vettvangsferð tengst flestum þáttum dagskipulagsins löngu eftir að heim er komið og haldið 

áfram að gefa af sér tækifæri til náms í tengslum við alla grunnþætti aðalnámskrár allt eftir 

aldri og þroska barnanna. 

Ef við tökum sem dæmi Snæfellsjökul, sem blasir við nemendum leikskólans við leik á 

leikskólalóðinni, er hægt að vinna með hann á fjölda vegu. Við getum fræðst um hann í 

gegnum lestur, fengið fram hugmyndir barnanna og fundið okkur skemmtilegan áningarstað 

úti í náttúrunni til að velta fyrir okkur útliti og séreinkennum þessa tígulega fjalls. Þá væri 

gaman að leyfa nemendunum að taka myndir af jöklinum eða að fara út með 
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málningartrönur og skapa sína eigin mynd af jöklinum. Áfram yrði svo haldið inni í 

leikskólanum með ýmis konar umfjöllun um jökulinn. Vinna mætti með liti: Hvaða liti sjáum 

við í jöklinum?, Getum við fundið þessa liti og mögulega búið þá til?. Einnig mætti fást við 

stærð: Er hægt að  miða við einhverja byggingu hérlendis eða erlendis?, Hvað þyrftum við 

marga ljósastaura til þess að ná upp á topp? Ekki væri heldur úr vegi að glíma við form: Sér 

einhver þríhyrning? Hvað er keila? Þá mætti fjalla um hita og kulda eða eld og ís, 

möguleikarnir eru nánast óþrjótandi.  

Annað dæmi um nærtæk viðfangsefni væru sjórinn og sjávarlífið sem eru svo stór þáttur í 

heimabyggð leikskólans. Þau viðfangsefni gætu gefið tilefni til samstarfs við foreldra, að fá 

fram sérþekkingu þeirra sem til dæmis starfa við sjómennsku eða úrvinnslu sjávarafla. Læra 

mætti um fisktegundir, fá að skoða mismunandi fisktegundir, fara í heimsókn í fiskvinnslu og 

fletta fræðibókum. Hvert viðfangsefni gefur færi á margbreytilegri vinnu og er það hlutverk 

skapandi kennara að sjá og nýta tækifærin allt í kring. 

4.2 Námsmarkmið verkefna 

Fyrir hvert aldursbil hefur höfundur sett upp námsmarkmið þar sem tilgreindir eru þeir 

þættir sem höfundur telur mikilvægt að nemendur og kennarar þekki eða geti tileinkað sér í 

gegnum verkefnin. 

4.2.1 Markmið 1–2 ára 

• Að hvert barn geti í gegnum upplifun og skynjun kynnst nærumhverfi sínu. 

• Að ýtt sé undir forvitni og uppgötvun nemanda á eigin nærumhverfi. 

• Að nærumhverfið sé nýtt sem uppspretta námstækifæra. 

4.2.2 Markmið 3–4 ára 

• Að hvert barn geti í gegnum upplifun og skynjun kynnst nærumhverfi sínu. 

• Að ýtt sé undir forvitni og uppgötvun nemanda á eigin nærumhverfi. 

• Að nærumhverfið sé nýtt sem uppspretta námstækifæra. 

• Að hvert barn sé meðvitað um hlutverk sitt í umhverfisvernd. 

• Að hvert barn kynnist sjóminjasafninu á Hellissandi. 

• Að hvert barn kynnist skógarlundinum Tröð. 

4.2.3 Markmið 5–6 ára  

• Að hvert barn geti í gegnum upplifun og skynjun kynnst nærumhverfi sínu. 

• Að ýtt sé  undir forvitni og uppgötvun barna á eigin nærumhverfi. 

• Að nærumhverfið sé nýtt sem uppspretta námstækifæra. 

• Að hvert barn sé meðvitað um hlutverk sitt í umhverfisvernd. 

