
 

 

 

Grenndarkennsla í Heiðarhverfi 
Hvernig er hægt að nýta samræður sem hluta af 

grenndarkennslu í leikskólastarfi? 

 
 
 

 
Eysteinn Sindri Elvarsson 

 
 
 

 
Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 
Háskólinn á Akureyri 

2019 





 

 
 

 
Grenndarkennsla í Heiðarhverfi 

 
Hvernig er hægt að nýta samræður sem hluta 

af grenndarkennslu í leikskólastarfi? 
 

Eysteinn Sindri Elvarsson 
 
 

30 eininga lokaverkefni sem er hluti af 

Magister Educationis-prófi í menntunarfræði. 

 

 

 

Leiðsögukennari 

 

Bragi Guðmundsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Reykjanesbær, desember 2019 



 

  



 

 

 

 

 

Titill: Grenndarkennsla í Heiðarhverfi 

Stuttur titill: Grenndarkennsla í Heiðarhverfi 

30 eininga meistaraprófsverkefni sem er hluti af Magister Educationis-

prófi í menntunarfræði. 

 

Höfundarréttur © 2019  Eysteinn Sindri Elvarsson 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Sólborg, Norðurslóð 2 

600 Akureyri 

 

Sími: 460 8000 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Eysteinn Sindri Elvarsson, 2019, meistaraprófsverkefni, Kennaradeild, 

Hug- og félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 110 bls. 

 

Prentun: Háskólaprent 

Akureyri, desember, 2019.





 

Ágrip 

Ritgerðin fjallar um það hvernig hægt er að nýta samræður sem hluta af 

grenndarkennslu í leikskólastarfi. Ritgerðinni fylgir verkefnasafn sem 

inniheldur 14 grenndarverkefni með áherslu á samræður.  

Ritgerðin er greinargerð þar sem höfundur leitast við að skoða og þróa 

eigið starf og kennsluumhverfi, auk þess að dýpka skilning á nærumhverfinu 

og kennsluaðferðum.  

Greinargerðin er tvískipt. Fyrri hluti hennar fjallar um 

grenndaraðferð og Heiðarhverfið í Reykjanesbæ sem er viðfangsefnið í 

verkefnasafninu. Leitast var við að skoða hvaða möguleika hverfið býður upp 

á til að nýta grenndaraðferð í leikskólastarfi, þar sem náttúra, menning og 

saga nærumhverfisins er í brennidepli.  

Grenndarkennsla sem kennsluaðferð veitir börnum tækifæri til að 

kanna og fræðast um nærumhverfi sitt. Einnig stuðlar grenndarkennsla að 

aukinni söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund barna, en þessir 

þættir eru á meðal grunnforsenda sterkrar sjálfsvitundar einstaklinga.  

  Í seinni hluta greinargerðarinnar er fjallað um samræður sem 

kennsluaðferð, þar sem leitast var við að varpa ljósi á árangursríkar 

samræður.  

Í verkefnasafninu er að finna verkefni með áherslu á grenndaraðferð, 

þar sem samræður eru notaðar sem kennsluaðferð. Verkefnin eiga það 

sameiginlegt að fara þarf í vettvangsferðir á 14 mismunandi áfangastaði í 

Heiðarhverfi og næsta nágrenni. Staðirnir sem koma við sögu í 

verkefnasafninu hafa allir náttúru-, menningar- og sögulegt gildi innan 

svæðisins. 



 

 

 

 

  



 

Abstract 

The main purpose of the thesis is to explore how dialogue can be as a 

teaching method in environmental studies in preschools. Alongside the thesis 

is a handbook with projects using dialogue as a teaching method in 

environmental studies. 

The thesis consists of two parts. In the first part environmental 

studies are discussed and how the method can be used with children of 

preschool age in Heiðarhverfi and the immediate surroundings.  

Heiðarhverfi area is the main topic of this thesis. Heiðarhverfi is 

located in Reykjanesbær, Iceland where the nature, culture and the history of 

the local environment are the main focus. In the first part the goal is to 

explore what options the area has to offer for environmental studies with 

children in preschools.    

Environmental studies can offer children in preschool an opportunity 

to explore and learn about their local environment, which can increase their 

historical and environmental awareness. These elements are some of the 

underlying factors for strong self-awareness for individuals.  

In the second part, dialogue is discussed as a teaching method to 

promote children to have successful conversations during lessons.  

The thesis is accompanied with a handbook which includes 14 

environmental study projects where dialogue is used as a teaching method. 

All the projects require field trips to the locations in the Heiðarhverfið area in 

Reykjanesbær. All places listed in the handbook have natural, cultural and 

historical values within the area.
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1. Inngangur  

Aðalviðfangsefni þessa meistaraverkefnis er að kanna hvernig hægt er að nýta 

samræður sem hluta af grenndarkennslu í leikskólastarfi. Fræðilegur 

bakgrunnur greinargerðarinnar er tvískiptur. Í fyrri hluta hans er fjallað um 

grenndarkennslu sem kennsluaðferð þar sem meðal annars er fjallað um 

lykilhugtök í grenndarkennslu og tengingu grenndarfræði við grunnþætti 

menntunar í aðalnámskrá. Grenndarkennsla getur veitt börnum tækifæri til að 

kanna og læra um nærumhverfi sitt og stuðlað þannig að aukinni sögu-, 

grenndar- og umhverfisvitund sem er forsenda sterkrar sjálfsvitundar (Bragi 

Guðmundsson, 2000, bls. 22-23).   

Í seinni hlutanum er fjallað um samræður sem kennsluaðferð. Vitað er að 

samræður eru mikilvægar í kennslu og skólastarfi þar sem samskipti á 

jafnréttisgrundvelli eru lykilþáttur í lýðræðislegum samskiptum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2016, bls. 7). Í þessum hluta er leitast við að varpa ljósi á 

árangursríkar samræður í kennslustundum.   

Greinargerðinni fylgir verkefnasafn sem inniheldur grenndarfræðiverkefni þar 

sem samræður eru notaðar sem kennsluaðferð. Ætlunin með þessu 

verkefnasafni er að leikskólabörn í Heiðarhverfinu njóti fjölbreyttra tækifæra 

til að kynnast nærumhverfi sínu og fjölga tækifærum til að fræðast um 

samfélagið, náttúruna og umhverfið á vettvangi.   

Öll verkefnin eiga það sameiginlegt að fara þarf í vettvangsferð á einhvern af 

14 áfangastöðum í Heiðarhverfinu og nágrenni í Reykjanesbæ. Staðirnir sem 

koma við sögu í verkefnasafninu hafa náttúru-, menningar- og sögulegt gildi 

innan svæðisins. Markmiðin með þessu markmiðasafni eru tvö. Annars vegar 

að greina hvaða möguleika Heiðarhverfið býður upp á til grenndarkennslu á 

leikskólastigi og hinsvegar að búa til verkefnasafn sem hægt er að nýta til 

grenndarkennslu í leikskólastarfi. Ástæða þess að Heiðarhverfið varð fyrir 

valinu er sú að höfundur er starfandi íþróttafræðingur í Heilsuleikskólanum 

Heiðarseli sem staðsettur er í Heiðarhverfinu í Reykjanesbæ. Höfundur hefur 

um fimm ára skeið skipulagt vettvangsferðir um svæðið með það að markmiði 

að efla skilning leikskólabarna á nærumhverfi sínu. Vonandi veitir þetta 

verkefnasafn leikskólabörnum á svæðinu fjölbreytt tækifæri til að upplifa og 
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fræðast um nærumhverfi og að njóta kennslu úti í náttúrunni í auknum mæli. 

Þetta verkefnasafn ætti að geta nýst þeim skólum sem staðsettir eru á svæðinu. 

Í Heiðarhverfinu eru þrír leikskólar; Heilsuleikskólinn Heiðarsel, 

Heilsuleikskólinn Garðasel og Leikskólinn Vesturberg. Þá er grunnskólinn 

Heiðarskóli staðsettur á svæðinu en verkefnin ættu að henta vel til yfirfærslu. 
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2. Nærumhverfið 

 

Mynd 1 - Yfirlitskort af Heiðarhverfi og nágrenni. 

 

Heiðarhverfið er staðsett í Reykjanesbæ á Reykjanesskaga. Áður fyrr 

tilheyrði Heiðarhverfið sveitarfélaginu Keflavík en árið 1994 sameinaðist 

sveitarfélagið Keflavík við tvö önnur sveitarfélög undir nafninu Reykjanesbær. 

Þau sveitarfélög sem í dag mynda Reykjanesbæ eru Keflavík, Njarðvík og 

Hafnir. Í Reykjanesbæ búa í dag um 19.000 íbúar (Reykjanesbær, e.d.–a). 

Heiðarhverfið býður upp á fjölbreytt umhverfi allt frá manngerðum 

byggingum og íbúðahverfum og yfir í opin náttúrusvæði sem innihalda meðal 

annars skóg, hóla, hæðir, móa, kletta og sveit. Frá hverfinu er útsýni út á 

Faxaflóa, þar sem sjá má fjöll, haf, jökul, og nálæga þéttbýliskjarna. Í 

Heiðarhverfinu eru sögulegir staðir sem varðveita sögu og menningu 

Keflavíkur og Íslands. Helst ber að nefna Duus–hús sem reist var árið 1877. 

Þar var í upphafi verslunarhús Keflavíkur og síðar fiskvinnsla. Í dag er húsið 

lista- og byggðasafn (Reykjanesbær, e.d. –b). Í næsta nágrenni við Duus–hús, 

undir Hólmsberginu, má finna barngóðu skessuna í hellinum. Hún eignaðist 

bústað í hellinum árið 2008, en um skessu þessa hefur Herdís Egilsdóttir 

skrifað alls 16 barnabækur (Svanhildur Eiríksdóttir, e.d.).  

Þá er að finna í hverfinu fjölbreytt útilistaverk sem flest vísa í sögu- og 

menningu Keflavíkur og Íslands. Má þar til dæmis nefna Ankerið við 

Ægisgötu, listaverkið Flug á mótum Aðalgötu og Iðavalla, Mánahestinn, 
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minnismerki sjómanna, Nónvörðu, hávaxin steintröll sem nefnast sagnatröll, 

sjónlistaverk við Hafnargötu, vatnsbrunninn við Brunnstíg og gamla 

vatnstankinn í Vatnsholti. Einnig má finna í Heiðarhverfinu opin náttúruleg 

svæði sem meðal annars má nýta til útivistar, afþreyingar og hreyfingar. Má 

þar helst nefna leik-, náms- og útisvæðið Gryfjuna, skóginn í Vatnsholti, 

Nónvörðuholtið, sveitina í Grófinni, túnin við Hringbraut og Bjarnarvelli. 

(Reykjanesbær, e.d. –c). 

Suðurmörk Heiðarhverfisins liggja um svæði Rósaselstjarna í vestri og að 

Iðavöllum í austri. Norðurmörk eru að Hólmsberginu sem liggur að hafi en 

einnig teygja mörkin sig inn í vík sem ber nafnið Keflavík. Þarna var fyrst 

byggt á svæðinu og byggðin fékk nafn sitt af víkinni. Þessi sama vík gegndi 

lykilhlutverki í verslun í uppbyggingu byggðar í Keflavík á 17. öld en á seinni 

hluta 20. aldar var bærinn Keflavík vel þekktur fyrir meðal annars hrausta 

sjómenn, grósku í tónlistarlífi, Keflavíkurflugvöll og herstöðina á 

Miðnesheiði, svo eitthvað sé nefnt (Bjarni Guðmarsson, 1999). Hvort sem það 

er hafið, sögulegir staðir, náttúran, manngerðar byggingar eða listaverk, þá eru 

öll þessi fyrirbæri hentugir vettvangar til að nýta í samfélagslega þágu. 

Heiðarhverfið býður upp á möguleika til að veita börnum á leikskólaaldri 

tækifæri til að upplifa, læra um og kynnast nærumhverfi sínu og sögu 

samfélagsins. Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla er eitt af hlutverkum leikskóla 

að efla skilning barna á eigin nærumhverfi. Þá skal leitast við að gera börn 

meðvitaðri um hlutverk sitt í samfélaginu og í umhverfinu. Jafnframt skulu 

börn njóta fjölbreyttra tækifæra til að kynnast náttúrunni í nærumhverfi og auk 

þess ýta undir ábyrgðartilfinningu og virðingu barnanna fyrir náttúrunni 

(Aðalnámská leikskóla, 2011, bls. 23–28).  

Heiðarhverfið byggðist upp og mótaðist upphaflega sem hverfi innan 

sveitarfélagsins Keflavík. Því er saga Heiðarhverfis nátengd sögu Keflavíkur. 

Þá fléttast saga Keflavíkur á margan hátt inn í efnistök verkefnasafnsins og er 

því í þessum kafla sögð saga Keflavíkur, sem tengist meðal annars sögu, 

þéttingu byggðar og fjölgun íbúa í Heiðarhverfi.   
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2.1 Saga Keflavíkur 

Samkvæmt Landnámu var Steinunn gamla fyrsti ábúandinn á Suðurnesjum, en 

henni var gefin jörðin Romshvalanes af Ingólfi Arnarsyni skömmu eftir 

landnám hans á Íslandi (Bjarni Guðmarsson, 1999). Sjálf jörðin Romshvalanes 

náði allt frá Vatnsleysuströnd að Romshvalanesi og Garðskaga. 

Keflavíkurjörðin sjálf, sem bærinn Keflavík stendur á í dag, tilheyrði 

upphaflega Romshvalanesjörðinni (Kanon arkitektar ehf, 2012, bls. 12).  

Árið 1270 er Keflavík fyrst getið í rituðum heimildum, en á þeim tíma 

var engin byggð í víkinni. Vitað er til þess að árið 1420 voru enskir sjómenn 

farnir að stunda reglulegar fiskveiðar í kringum Suðurnesin og vöndu þeir 

komur sínar í Keflavík. Víkin var ákjósanlegur staður til að leggja skipunum, 

því þar var skjól að fá fyrir veðrum og vindum (Bjarni Guðmarsson, 1999). 

Elstu heimildir um byggð í Keflavík eru frá árinu 1627, en þá bjó á 

Keflavíkurjörðinni bóndi að nafni Grímur Bergsson sem áður hafði um tíma 

starfað sem sýslumaður í Kjósarsýslu (Fast þeir sóttu sjóinn, 1989). Íbúum í 

Keflavík fjölgaði hægt fyrstu árin og talið er að fyrstu íbúarnir hafi að mestu 

haft afkomu af sjósókn og verkun á fiski (Bjarni Guðmarsson, 1999). 

Þétting byggðar í Keflavík hófst fyrst fyrir alvöru eftir að Holger 

Jacobaeus hafði verið skipaður kaupmaður í Keflavík árið 1766 af Almenna 

verslunarfélaginu, sem fór fyrir einokunarverslun á Íslandi allt frá árinu 1602 

(Fast þeir sóttu sjóinn, 1989). Um aldamótin 1900 bjuggu 314 manns í 

Keflavík, en á næstu áratugum fjölgaði íbúum hratt. Árið 1920 voru íbúar 

orðnir 510 og árið 1940 hafði þeim fjölgað í 1551. Fjölgun þessi er talin hafa 

stafað af nægum atvinnutækifærum í sjávarútvegi og fiskvinnslu (Bjarni 

Guðmarsson, 1999). Íbúum í Keflavík fjölgaði stöðugt fram eftir síðustu öld 

og voru orðnir 7627 árið 1994. Það ár sameinuðust sveitarfélögin Keflavík, 

Njarðvík og Hafnir undir nafninu Reykjanesbær.  