• Að hvert barn kynnist betur en áður sjóminjasafninu á Hellissandi. 
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• Að hvert barn kynnist betur en áður skógarlundinum Tröð. 

• Að hvert barn þekki útilistaverkin Beðið í von og Skipið. 

4.3 Vettvangur verkefnanna 

Vettvangur verkefnanna er nærumhverfi leikskólans og þeir staðir sem tilgreindir eru í 

verkefnunum og efnisvefnum eru eftirtaldir: Beðið í von (útilistaverk), túnið Drimbur, fjörur 

(Keflavíkurfjara, Krossavík, fjaran við Hellisbraut), Hellissandur, Sjóminjasafnið á Hellissandi, 

Skipið (útilistaverk), skógarlundurinn Tröð, Snæfellsjökull og Rif. Þessir staðir bjóða upp á 

endalausa möguleika og eru ótæmandi uppsprettur námstækifæra. Í efnisvefnum eru eitt til 

sjö verkefni tengd hverjum stað. Verkefnin eru aldursmiðuð og áhersla er á að með hverju 

ári, eflist þekking á eigin samfélagi og umhverfi. 

  

Beðið í von 

Útilistaverk á Hellissandi. Verkefni tengt listaverkinu hefur verið sett fram fyrir börn á 

aldrinum fimm til sex ára. Áhersla er á að nemendur kynnist listaverkinu, höfundi þess og 

sögu fyrri tíma þegar sjósókn var mun hættumeiri en hún er í dag. Heiti verksins er skoðað 

frá mörgum hliðum, tengt tilfinningum og áhersla lögð á að tengja viðfangsefnið við skilning 

og þekkingu barnanna. Umræður geta einnig tengst fagurfræðilegu sjónarhorni 

listamannsins, virði þess að eiga listaverk í bæjarfélaginu og fleiri þáttum sem eiga við þegar 

verkið er sótt heim. 

 

Drimbur 

Verkefni tengd Drimbum hafa verið sett upp fyrir börn á aldrinum þriggja til sex ára. Drimbur 

er víðáttumikið tún sem gefur fjölda tækifæra til upplifunar og hreyfingar í náttúrulegu 

umhverfi. Þar má einnig finna gamlar húsarústir, þegar þær eru skoðaðar er hægt að velta 

fyrir sér lifnaðarháttum fyrri tíma og bera þá saman við nútímaþægindi. Drimbur er kjörinn 

staður til þess að styrkja og efla tengsl barnanna við náttúruna. Áhersla verkefnanna er á að 

börnin geti kynnst svæðinu, kannað og uppgötvað fjölbreytileika náttúrunnar, hreyft sig 

óhindrað, leikið frjálst og eflt ímyndunarafl sitt. 

 

Fjörur 

Á Hellissandi eru þrjár fjörur sem gaman er að heimsækja. Verkefnin sem tengjast fjörunum 

hafa verið sett upp fyrir aldurinn þriggja til sex ára. Í gegnum verkefnin er lögð áhersla á 

umhverfismennt, að ýtt sé undir skapandi hugsun og að nemendur upplifi umhverfi og lífríki í 

gegnum skynfærin. Sá efniviður sem finna má í fjörunum gefur fjölda tækifæra til umræðna, 
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frekara náms og frjálsrar sköpunar. 

 

Hellissandur 

Öll verkefnin miða að því að börn á aldrinum tveggja til sex ára kynnist sínum eigin heimabæ 

og geti í gegnum verkefnin lært að þekkja séreinkenni hans, borið virðingu fyrir honum og 

lagt sitt af mörkum til þess að reyna að bæta hann með þeirri þekkingu sem þeir hafa öðlast. 

Verkefnin um Hellissand eru fjölbreytt og er unnið að þeim og þeim fylgt eftir bæði úti í 

náttúrunni og innandyra. 