Hafið hefur ávallt haft sterka tengingu við byggðina í Keflavík. Í upphafi 

var hafið lífgjafi Keflavíkur og í gegnum árin hefur það verið gjöfult, bæði 

þegar Keflavík var að byggjast upp sem sjávarþorp og einnig þegar útgerð í 

bænum var í sem mestum blóma og mikla atvinnu var að fá (Bjarni 

Guðmarsson, 1999). Keflavík gegndi mikilvægu hlutverki sem sjávarþorp, 

einkum vegna mikillar fiskveiði á nálægum miðum eða allt þar til undir lok 20. 

aldar, þegar mestallur kvóti hafði verið seldur úr byggðarlaginu. Í dag er 

atvinnulífið í Reykjanesbæ fjölbreytt. Þar er til dæmis ferðamannaiðnaður, 
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mennta- og þjónustustofnanir, verslanir, frumkvöðlafyrirtæki og iðnaður 

(Reykjanesbær, e.d. –a). 
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3. Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum hluta greinargerðarinnar er fjallað um grenndarkennslu og hugtök 

tengd henni skilgreind. Einnig er fjallað um hvernig grenndarkennsla nýtist í 

leikskólastarfi ásamt því hvernig hún tengist grunnþáttum menntunnar.  

Gangandi leikskólabörn í röð í vettvangsferðum eru ekki óalgeng sjón á 

Íslandi þegar hlýna fer í veðri og gróðurinn tekur við sér eftir langan vetur. 

Starfsfólk leikskóla á Íslandi er almennt duglegt við að tengja nám í 

kennslustundum við umhverfið, náttúruna og samfélagið (Bamford, 2011, bls. 

97). Kennsla utan veggja leikskóla, hvort sem kennsluaðferðin nefnist útinám, 

umhverfismennt, grenndarkennsla eða annað, fer oftast fram í nærumhverfi 

viðkomandi leikskóla.  

Þegar kennslustundir fara fram utandyra, byggir sú aðferð á því að 

leikskólabörn læri um raunveruleikann í sínum eigin raunveruleika, um 

nærumhverfið í sínu eigin nærumhverfi, um samfélagið í sínu eigin samfélagi 

og um náttúruna í þeirri náttúru sem stendur leikskólabörnum næst og er oftast 

fyrir augum þeirra (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 

18). Kennslufræðilegur ávinningur getur verið af því að kenna úti í náttúrunni. 

Ef það er gert á stöðum sem börnin hafa ekki komið á áður, er líklegt að athygli 

þeirra á kennsluefninu aukist, í ljósi þess að börn geta þurft að glíma við 

ákveðna óvissuþætti í verkefnum kennslustundarinnar sem ýtir undir að þeir 

upplifi sig í ófyrirsjáanlegum aðstæðum (Shulman, 2005, bls. 56–58). 

 Að kenna úti í umhverfinu á samhljóm með fjölgreindakenningu 

Howards Gardners (2003), sem fjallar meðal annars um fjölbreytileika í 

skólastarfi og fjölbreyttar kennsluaðferðir. Gardner telur að fjölbreyttar 

kennsluaðferðir séu grunnforsenda þess að hægt er að þjálfa mismunandi 

greindarsvið ólíkra nemenda og þannig er ýtt undir persónubunda styrkleika í 

námi hvers og eins nemanda (Gardner, 2003).  

3.1 Lykilhugtök í grenndakennslu 

Hugtakið grenndarkennsla snýr að því að fræða einstaklinga um sitt eigið 

nærumhverfi á margvíslegan hátt. Þegar nota á grenndarkennslu sem 

kennsluaðferð, þá eru nokkur lykilhugtök innan grenndarfræði sem starfsfólk 

í leikskóla ætti að kunna skil á. Í þessum kafla veður leitast við að útskýra 

hugtökin grenndarvitund, umhverfisvitund, söguvitund og sjálfsvitund.  
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Grenndarvitund: Grenndarvitund einstaklinga vísar í þekkingu og 

persónubundinn skilningur og þekking á staðháttum, til dæmis á eigin 

nærumhverfi. Grenndarvitund byggist á því hversu vel einstaklingar þekkja 

náttúru, landslag, atvinnulíf og menningu í eigin nærumhverfi. 

Grenndarkennsla sem kennsluaðferð getur einnig aukið þekkingu barna á sínu 

nánasta umhverfi, til dæmis á náttúrunni, umhverfinu, kennileitum og 

menningu. Þegar kemur að grenndarvitund leikur fortíð og saga viðkomandi 

nærumhverfis stórt hlutverk. Með aukinni grenndarvitund er líklegra að 

sjálfsvitund einstaklinga eflist auk þess sem líkur á félagslegum vandamálum 

verða minni. Grenndarvitund er því mikilvæg innan samfélaga í ljósi þess að 

þeir sem eldri eru geta miðlað mikilvægri þekkingu til komandi kynslóða 

(Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 35–37).  

Umhverfisvitund: Hugtakið er skilgreint þannig að í umhverfisvitund 

felist umhyggja fyrir umhverfinu og hæfileikar einstaklinga í að greina 

samband mannsins og náttúrunnar (Bragi Guðmundsson, 2000, bls 38). 

Umhverfisvitund felur einnig í sér hvernig einstaklingar upplifa og skynja 

umhverfi sitt og er umhverfisvitund einstaklinga sögð mótast af þeirri 

menningu, menntun og uppeldi sem einstaklingar alast upp í (Sigrún 

Helgadóttir, 2002, bls. 181-182). Málefni tengd umhverfinu eru alþjóðleg og 

snerta alla íbúa jarðar, óháð búsetu. Skólar í dag hafa lykilhlutverki að gegna í 

því að fræða börn um umhverfismál og ýta undir aukna umhverfisvitund á 

meðal þeirra. Áhrif mannfólksins á náttúruna og umhverfið eru mikil. Mælst 

er til þess af OECD að skólar vinni markvisst að því að byggja upp 

umhverfisvitund og kenni börnum gagnrýna hugsun og sjálfbærar 

neysluvenjur með það að markmiði að þau hugsi gjörðir og athafnir út frá 

skammtíma- og langtímaáhrifum á til dæmis sjálfa sig, aðra og umhverfið 

(OECD, 2012). 

Söguvitund: Söguvitund er einn af mikilvægustu eiginleikum 

einstaklinga og hana er mikilvægt að þroska og efla. Söguvitund fjallar um 

einstaklingsbundnar tilfinningar einstaklinga gagnvart fortíð, nútíð og framtíð. 

Auk vitneskju um að allt er breytingum háð. Söguvitund getur bæði verið 

einstaklingsbundin og sameiginleg meðal hóps af fólki. Upplifun manna af 

eigin umhverfi og samfélagi getur verið mismunandi og persónubundin. Dæmi 

um það er að sýn tveggja einstaklinga með ólíka þjóðfélagsstöðu á samfélagið 

getur verið ólík. Söguvitund má í raun lýsa sem sjálfsmynd samfélaga, en 

söguvitundin í hverju samfélagi geymir mikilvæga vitneskju um þróun hvers 
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samfélags. Söguvitund er mikilvæg fyrir sjálfsmynd samfélaga en 

söguvitundin geymir vitneskju varðandi hvernig einstaka samfélag varð að því 

sem það er í dag auk þess sem söguvitundin geymir mikilvæga vitneskju um 

hvaða lærdóm hægt er að draga af sögu samfélaga. Söguvitund er einnig 

mikilvæg fyrir sjálfsvitund einstaklinga sem endurspeglast í því hversu 

kunnugir einstaklingar eru reglum og viðmiðum samfélaga. Þá er söguvitund 

einnig mikilvæg varðandi hvaða tilfinningar einstaklingar hafa fyrir fortíðinni, 

nútíðinni og framtíðinni innan sinna samfélaga og hvaða breytingar samfélög 

þurfa til þess að auka lífsgæði, stuðla að viðhaldi og áframhaldandi framþróun 

samfélaga (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 26–30). 

Sjálfsvitund: Hugtakið fjallar um það hversu vel einstaklingar þekkja 

eigin uppruna, umhverfi og samfélag. Þættir sem hafa stór hlutverk í myndun 

sjálfsvitundar einstaklinga eru til dæmis fjölskylda, vinir og skóli (Bragi 

Guðmundsson, 2000, bls. 22). Þá hafa meðfæddir persónubundnir eiginleikar 

og uppeldisaðstæður einnig mótandi áhrif á sjálfsvitund einstaklinga (Garðar 

Gíslason, 2001, bls. 46). Skólar og starfsfólk þeirra gegna lykilhlutverki í 

myndun sjálfsvitundar hjá einstaklingum á uppvaxtarárum þeirra. Samkvæmt 

aðalnámskrá leikskóla ættu skólastjórnendur, kennarar og aðrir starfsmenn í 

skólum að leitast við að skapa börnum aðstæður til heilbrigði í þeim tilgangi 

að efla færni þeirra í uppbyggingu eigin sjálfsmyndar, samskipta og 

ákvarðanatöku (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls 21). Eitt af markmiðum 

grenndarfræða er að styrkja sjálfsvitund barna. Með grenndarkennslu má 

styrkja sjálfsvitund barna með því að efla sögu-, grenndar- og umhverfisvitund 

þeirra (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 21). 

 

3.2 Grenndarkennsla 

 

Grenndarkennsla er ekki notuð í skólum sem sérstök fræðigrein eða fag, 

heldur er grenndarkennsla kennsluaðferð. Kennsluaðferðin sem slík nefnist oft 

grenndaraðferð eða grenndarnám og er hægt að nýta í kennslu óháð 

námsgreinum með nemendum á öllum skólastigum, eða með börnum í 

leikskóla og áfram í grunnskóla (Ásthildur Jónsdóttir, 2013). Þegar notast er 

við grenndaraðferð í kennslu, hefur aðferðin meðal annars þann tilgang að 

fræða börn um sitt nánasta umhverfi og þær staðarauðlindir sem hægt er að 
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finna í nærumhverfi þeirra í daglegu skólastarfi. Þegar grenndaraðferð er notuð 

við kennslu er tilgangurinn að gera börn að hæfari einstaklingum til þátttöku 

innan eigin grenndarsamfélags (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 54–56). 

Grenndarsamfélög leikskóla einkennast yfirleitt af tvennskonar umhverfi. 

Annars vegar landfræðilegu umhverfi og hinsvegar félagslegu umhverfi. 

Landfræðilegt umhverfi getur bæði innihaldið náttúrulegt og manngert 

umhverfi. Dæmi um náttúrulegt umhverfi er villt náttúra, en dæmi um 

manngert umhverfi eru almenningsgarðar, götur og hús. Félagslegt umhverfi 

inniheldur meðal annars einstaklinga, fjölskyldur, vinahópa, fyrirtæki, 

íþróttafélög og félagasamtök (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 218).  

Grenndarkennsla miðar að því að efla vitund barna og efla skilning 

leikskólabarna fyrir eigin nærumhverfi og skilning á samfélaginu, umhverfinu 

og náttúrunni (Ruth Margrét Friðriksdóttir og Bragi Guðmundsson, 2015, bls. 

6). Einnig getur grenndarkennsla aukið skilning barna á eigin nærumhverfi, ýtt 

undir færni í að segja frá þekkingu sinni á nærumhverfinu og aukið færni þeirra 

í að segja sögur frá og af tilteknum stöðum, til dæmis sögur af atburðum úr 

nærumhverfi þeirra (Smith og Sobel, 2010). Í grenndarfræðum er talað um að 

hver skóli eigi sitt eigið grenndarsamfélag. Grenndarsamfélag hvers skóla 

getur verið skilgreint á mismunandi hátt eftir skólum. Grenndarsamfélög skóla 

geta því talist vera heilt byggðarlag, skólahverfi, eða nærliggjandi sveit, allt 

eftir því hvernig samfélagið eða skólinn skilgreinir sitt grenndarsamfélag. 

Grenndarsamfélög geta hvort tveggja búið yfir náttúrulegu og manngerðu 

umhverfi. Hvert grenndarsamfélag getur þá innihaldið náttúruleg kennileyti, 

eins og tjarnir og skóga, en einnig manngerð kennileyti, eins og hús og götur. 

Þá geta grenndarsamfélög innihaldið fjölskyldur, fyrirtæki, skóla og fleira 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 218). Af þessu má álykta að margvíslegur 

ávinningur er af grenndarkennslu í ljósi þess að námstækifæri eru út um allt í 

umhverfinu. Grenndaraðferð samhliða öðrum námsgreinum í skipulögðum 

kennslustundum getur því veitt börnum dýrmæt tækifæri til að veita 

nærumhverfi sínu athygli og læra í eigin nærumhverfi, auk þess að fræðast um 

það í leiðinni.  

Í skipulögðum kennslustundum óháð námsgreinum, þar sem 

grenndaraðferðin kemur við sögu, fara þær að mestu fram utandyra, oftast í 

nágrenni viðkomandi leikskóla. Því eru vettvangsferðir yfirleitt 

fyrirferðarmikill þáttur þegar kemur að námi í grenndarfræðum. Samkvæmt 

aðalnámskrá leikskóla skal leitast við að skapa námshvetjandi umhverfi í 
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kennslu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 21). Skipulagðar kennslustundir 

þar sem grenndarfræði er beitt er því heppilegur kostur með tilliti til fjölbreytts 

og námshvetjandi námsumhverfis. Þegar kemur hinsvegar að vali á áfangastað 

í tengslum við grenndarfræði, væri æskilegt að markmið kennslustundarinnar 

tengist á einhvern hátt staðnum til að örva og auka áhugahvöt barna. 

Einn megintilgangur grenndarkennslu er að upplýsa börn um hvað er að 

gerast í umhverfinu hverju sinni. Jafnframt er leitast við að beina sjónum að 

því hvernig umhverfið varð svona og hvers vegna umhverfið er eins og það er 

í dag. Spurningar geta ýtt undir áhuga leikskólabarna í þekkingarleit þeirra. 

Dæmi um slíka spurningu getur verið: Hvaða náttúrulegu eða manngerðu 

breytingar urðu þess valdandi að landslagið lítur svona út í dag? Með 

spurningum á borð við þessa er mögulegt að vekja börn til umhugsunar um 

eigið nærumhverfi og veita þeim tækifæri til að hugsa, vega og meta rök. Með 

spurningum er einnig hægt að veita börnum innsýn í flókið samspil manns og 

umhverfis. Þetta samspil er skilgreint sem staðtengt nám (e. place based 

education). Í staðtengdu námi verður til reynsla og upplifun meðal barna þegar 

þau fá tækifæri til að upplifa menningu, umhverfi og eigið samfélag (Smith og 

Sobel, 2010).  

Þegar spurningar eru notaðar í kennslustundum þar sem staðtengt nám 

fer fram fellur námið inn í fleiri námsgreinar eins og vistfræði, jarðfræði, 

hagfræði og stjórnmálafræði (Smith og Sobel, 2010). Því má segja að 

ávinningur er af því að spyrja spurninga í tengslum við grenndarfræði sem geti 

elft skilning barna á leikskólaaldri á eigin nærumhverfi. 