 

Sjóminjasafnið á Hellissandi 

Sjóminjasafnið er góður staður til þess að kynna nemendum sögu fyrri tíma. Verkefnin felast 

fyrst og fremst í því að börn þriggja til sex ára geti skoðað, upplifað, svalað forvitni sinni og 

uppgötvað hluti með því að skoða og rýna þá muni sem til sýnis eru. Sjómannagarðurinn við 

hlið Sjóminjasafnsins er tilvalinn til leikja og hreyfingar. 

 

Skipið 

Á Hellissandi er útilistaverkið Skipið og gaman er að velta fyrir sér formi og útliti skipsins og 

því í hvaða ævintýraleiðangur það gæti borið þá sem skoða. Í verkefninu er lögð áhersla á að 

kynnast verkinu og að börnin geti túlkað upplýsingar sem fram koma og sagt þriðja aðila frá. 

Verkefni tengt skipinu hefur verið sett upp fyrir nemendur á aldrinum fimm til sex ára. 

 

Skógarlundurinn Tröð 

Tröð er draumastaður hvers kennara og finna má endalaus námstækifæri í þessum litla og 

fallega skógi. Verkefnin sem sett hafa verið fram fyrir Tröð eru fjölbreytt og er áherslan á að 

börn á aldrinum tveggja til sex ára kynnist skóginum, glöggvi sig á trjátegundum sem þar er 

að finna, geti nýtt efnivið til náms og sköpunar eða fengist við gróðursetningu. Miðað er við 

að útiveran bjóði upp á tækifæri til þess að efla gróf- og fínhreyfingar. Síðast en ekki síst er 

gert ráð fyrir að ævintýralegt umhverfið geti ýtt undir ímyndun og sköpun. 

 

Snæfellsjökull 

Snæfellsjökull er stolt okkar Snæfellsbæinga, hár og tignarlegur. Jökullinn er fyrir sjónum 

nemendanna alla daga og mikilvægt að nýta hvert námstækifæri sem þar er hægt að grípa. 

Verkefnin um jökulinn eru fjölbreytt og eiga að kynna hann markvisst í gegnum alla 
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leikskólagönguna, fela í sér fjölda tækifæra til þess að búa til lærdómsferli sem spannar 

langan tíma. Þau hafa verið sett upp fyrir börn á aldrinum tveggja til sex ára.  

 

Rif 

Á Rifi er fjölbreytt fuglalíf sem gaman er skoða og fylgjast með og þá sérstaklega kríunni yfir 

sumartímann. Við bryggjuna er líf og fjör, fjöldi skipa og þrjár fiskvinnslur. Í verkefnunum er 

lagt upp með að börn á aldrinum þriggja til sex ára geti kynnst Rifi líkt og Hellissandi, lært að 

bera kennsl á götuheiti og kannað ósinn þar sem gaman er að fræðast um hornsíli og fylgjast 

með æðarfuglinum. 

4.4 Uppbygging verkefnanna 

Verkefnin eru sett upp í rituðum texta og oftast fylgja lýsandi myndir eða tenglar í 

verkefnablöð og vefsíður sem gagnlegt er að nota í lærdómsferlinu. Í hverju verkefni eru 

tekin fram þau markmið sem ná á fram með því. Að því loknu er viðfangsefnið skilgreint og 

greint frá leiðum sem hægt er að nota við úrvinnslu og ferli verkefnis. Í sumum verkefnanna 

koma fram fjöldi leiða bæði innandyra og utandyra, markmiðið er ekki að farið sé í alla 

punktana á einu bretti, heldur að leiðirnar gefi færi á hugmyndum að löngu ferli. Listinn er 

aldrei tæmandi og skal alltaf hafa í huga að mikilvægt er að fá fram hugmyndir barnanna og 

fylgja áhuga þeirra í gegnum ferlið. Í lok hverrar verkefnalýsingar er stuttlega greint frá 

hlutverki kennara. Á efnisvefnum er einnig að finna fjölda verkefnablaða sem styðja við 

verkefnin og geta ýtt undir lengra ferli eða kveikt hugmyndir að öðrum verkefnum í 

leikskólastarfinu. 