Börn á leikskólaaldri geta beitt þekkingu sinni vel til úrlausnar. Það má 

til dæmis gera með því að láta þau svara spurningum um ýmis fyrirbæri sem 

þau sjá í umhverfinu. Að veita börnum tækifæri til að beita þekkingu sinni til 

úrlausnar getur hjálpað þeim að ígrunda og aukið skilning þeirra á nærumhverfi 

sínu. Ein leið til að auka skilning barna er að vinna með athuganir og 

greiningar. Með athugunum og greiningum gefst meðal annars tækifæri til að 

þjálfa umhverfislæsi til að auka áhuga og efla þekkingu einstaklinga á 

umhverfinu (Shulman, 2005, bls. 56–58). Umhverfislæsi byggir í grunninn á 

hvernig einstaklingar skilja eigið umhverfi og samfélag og hvernig 

vistfræðileg kerfi í náttúrunni og umhverfið hafa áhrif á hvort annað (Capra, 

1996, bls. 297). Þegar unnið er með athuganir og greiningar eru skynfæri og 

skilningur barna notuð til að túlka og greina umhverfið. Þegar kemur að 

greiningu og túlkun er hægt að biðja börn um að segja frá því sem þau sjá, 
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heyra, finna og þekkja. Dæmi um verkefni þar sem unnið er með athuganir og 

greiningar er að biðja börn um að hafa þögn í ákveðinn tíma og láta þau greina 

hvaða hljóð þau heyra í umhverfinu. Önnur aðferð eru markvissar samræður, 

þar sem börn þurfa að beita þekkingu sinni til úrlausnar. Dæmi um viðfangsefni 

samræðna getur verið að kanna þekkingu þeirra á áhrifum mengunar á lífríki 

(Shulman, 2005, bls. 56–58). 

Tilfinningaleg tengsl við umhverfið eru mismikil, sérstaklega hjá 

leikskólabörnum. Grenndarkennsla notuð samhliða annarri námsgrein hefur 

margt fram að færa til að efla skilning leikskólabarna á umhverfinu og 

persónulegri ábyrgð einstaklinga á umhverfinu. Grenndarkennsla byggir á því 

að stuðla meðal annars að samábyrgð á meðal manna gagnvart umhverfinu og 

hóflegri nýtingu á auðlindum náttúrunnar (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 48-

49). Jákvæður ávinningur er af því að styrkja tilfinningaleg tengsl gagnvart 

eigin nærumhverfi getur til dæmis komið fram í auknum siðferðislegum 

skilningi á meðal einstaklinga. Með börnum á leikskólaaldri væri meðal annars 

hægt að vinna með persónulega ábyrgð gagnvart umhverfinu og ýta undir 

jákvæð viðhorf og gildi gagnvart náttúrunni, umhverfinu og umhverfisvernd.  

Þegar grenndarkennsla er notuð sem kennsluaðferð er hægt að vinna 

með ýmsar kennsluaðferðir, til dæmis samræður, athuganir og greiningar, 

umræðutíma, umhverfislæsi og túlkun umhverfisins (Shulman, 2015, bls 56–

58). Þá hefur grenndarkennsla samhljóm á margan hátt með markmiðum sem 

fram koma í aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011, meðal annars með því að 

nýta nærumhverfi barna í ríkum mæli til kennslu og náms. Einnig skal nýta 

nærumhverfi leikskólabarna til að vekja athygli barna á rými, fjarlægðum og 

áttum, stærðfræðilegum viðfangsefnum eins og tölum og táknum í umhverfinu, 

lífverum og lífsháttum þeirra, eðli krafta og hvernig kraftar birtast á 

mismunandi hátt í umhverfinu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 44).   

Allt nám í nærumhverfi leikskólabarna ætti að ýta undir forvitni og 

ímyndunarafl þeirra. Þá er einnig ávinningur af því að veita börnum tækifæri 

til að nota og þjálfa  skynfæri sín, en í gegnum skynfærin geta börn öðlast nýja, 

hlutbundna og persónulega reynslu af eigin nærumhverfi. Þegar kennt er utan 

leikskólalóðarinnar þarf að veita tíma, svigrúm og tækifæri til að stunda 

frjálsan leik í umhverfinu. Leggja skal jafnframt áherslu á að í hverri 

kennslustund utan leikskólans þarf að verja ákveðnum hluta af 

kennslustundinni í frjálsan leik. Markmiðið með því er að börn fái tækifæri til 

að njóta samveru og öðlast jákvæða upplifun af meðal annars samfélaginu, 
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umhverfinu og náttúrunni (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, 

bls. 18). Skipulagðar kennslustundir utan leikskólalóðarinnar bjóða upp á 

möguleika til félagslegra samskipta á milli leikskólabarna. Einnig tækifæri til 

að læra á sjálfsprotinn hátt í eigin nærumhverfi og hafa jákvæða og 

uppbyggilega upplifun af samfélaginu, umhverfinu og náttúrunni. 

Bent hefur verið fram á að kennsla utandyra getur haft margs konar 

jákvæð áhrif á börn á leikskólaaldri meðal annars í formi tilfinningalegra 

viðbragða og minni streitueinkenna. Þá getur kennsla utandyra stuðlað að 

sköpun, betra líkamlegu atgervi og aukinni seiglu leikskólabarna (Helm og 

Katz, 2016, bls. 98).  

Ýmsir kostir fylgja því að kenna í náttúrulegu umhverfi. Rannsókn 

Schilhab, Petersen, Sørensen og Gerlach (2007) bendir til að náttúrulegt 

umhverfi virðist hafa róandi áhrif á barnahópinn sem tók þátt í rannsókninni, 

auk þess sem truflanir í kennslustundum úti í náttúrulegu umhverfi reyndust 

færri og vægari. Í kennslustundum sem fram fóru úti í náttúrulegu umhverfi 

reyndist einbeiting barnanna vera meiri og raddblær þeirra breyttist (Schilab, 

Petersen, Sørensen, og Gerlach, 2007, bls. 23–24). Þetta bendir til að líklegra 

er að meira nám eigi sér stað í náttúrulegu umhverfi en í skólastofum þar sem 

hávaði, kliður og skvaldur geta haft truflandi áhrif á börn og aukið líkur á minni 

afköstum og minna námi hjá þeim. 

Kennslustundir í náttúrulega umhverfi geta aukið líkurnar á að börn 

komist í ákveðið námsflæði. Námsflæði er hugarástand þar sem börn verða 

niðursokkin í ákveðna athöfn eða sýna ákveðnu viðfangsefni mikinn áhuga. 

Þegar börn ná að komast í þetta flæði geta þau gleymt sér um stund við 

úrvinnslu ákveðins verkefnis, þar sem öll athygli þeirra beinist að athöfninni 

eða viðfangsefninu. Námsflæði er talið kjörástand til árangursríks náms 

(Csikszentmihalyi, 2005, bls. 42–47). Það má því segja að kostir þess að kenna 

úti í náttúrunni í nærumhverfi leikskóla séu miklir. 

 

3.3 Grenndarkennsla í leikskólum 

Þegar kennsla í grenndarfræðum fer fram í leikskólastarfi, getur starfsfólk í 

leikskóla þurft að beita öðrum aðferðum við kennslu í grenndarfræðum en á 

eldri skólastigum. Leikskólinn er fyrsta skólastigið og markar upphaf 

menntunar í lífi einstaklinga. Leikskólaaldurinn er mikilvægt námstímabil þar 
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sem börn taka út mikinn þroska. Á þessu skólastigi er mikilvægt að börnum er 

sýnd umhyggja og virðing. Auk þess sem þau fá hvatningu og jákvæða 

upplifun af námi í því skyni að viðfangsefnin séu viðráðanleg og við hæfi 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 32). Því er mikilvægt að starfsfólk í 

leikskóla taki tillit til aldurshópsins hverju sinni og miða kennsluna að áhuga 

og þekkingu leikskólabarna þegar kemur að grenndarkennslu. 

Nærumhverfi leikskóla er jafn misjafnt og leikskólar eru margir. Það fer 

eftir staðsetningu hvers leikskóla hversu fjölbreytt tækifæri eru fyrir hendi á 

hverjum stað. Hér skal því þó haldið til haga að manngert umhverfi getur veitt 

fjölbreytt námstækifæri (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 40). Þegar kennt er 

utandyra ættu starfsmenn í leikskóla ávallt að leitast við að vera fyrirmyndir. 

Auk þess að leggja sig fram við að vera skapandi og hugmyndaríkir í nálgun 

sinni á kennsluefnið og setja kennsluefnið fram svo það veki áhuga og forvitni. 