4.5 Samantekt 

Nærumhverfið er fullt af tækifærum til náms. Umhverfið sjálft og sá efniviður sem finna má í 

náttúrunni stuðlar að skapandi hugsun nemenda sem góð áhrif hefur á aðra þætti eins og til 

dæmis fróðleiksþörf, tjáningarþörf, hreyfiþörf og þörf fyrir félagsfærni. Í gegnum 

nærumhverfi leikskólans Kríubóls er vel hægt að styðja við alla þessa þætti. Námsmarkmiðin 

sem höfundur hefur sett upp eru yfirmarkmið fyrir hvert aldursbil og viðfangsefni 

verkefnanna, innan þeirra gefst rými til þess að stuðla að framangreindum þáttum á marga 

vegu. Öll verkefnin gefa færi á ferli, tengjast áherslum sem birtast í grunnþáttum menntunar 

og bjóða upp á samþættingu þvert á greinasvið.  
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5 Efnisvefur 

Efnisvefurinn sem hér er lagður fram ber heitið Átthagafræði og staðtengt nám í 

heimabyggð leikskóla: Uppspretta tækifæra til leiks og þroska og hann má finna á slóðinni 

https://lindarutsvans.wixsite.com/atthagafraedi. Efnisvefur hefur þann kost umfram prentað 

rit að hann getur verið lifandi plagg. Þann kost taldi höfundur vega þungt og vera 

mikilsverðan þegar ákvörðun var tekin um að búa til námsefni sem nýtast ætti í 

leikskólastarfi. Verkefnabankinn er ætlaður leikskólakennurum, á vefinn hafa verið sett upp 

verkefni og verkefnablöð ásamt ýmsum upplýsingum. Verkefnin geta flest lagt grunn að 

löngu ferli og verið uppspretta annarra hugmynda. Meistaraverkefnið er að mati höfundar 

mikilvægt og gagnlegt og mun halda áfram að geta af sér fleiri verkefni og hugmyndir eftir að 

því er lokið. Í þessum kafla verða efnisvef og virkni hans gerð frekari skil í myndum og máli. 

5.1 Efnisvefur varð til 

Höfundur ákvað að nýta veflæga kerfið Wix á vefsetrinu Wix.com til þess að búa til 

efnisvefinn. Þar er mögulegt að stofna og setja upp vef án endurgjalds og vefumhverfið 

hentugt þeim sem litla eða enga reynslu hafa af vefsíðugerð. Vinnan við efnisvefinn hófst 

haustið 2018 um leið og hugmyndin fór að mótast. Nokkurn tíma tók að finna ásættanlegt 

útlit, uppsetningu og vefumhverfi sem auðvelt yrði í notkun fyrir þá sem nýta munu 

námsefnið. Valið var útlit sem heillaði og er að mati höfundar hlýlegt og fallegt. Heiti vefsins 

var valið með gildi verkefnanna í huga og til þess að ýta undir áhuga og forvitni kennara á 

hugtökunum átthagafræði og staðtengdu námi, áhersluþáttum sem þar búa að baki og 

möguleikum sem felast í námi leikskólabarna um eigin heimahaga og kynnum af þeim.  

Undirbúningur tók tímann sinn og vinnuferli að baki verkefnunum varð mjög langt. 

Höfundur lagði áherslu á að taka sjálfur ljósmyndir af og á vettvangi verkefnanna. Útbúa 

þurfti kort af byggðinni, verkefnablöð og fleira efni þar sem reyndi á grafíska framsetningu. 

Getið er um uppruna mynda og fleira efnis þar sem við á í efnisvefnum. Leitast var við að 

vanda allan texta og setja fram upplýsingar á hnitmiðaðan hátt.  

Hugmyndavinnan á bak við hvert verkefni og útfærsla á þeim var einnig nokkuð tímafrek. 

Inni á efnisvefnum er hægt að finna um sextíu verkefni, bæði verkefni sem lýsa mögulegu 

ferli við leik, nám og kennnslu og verkefnablöð til útprentunar. Öll tengjast verkefnin 

heimabyggð höfundar og nærumhverfi leikskólans Kríubóls og öll eiga þau að stuðla að því 

að átthagafræði og staðtengt nám eigi sér stað, bæði þar og í skólanum sjálfum. Þá gætu 

verkefnin hjálpað kennurum og öðru starfsfólki við aðra leikskóla að efla átthagafræði og 

staðtengt nám við sína skóla. 

https://lindarutsvans.wixsite.com/atthagafraedi
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5.2 Lýsing á efnisvef 

Viðmót vefsins á að vera auðvelt í notkun, á forsíðu má finna sex tengla: Um vefinn, 

Vettvangur verkefna, Verkefni 2–3 ára, Verkefni 3–4 ára, Verkefni 5–6 ára og Verkefnablöð. 

Vefurinn er einfaldur að byggingu og ætti hver sem er að geta nálgast upplýsingar og 

verkefni hratt og örugglega. Hér að neðan má sjá veftréð eða uppbyggingu vefsins síðu fyrir 

síðu eða tengil fyrir tengil og hvernig honum er skipt í yfirsíður og undirsíður eða 

megintengla og undirtengla. 

 

Um vefinn – Forsíða vefsins 

     Um vef og verkefni – Markmið og tilgangur verkefna 

     Blogg og myndir – Ferli verkefna lýst í máli og myndum  

     Hafa samband – Möguleiki til að hafa samband við höfund 

Vettvangur verkefna – Kynning á umhverfi leikskólans Kríubóls og vettvangi verkefna 

Fuglar – Fjallað lítillega um átta fuglategundir og birt hljóð hvers og eins.      

Verkefni 2–3 ára – Námsmarkmið kynnt 

     Hellissandur – Tvö verkefni 

     Skógarlundurinn Tröð – Tvö verkefni  

     Snæfellsjökull – Tvö verkefni  

Verkefni 3–4 ára – Námsmarkmið kynnt 

     Drimbur – Tvö verkefni  

     Fjörur – Tvö verkefni 

     Hellissandur – Tvö verkefni 

     Sjóminjasafnið – Eitt verkefni 

     Skógarlundurinn Tröð – Tvö verkefni 

     Snæfellsjökull – Tvö verkefni 

     Rif – Eitt verkefni 

Verkefni 5–6 ára – Námsmarkmið kynnt 

     Beðið í von – Eitt verkefni 

     Drimbur – Eitt verkefni 

     Fjörur – Tvö verkefni 

     Hellissandur – Þrjú verkefni 

     Sjóminjasafnið – Eitt verkefni 
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     Sjór og fiskur – Tvö verkefni 

     Skipið – Eitt verkefni 

     Skógarlundurinn Tröð – Þrjú verkefni 

     Snæfellsjökull – Tvö verkefni 

     Rif – Tvö verkefni 

Verkefnablöð og önnur gögn – Tuttugu og fjögur útprentanleg skjöl 

 

5.3 Verkefni á efnisvef 

Efnisvefurinn hefur að geyma fjölbreytt verkefni og mismunandi viðfangsefni sem styðja eiga 

tengsl milli náttúru, umhverfis og barna. Markmið með þeim er að börnin kynnist eigin 

heimahögum og að vitund þeirra gagnvart eigin umhverfi og verndun þess styrkist. Á vefnum 

eru alls um 60 verkefni, 36 verkefni sem tengjast fyrrnefndum stöðum í heimabyggð 

barnanna og nærumhverfi leikskólans Kríubóls á Hellissandi. Ásamt verkefnalýsingunum má 

finna á vefnum 24 útprentanleg gögn sem nýtast við verkefnavinnuna. Áhersla er á að 

verkefnin veiti börnunum tækifæri til að upplifa umhverfið með eigin skynfærum og öðlast 

þekkingu eftir eigin áhuga og á eigin forsendum. Verkefnin eru hugsuð sem rammi fyrir 

kennara til þess að ná fram þessum markmiðum.  