Þá verða þeir einnig að leita svara varðandi viðfangsefni kennslustundarinnar 

hjá barnahópnum (Helm og Katz, 2016, bls. 100). Jafnframt þurfa starfsmenn 

í leikskóla að ýta undir þátttöku barna í samræðum um viðfangsefni 

kennslustundarinnar og gefa þeim tækifæri til að rökstyðja þær hugmyndir sem 

koma fram. Tilgangurinn með því er að þjálfa börn í rökhugsun, að uppgötva 

eitthvað nýtt og að sjá hluti í nýju samhengi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 

22). Starfsmenn í leikskóla skulu ávalt hafa siðferðileg gildi og viðhorf í 

forgrunni, einnig gagnvart náttúrunni og umhverfinu (Helm og Katz, 2016, bls. 

100).  

Börnum á leikskólaaldri er mikilvægt að komast í beina snertingu við 

náttúruna. Því skal veita þeim margvísleg tækifæri í leikskólum til að njóta 

náttúrunnar í ljósi þess að þétting byggðar er staðreynd í þéttbýliskjörnum, þar 

á meðal á Íslandi. Þétting byggðar hefur haft í för með sér takmarkaðan aðgang 

barna að náttúrulegu umhverfi. Börn sem alast upp í dag njóta færri tækifæra í 

náttúrulega umhverfi en áður sökum þessa, meðal annars til sjálfstæðrar 

könnunar og sjálfræðis. Því má segja að með þéttingu byggðar hafi tækifæri 

fyrir börn á leikskólaaldri að vissu leyti takmarkað frelsi þeirra til að njóta og 

upplifa náttúrulegt umhverfi upp á eigin spýtur. Náttúran getur veitt börnum 

nýjar upplifanir. Dæmi um nýja upplifun getur verið lifandi hlutur eins og 

skordýr sem börn eru að sjá í fyrsta skipti á lífsleiðinni. Þessar nýju upplifanir 

í leikskólastarfinu geta veitt börnunum mikilvæga þekkingu til lengri tíma litið 

(Helm og Katz, 2016, bls. 97).  
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Nám leikskólabarna sem fer fram utandyra í raunverulegum aðstæðum 

hefur það fram yfir nám í gegnum ýmsa miðla, til dæmis myndbönd, myndir 

og bækur, að börn komist í snertingu við raunverulegar lífverur og náttúrulegt 

umhverfi. Dæmi um það er þegar börn sjá mynd af fíl á tölvuskjá, þá eiga þau 

erfitt með að skynja hversu stór fíllinn er í raun og veru. Í því samhengi er ljóst 

að kennsla utandyra í náttúrulegu umhverfi veitir tækifæri til að skynja og 

upplifa til dæmis lífverur og plöntur í réttum stærðarhlutföllum í sínu 

raunverulega umhverfi. Þegar framkvæma á verkefnavinnu utandyra er til 

dæmis hægt að láta barnahópinn safna ákveðnum efnivið saman og rannsaka 

hann nánar (Helm og Katz, 2016, bls. 98). Í kjölfarið móta börn hugmyndir 

sínar um efnivið með því að teikna, mála, smíða, skrifa, móta eða jafnvel leika 

með hann (Helm og Katz, 2016, bls. 98). Kennsla í náttúrunni við 

raunverulegar aðstæður getur því verið örvandi á margvíslegan hátt fyrir 

leikskólabörn, til dæmis þegar kemur að því rannsaka og skynja meðal annars 

fyrirbæri í náttúrunni, ólíkan efnivið, stærðarhlutföll og lífverur.  

 

3.4 Tengsl grenndarkennslu við grunnþætti 

menntunar 

Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla skal menntun á leikskólastigi miða að því 

að leikskólabörn auki þekkingu sína og skilning ásamt því að þau fái tækifæri 

til að þróa læsi á sem fjölbreyttastan hátt (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 

16). Grunnþættir menntunar í aðalnámskrá leikskóla eru sex talsins Læsi, 

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

sköpun. Stoðir grunnþáttanna byggja á því að börn fái tækifæri til að öðlast 

færni, hæfni og þekkingu til sjálfsbjargar í umhverfi og samfélagi. Þá miða 

grunnþættirnir að því að börn öðlist kunnáttu til að lifa og starfa í sátt og 

samlyndi við aðra einstaklinga innan samfélagsins og einnig náttúruna og 

umhverfið. Einnig er tilgangur grunnþáttanna sex að skapa vilja hjá börnum til 

að hafa áhrif á, móta og taka þátt í að þróa samfélagið (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011, bls. 13–14). Þegar markmið grunnþátta menntunar eru skoðuð og borin 

saman við helstu markmið og áherslur í grenndarkennslu, má greina töluverðan 

samhljóm. Hér að neðan verður fjallað um hvernig grenndarfræði tengjast 

grunnþáttum menntunar.    
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Læsi: Læsi er viðamikið hugtak. Læsi snýst meðal annars um málnotkun 

og merkingu orða í félagslegu málsamfélagi, en þó ekki eingöngu við að þekkja 

og lesa bókstafi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 16). Einnig táknar hugtakið 

læsi getu barna til tjáningar á tilfinningum, upplifunum og skoðunum. Börnum 

á leikskólaaldri er eðlislægt að hafa samskipti við annað fólk og þá hafa börn 

almennt þörf fyrir að spyrja spurninga. Við samskipti eflist bæði félagsleg 

færni og sjálfsmynd barna (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 42). Brasilíski 

kennarinn og heimspekingurinn Paulo Freire skilgreindi læsi í víðum skilningi 

sem svo að læsi getur verið bæði pólitísk og menningarleg athöfn sem skiptir 

alla einstaklinga máli, alls staðar og á öllum stundum. Freire lagði áherslu á 

gagnrýna hugsun einstaklinga og að einstaklingar spyrðu opinna og gagnrýnna 

spurninga með það fyrir augum að breyta heiminum til hins betra (Freire, 

1972). Samkvæmt UNESCO, Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, 

getur læsi stuðlað að auknum lífsgæðum, bættu heilsufari, auknum tekjum og 

bættum félagslegum tengslum innan samfélaga. Þá getur læsi veitt 

einstaklingum fleiri og betri tækifæri til að taka þátt í mótun samfélagsins og 

jafnvel umheimsins. Lakari þekking á læsi meðal almennings getur aftur á móti 

leitt til lakari lífsgæða, lægri tekna og aukið líkur á misrétti, misskiptingu og 

ofbeldi innan samfélaga (UNESCO, e.d.). Grenndarkennsla býður upp á 

fjölbreytt tækifæri til læsis í víðum skilningi og má þar nefna umhverfislæsi. 

Þá er samfélagslæsi einnig mikilvægt hugtak í grenndarkennslu sem miðar að 

því að auka þekkingu og hæfni einstaklinga til að vera upplýstir og gagnrýnir 

þátttakendur innan samfélaga (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014, bls. 48). 

Sjálfbærni: Menntun til sjálfbærni ætti að vera í brennidepli í öllu 

leikskólastarfi. Aðalnámskrá leikskóla leggur áherslu á að börn kynnist 

sjálfbærni og læri að bera virðingu og umhyggju hvert fyrir öðru, umhverfinu, 

dýrum, fjölbeytileikanum og fleira. Innan íslenska skólakerfisins er stefnu 

stjórnvalda oft fylgt í tilteknum málaflokkum og einnig stefnum alþjóðlegra 

stofnana. Þar má nefna alþjóðlegar stefnur í umhverfismálum, lýðræði og 

mannréttindum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 14). Sjálfbærni er einn af 

grunnþáttum menntunar í aðalnámskrá. Hugtakið í víðum skilningi fjallar um 

samspil náttúru, umhverfis, ábyrgðar, heilbrigðis, lýðræðis og réttlætis. Einn 

af lykilþáttum sjálfbærni er að stuðla að jafnvægi í þróun samfélaga. 