Í verkefnalýsingum eru settar fram leiðir til að fást við viðfangsefnin og hugmyndir að 

tengingu við aðra áhersluþætti í starfi leikskólans. Til dæmis eru lagðar fram hugmyndir sem 

nýta má með kennsluaðferðinni Leikur að læra og málörvunarefninu Lubbi finnur málbein. 

Verkefnin gefa einnig hugmyndir að frekara úrvinnsluferli og áframhaldandi vinnu með 

viðfangsefnið. Hvert verkefni getur því tekið mislangan tíma allt eftir áhuga nemenda og 

kennara. Við úrvinnslu og í gegnum ferli verkefnanna er betra að hafa frekar minni hópa 

heldur en stærri, þannig verður utanumhald auðveldara fyrir kennara og allir í hópnum hafa 

fleiri tækifæri til þess leita svara og tjá eigin skoðanir. Gott er að miða við að fjöldi barna í 

hóp fari ekki yfir tíu í hverri vettvangsferð og stundum er gagnlegt að vinna með smærri 

hópum þegar unnið er áfram með viðfangsefnið í leikskólanum. Hér að neðan má sjá mynd 

þar sem verkefni á efnisvef hafa verið flokkuð eftir viðfangsefnum. Verkefnin eru eins og 

áður sagði aldursskipt eða aldursmiðuð en hægt er að nota þau þvert á aldur. Einnig ber að 

hafa í huga að verkefnin lýsa hugmyndum að ferli en ekki lokaútkomu, þannig að sá kennari 

sem að nýtir verkefnin getur ávallt hagað ferlinu eftir þörfum hópsins og þeim aðstæðum 

sem ríkjandi eru hverju sinni.  
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Mynd 7. Flokkun verkefna eftir aldri og áherslum í vinnunni 
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Mynd 9. Dæmi um tengla á undirsíður 

 

5.3 Myndir af efnisvef 

Hér má sjá myndir af forsíðu efnisvefsins (Mynd 8), dæmi um tengla á undirsíður (Mynd 9),  

dæmi um tengla á verkefnablöð (Mynd 10) og dæmi verkefnablað (Mynd 11). Í Viðauka: 

Valin dæmi um síður í efnisvef má sjá myndir af völdum síðum vefsins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Forsíða efnisvefs 
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Mynd 10. Dæmi um tengla á verkefnablöð 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Dæmi: Verkefnablað 
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5.4 Samantekt 

Efnisvefurinn á að vera auðveldur í notkun og ætti að gagnast vel leikskólakennurum og öðru 

starfsfólki leikskóla sem vill nýta verkefnin eða leita hugmynda að námi og kennslu með 

stuðningi af umhverfi í heimahögum. Vefurinn er að mati höfundar gott tæki til þess að halda 

áfram að þróa verkefnin og bæta nýjum við. Einnig gefst kostur á skrá ferli við útfærslur í 

leikskólastarfi og átta sig sem best á gagnsemi þeirra verkefna sem nýtt hafa verið í kennslu. 

Þannig verða smám saman til gagnlegar upplýsingar og lærdómur sem hægt er að deila með 

kennurum og starfsfólki í sömu sporum. Leitast hefur verið við að hafa verkefnin fjölbreytt og 

tryggja að þau bjóði upp á úrval viðfangsefna, margvíslegan undirbúning og ýmiss konar 

úrvinnslu. Að jafnaði taka verkefnin mið af heimabyggð höfundar og umhverfi í nágrenni 

Kríubóls á Hellissandi en þau ættu einnig að geta orðið starfsfólki við leikskóla vítt og breitt 

um landið fyrirmynd og kveikja að svipuðum verkefnum í umhverfi þeirra skóla. 
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6 Umræða og lokaorð 

Ferlið við gerð þessa meistaraverkefnis hefur mér þótt bæði áhugavert og skemmtilegt, 

hvort sem ég glímdi við hugmyndavinnu, leitaði lausna við útfærslu verkefna eða fékkst við 

lestur fræðigreina. Ég tel að verkefnið hafi reynst mér og minni starfskenningu, sem sífellt er 

í þróun, einkar gagnlegt. Verkefnin endurspegla hana að miklu leyti, ég tel mig til dæmis vera 

faglega, hugmyndaríka, skapandi, úrræðagóða, þolinmóða og jákvæða. Allt eru þetta kostir 

sem reynst hafa mér vel í gegnum ferlið. Þetta eru einnig þættir sem ég legg áherslu á að 

sýna í verki sem kennari í starfi með ungum nemendum mínum. 

Sú áhersla sem birtist hér í greinargerðinni og endurspeglar sýn mína á leik og nám í 

leikskólastarfi, að verkefnin í efnisvefnum eigi að leiða af sér ferli en ekki endilega einhverja 

lokaútkomu eða endalega afurð, á líka við um meistaraverkefnið sjálft. Ætlun mín er sú að 

láta efnisvefinn og vinnuna í kringum hann halda áfram að þróast og leiða af sér nýjar 

hugmyndir og verkefni sem stuðlað geta að átthagafræði og staðtengdu námi. Rannsóknir 

sýna, eins og fram kom í fyrri köflum, að ávinningur af notkun á útiumhverfi sem 

námsumhverfi getur verið mikill. Þess vegna tel ég mikilvægt að finna leiðir og aðferðir sem 

ýta undir og stuðla að markvissri notkun á því í námi og leik leikskólabarna. Ég tel að næstum 

allt það nám sem á sér stað innandyra í leikskólum geti einnig átt sér stað utandyra og að 

með því að færa það að einhverju marki þangað megi stuðla að góðu námi og auknum 

þroska. Þá má minna enn og aftur á gildi námsefnis um heimabyggð og mikilvægi þess að 

hjálpa börnum á leikskólaaldri að kynnast eigin átthögum og eiga þar rætur. 

Vinna að efnisvefnum tók tímann sinn en gekk vel og mér finnst mér hafa tekist að útbúa 

aðgengilegt og hæfilega umfangsmikið safn verkefna sem eru til þess fallin að ýta undir 

útikennslu og dýrmæt kynni af heimabyggð. Öll verkefnin í efnisvefnum eiga það 

sameiginlegt að áhersla er lögð á að kynna fyrir leikskólabörnum þeirra eigin heimahaga og 

efla vitund þeirra gagnvart náttúru, umhverfi og samfélagi. Þannig renna verkefnin stoðum 

undir samfélagsvitund og miða að því að til verði virkir samfélagsþegnar sem læra að láta sér 

þykja vænt um eigin átthaga, vilja láta gott af sér leiða og geta haft áhrif í samfélaginu. 

Áhersla er einnig lögð á að samþætta viðfangsefnin við áhersluþætti í starfi leikskólans og 

grunnþætti menntunar. Verkefnin eiga ekki að vera viðbót við allt það faglega starf sem á sér 

stað innan leikskólans heldur verða hluti af því. Eina viðbótin er að námið á sér stað 

utandyra. Rannsóknir sýna að stefnumótunarskjöl mæla flest með því að útiumhverfið sé 

nýtt sem námsumhverfi en rannsóknir hafa einnig sýnt að líklega er það ekki nýtt nógu oft 

eða markvisst í þeim tilgangi.  