Markmiðið með sjálfbærni er að skerða ekki möguleika komandi kynslóða til 

nýtingar umhverfisins. Þá miðar sjálfbærni að því að íbúar í nútímasamfélagi 
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skili ekki umhverfinu í lakara ásigkomulagi en þegar þeir tóku við því 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 16). Sjálfbærni er samfélagslegt verkefni 

og er veigamikill þáttur innan grenndarfræða. Grenndarkennsla miðar meðal 

annars að því að fræða börn um sjálfbærni og sjálfbæra þróun. Í 

grenndarfræðum er lögð áhersla á nám úti í náttúrinni, auk náttúruverndar, 

ábyrgðar og virðingar gagnvart nátttúrunni, en umhverfisbreytingar og breytt 

lífsskilyrði lífvera eru hluti af grenndarfræði. Í því samhengi má segja að 

grenndarfræði veiti möguleika á menntun til sjálfbærni með því að fræða börn 

um sjálfbærni (Smith og Sobel, 2010). Þegar kemur að menntun til sjálfbærni 

er til dæmis hægt að veita börnum tækifæri til að gróðursetja eða rækta 

matjurtir. Samhliða þeim gjörningi er hægt að nýta tækifæri og koma inn 

fræðslu, til dæmis í gegnum samræður sem kennsluaðferð um sjálfbærni og ýta 

þannig undir og aðstoða leikskólabörn í þekkingarleit sinni til að skilja 

náttúruna og hringrásir. Dæmi um sjálfbærnimenntun einstaklinga er að 

kynnast því hvernig á að gróðursetja, átta sig á tilganginum og að lokum gefst 

tækifæri til þess að upplifa og njóta afrakstursins (Inga María Ingvarsdóttir, 

2017). 

Heilbrigði og velferð: Hugtökin heilsa og heilbrigði byggjast á þremur 

samliggjandi þáttum. Þeir þættir eru andleg, líkamleg og félagsleg líðan 

(World health organization, e.d.). Allt skólastarf ætti að miðast að því að efla 

heilsu barna, ásamt því að hlúa að heilbrigði og líkamlegum þroska. Þá skulu 

starfshættir í leikskólum stuðla að auknu heilbrigði barna, til dæmis með því 

að veita börnum tækifæri til að njóta fjölbreyttra tækifæra til hreyfingar og 

útivistar (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 34). Vettvangsferðir í tengslum 

við grenndarkennslu innihalda til dæmis mikla hreyfingu í formi gönguferða. 

Einnig eru útivist og hreyfing nátengd fyrirbæri sem haldast í hendur. Þá ættu 

allir leikskólar að hafa tækifæri til að iðka hreyfingu í tengslum við 

grenndarkennslu.  

Hreyfing stuðlar meðal annars að bættri heilsu, aukinni andlegri 

vellíðun, ánægju og getur veitt einstaklingum betri lífsgæði og heilbrigði. Með 

markvissri hreyfingu er hægt að vinna á móti andlegum kvillum til dæmis 

neikvæðri sjálfsmynd og þunglyndi. Rannsóknir hafa bent á að ungmenni á 

aldrinum 12-24 ára sem þjást af andlegum kvillum eru meðal annars líklegri til 

að ná lakari námsárangri, neyta áfengis og fíkniefna og lenda oftar í 

ofbeldisfullum aðstæðum (Patel, Flischer, Hetcher og McGorry, 2007, bls. 

1302-1303). Markviss hreyfing einstaklinga veldur því að öll orkulosun í 
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líkamanum verður meiri sem stuðlar að aukinni matarlyst og betri nætursvefni 

(Brosse, Sheets, Lett og Blumenthal, 2012). Hreyfing er ein leið til að skapa 

vellíðunartilfinningu. Markviss hreyfing getur dregið úr neikvæðum 

hugsunum einstaklinga og einnig er líklegra að einstaklingar sem stunda 

markvissa hreyfingu finni oftar fyrir vellíðunartilfinningu, sem skýrist af því 

að líkaminn framleiðir aukið endorfín við hreyfingu. Aukin endorfín-

framleiðsla líkamans getur dregið til dæmis úr skapsveiflum, 

óróleikatilfinningum og pirringi (Wiles, Haase, Lawlor, Ness og Lewis, 2012). 

Félagsleg tengsl eru einn þáttur sem leikskólar eiga að leggja áherslu á þegar 

kemur að heilbrigði og vellíðan barna (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls 43). 

Í grenndarkennslu er mikið um hópastarf sem gefur tækifæri til að vinna með 

og byggja upp félagsleg tengsl milli barna. Almennt er talið að nám í gegnum 

hreyfingu er heppileg kennsluaðferð. Því má segja að samhliða skipulögðum 

vettvangsferðum í grenndarkennslu fái börn mikla hreyfingu. Nám í 

náttúrulegu umhverfi utan leikskóla eflir meðal annars hreyfiþroska, heilsufar, 

leikþörf og getur ýtt undir félagsleg samskipti (Jordet, 2010). Því má segja að 

með skipulögðum vettvangsferðum og frjálsum leik í tengslum við 

grenndarkennslu, fái börn mikla hreyfingu. Þá er einnig hægt að koma fyrir 

fræðslu um hreyfingu og vellíðan í tengslum við grenndarkennslu með því að 

ræða við börn um mikilvægi daglegrar hreyfingar og heilbrigðs lífsstíls. 

Jafnframt er hægt að fræða börn um jákvæðan ávinning þess að taka ábyrgð á 

eigin heilsu með því að stunda skipulagða hreyfingu og temja sér heilbrigða 

lifnaðarhætti. Þá mætti auk þess ræða við börnin um neikvæð áhrif mengunar 

á heilsu og jafnvel fara í heimsókn til matvælafyrirtækja og skipuleggja fræðslu 

um hollt fæðuval.   

Lýðræði og mannréttindi: Lýðræði er grunnforsenda hugtaksins 

samábyrgð, þar sem meðvitund og virkni á meðal íbúa eru lykilþættir 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 19). Lýðræði snýst umfram allt um 

samkennd borgara í samfélagi þar sem fólk býr, vinnur í sameiningu að 

uppbyggingu og deilir þekkingu (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014, bls. 54). Lykilþættir í kennslu um lýðræði og mannréttindi eru hugtökin 

lýðræðismennt og mannréttindamennt. Lýðræðismennt byggir á ígrundun og 

gagnrýnni hugsun barna þar sem fjallað er um grunngildi samfélags. 

Mannréttindamennt samkvæmt aðalnámskrá leikskóla hefur það markmið að 

stuðla að fjölbreytni, jafnrétti, samstöðu og samábyrgð, auk þess að viðurkenna 

ólík sjónarmið einstaklinga (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 19). 
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Hugmyndafræði grenndarkennslu fjallar um að efla færni barna í því að verða 

virkir þátttakendur í samfélaginu og hafa áhrif á það og móta. Grenndarkennsla 

snýst um að börn öðlist færni í að líta á umhverfið sem eina heild (Bragi 

Guðmundsson, 2000, bls. 50–51) og að leitast er við að virkja börn til þátttöku 

í samfélaginu og hafa áhrif á nærumhverfi sitt (Smith og Sobel, 2010). Því má 

segja að grenndarkennsla geti vakið áhuga barna á lýðræðislegum 

vinnubrögðum. Það má meðal annars gera með því að skipuleggja samræður 

um umhverfistengd álitamál innan samfélagsins. Umhverfisleg álitamál geta 

ýtt undir áhuga barna á lýðræðislegri þátttöku innan samfélagsins og 

umhverfismálum.  

Jafnrétti: Í aðalnámskrá leikskóla segir að ekki skuli gera greinarmun á 

einstaklingum vegna kyns, búsetu, þjóðernis, stéttar eða trúarskoðana. 