Hugtakið átthagafræði leggur áherslu á að fræða nemendur um eigin heimahaga og það 

liggur ljóst fyrir að ákjósanlegast er að sú fræðsla eigi sér stað með beinni upplifun utandyra. 
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Þá kom einnig fram í rannsókn Kristínar Norðdahl (2016) að útiumhverfið var mikils metið 

bæði af börnum og kennurum og kunnu kennararnir frekar að meta staði utan skólalóðar 

þegar kom að kennslu eða skipulögðu starfi. Svipaðar niðurstöður má greina úr rannsókn 

Bento og Dias (2017) þar sem kennurum þótti streita og álag minnka þegar útiumhverfið var 

nýtt. Einnig kom í ljós í þessari sömu rannsókn að útiumhverfið bauð upp á fjölda 

námstækifæra, vakti forvitni og eftirtekt nemendanna, hvatti til skapandi hugsunar og varð 

til þess að börn þjálfuðust í að leysa vandamál og takast á við hættur í umhverfinu. Dowdell, 

Graya og Maloneba (2011) koma einnig inn á mikilvægi kennara sem fyrirmynd, að sú gleði, 

áhugi og forvitni sem hann sýnir geti endurspeglast í upplifun og fari nemendanna. Hvert og 

eitt verkefni í efnisvefnum krefst þess að kennari hafi áhuga, sé tilbúinn að fræða og fræðast 

með nemendum og síðast en ekki síst hafa sjálfur gaman af viðfangsefnum í verkefnunum. 

Þannig skapast fleiri námstækifæri og hægt verður að þróa verkefnin frekar. 

Þau verkefni sem ég hef sett fram í efnisvefnum hef ég ekki haft tækifæri til þess að prófa 

í kennslu og ég geri ráð fyrir að þau geti tekið breytingum í ljósi reynslu og tilrauna á 

vettvangi. Aftur á móti finnst mér mikilvægt að ég skuli nú þegar vera farin að velta fyrir mér 

næstu skrefum. Markmið með verkefnunum er, eins og áður hefur komið fram, að efla 

átthagafræðinám í leikskólanum Kríubóli og mín skoðun er sú að góð verkefni geti þróast 

áfram og orðið enn betri í því góða starfi sem þar fer fram. Mér finnst það hluti af 

tilganginum með þessu lokaverkefni mínu í kennaranámi að ég leggi til verkefni, aðferðir og 

markmið sem nýta má í leikskólastarfinu. Um leið get ég látið reyna á leiðtogahæfileika mína 

og leitast við að fá annað starfsfólk með mér í lið. Áhuginn er fyrir hendi og þörfin ljós sem 

auðvelda ætti það hlutverk mitt. 

Von mín er sú að verkefnin geti orðið grundvöllur að virku lærdómssamfélagi kennara, 

leiðbeinenda og nemenda í leikskólanum Kríubóli. Samræður og ígrundun um svo nærtækt 

og áhugavert efni geta ekki annað en leitt af sér eitthvað stærra og meira, tilraunir og þróun. 

Ég vona einnig að efnisvefurinn geti orðið öðrum leikskólum og leikskólakennurum hvatning 

til þess að leggja áherslu á nám um sína heimahaga og þróunarstarf á þeim vettvangi. Þannig 

geta verkefnin orðið öðrum fyrirmynd, kveikt hugmyndir og gefið af sér í leikskólastarfi í 

ýmiss konar samhengi allt eftir áhuga og möguleikum á hverjum stað. Tækifærin má finna 

um allt land ef við sem störfum við leikskóla veitum þeim fulla athygli og erum tilbúin að 

færa okkur þau í nyt. 
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Viðauki: Valin dæmi um síður í efnisvef 

 

 

Forsíða 
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Um vef og verkefni 
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Blogg og myndir 

 

 

Hafa samband 
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Vettvangur verkefna (fyrri hluti) 
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Vettvangur verkefna (síðari hluti) 
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Fjölbreyttar fuglategundir á Rifi  
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Verkefni 2–3 ára (yfirlitssíða) 

 

 

Verkefni 3–4 ára (yfirlitssíða) 
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Verkefni 5–6 ára (yfirlitssíða) 

 

     

Verkefnablöð (yfirlitssíða) 
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Dæmi um verkefni í aldursflokknum 2–3 ára 

 

 

Dæmi um verkefni í aldursflokknum 3–4 ára 
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Dæmi um verkefni í aldursflokknum 5–6 ára 

 

 

Dæmi um verkefnablað 