Starfsmenn í leikskóla skulu leitast við að stuðla að því að hver og einn 

nemandi njóti tækifæra til að rækta hæfileika sína, þroskast á eigin forsendum 

og lifa ábyrgu lífi í samfélagi umburðarlyndis, friðar, skilnings, víðsýni og 

jafnréttis. Hvað varðar jafnréttisþáttinn er hægt að nýta grenndarkennslu sem 

kennsluaðferð til að fræða börn og vekja þau til umhugsunar um ólíka stöðu 

hópa innan samfélagsins og misrétti (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 20–

22). Starfsfólk í leikskóla á að leitast við að kenna börnum gagnrýna hugsun 

og fræða þau um aðstæður í samfélaginu sem leiða til forréttinda og 

mismununar. Í jafnréttismenntun er lögð áhersla á gagnrýna hugsun til dæmis 

um ýmsar stofnanir og viðteknar hugmyndir innan samfélagsins (Kristín 

Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Þegar 

kemur að grenndarkennslu er börnum kennt að leita út fyrir umhverfið sem þau 

þekkja, en jafnframt leitast við að vekja áhuga barnanna á hinu óþekkta. Til 

þess að efla jafnréttishæfni leikskólabarna mætti nýta umhverfið og námsefnið 

sem þar er að finna til að vekja athygli á mismunum og menningarbundnum 

þáttum innan samfélaga. Fjölbreytt námsumhverfi í grenndarkennslu getur þá 

skapað börnum tækifæri til að nýta það nám sem boðið er upp á til eigin þroska, 

en börn nýta og tengjast því kennsluefni sem boðið er upp á í leikskóla með 

ólíkum hætti. Þó þarf að gæta þess við skipulagningu að mismuna engum innan 

barnahópsins (Þórdís Þórðardóttir, 2016, bls. 181). 

Sköpun: Börn á leikskólaaldri hafa almennt þörf fyrir sköpun og er hún 

þeim eðlislæg. Hugtakið sköpun er margþætt og táknar meðal annars að njóta, 

örva áhuga og forvitni og virkjun ímyndunaraflsins. Þá er sköpun byggð á 

lausnaleit, forvitni, áskorun og spennu sem felur í sér að leita lausna á 
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mismunandi verkefnum og viðfangsefnum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 

22). Í því samhengi má nefna að leikir barna byggja oft á lausnaleit en í 

leikjunum sjálfum glíma börn, einsömul eða fleiri, gjarnan við úrlausnir 

fjölbreyttra vandamála (Lillemyr, 2009, bls. 16). Í grenndarkennslu nýtast 

samræður til lausnaleitarnáms þar sem starfsfólk í leikskóla biður börnin um 

að leysa ákveðið viðfangsefni eða spyrja spurninga sem þau ígrunda og ræða 

sín á milli í leit að ákjósanlegum lausnum. Kennsla sem miðar að því að virkja 

sköpunarkraft barna getur ýtt undir frekara nám og aukið námshæfni þeirra. 

Námshæfni byggir á sjálfskilningi, áhugahvöt og trú á eigin getu en ein 

forsenda aukinnar námshæfni er örvandi námsumhverfi (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 24). Í gegnum leikinn mótast sjálfsmynd barna en frjáls 

leikur getur veitt börnum tækifæri til að læra, skilja og upplifa umhverfið á 

persónubundinn hátt (Lillemyr, 2009). Í gegnum frjálsan leik geta börn auk 

þess reynt sig í að þróa félagsleg tengsl við önnur börn, haft samskipti og einnig 

þróað eigin samfélag í gegnum leikinn. Þessi samfélög, sem börnin skapa sín 

á milli í frjálsa leiknum, veita þeim tækifæri til að taka þátt í einhvers konar 

lýðræðislegu samfélagi, þar börnin þurfa að taka ákvarðanir í sameiningu, til 

dæmis ef upp koma vandamál í samskiptum á milli barna (Hrönn Pálmadóttir, 

2016). Þegar kemur að sköpun er frjálsi leikurinn talinn ákjósanleg aðferð, en 

frjáls leikur getur ýtt undir aukna sköpunargleði barna, örvað hugmyndaflug 

og opnað augu barna fyrir mismunandi hlutum, bæði í einleik og í leik við 

önnur börn (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 22). 
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4. Samræður 

Í hverjum leikskóla skal leitast við að skapa aðstæður fyrir börn til að njóta 

jákvæðra og uppbyggilegra samskipta við starfsfólk í leikskóla og önnur börn. 

Ein leið til þess að veita börnum í leikskóla tækifæri til að hafa samskipti og 

eiga jákvæða og uppbyggilega upplifun af samskiptum er að nýta samræður 

sem kennsluaðferð í leikskólastarfi.  

Markmið samræðna sem kennsluaðferð eiga samhljóm með 

aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011. Þar segir að í leikskólastarfi þurfi að 

veita börnum tækifæri til að tjá sig á fjölbreyttan hátt til að börn geti 

endurspeglað fyrri upplifanir, skoðanir og hugmyndir. Þá segir í aðalnámskrá 

leikskóla að leggja skuli áherslu á það að börn fái þjálfun í samræðum. Sú 

þjálfun skuli miða að því að börn læri að tjá sig, hlusta á aðra og færa rök fyrir 

máli sínu. Þá skulu leikskólar stuðla að tækifærum fyrir öll börn til þátttöku í 

fjölbreyttum samræðum, þar sem börnum er kennt að hlusta hvert á annað og 

njóta tækifæra til þess að skiptast á skoðunum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, 

bls. 36). Þegar veita á börnum þjálfun í félagslegum þáttum, eins og tjáningu, 

hlustun og í því að færa rök fyrir máli sínu, ættu markvissar samræður sem 

kennsluaðferð að geta nýst vel. Í þessum kafla er leitast við að útskýra 

ávinninginn af því að nota samræður sem kennsluaðferð með áherslu á 

markvissar samræður í grenndarkennslu. 

4.1 Samræður sem kennsluaðferð 

Markvissar samræður í kennslustundum á milli starfsfólks í leikskóla og barna 

getur reynst árangursíkt fyrir nám. Samræður sem kennsluaðferð leggur 

áherslu á þekkingarsköpun og merkingarmótun meðal barna. Þekking getur 

mótast í gegnum félagsleg samskipti, þar á meðal í gegnum samræður. Þegar 

unnið er með samræður sem kennsluaðferð með börnum er talað um að 

þekking mótist þegar einstaklingar endurskapa og endurskoða fyrri þekkingu 

og reynslu (Pahl, 1999). Dæmi um ávinninginn fyrir börn af slíkum samræðum 

er að þau fá tækifæri til að tjá sig, hlusta, rökræða, eiga félagsleg samskipti og 

virða ólík sjónarmið annarra. Í aðalnámskrá leikskóla segir einnig að leitast 

skuli við að efla færni leikskólabarna í því að beita gagnrýnni og skapandi 

hugsun, efla lausnaleit og tækifæri til að tjá og túlka sköpunarkraft sinn 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 34). Starfsþróunarverkefnið Hugleikur sem 



34 

byggir á samræðum sem kennsluaðferð var framkvæmt í leikskólanum 

Lundarseli á Akureyri á árunum 2016-2018. Markmið verkefnisins var að efla 

færni starfsfólks leikskólans í að nota samræður sem kennsluaðferð í daglegu 

starfi á leikskólanum auk þess að efla færni barna í leikskólanum til að nota 

rökhugsun, draga ályktanir og taka ákvarðanir. Helstu niðurstöður þessa 

starfsþróunarverkefnis leiddi í ljós að starfsfólk leikskólans upplifði jákvæða 

reynslu af samræðum sem kennsluaðferð, jók reynslu sína og öryggi í að vinna 

með samræður í leikskólastarfi og áhugi þeirra á að vinna markvisst með 

samræður sem kennsluaðferð jókst í daglegu starfi í leikskólanum. Að mati 

starfsfólks leikskólans greindu þau framfarir hjá börnunum meðal annars í 

virkri hlustun, rökhugsun og samræðum. Einnig var starfsfólkið sammála um 

að börnin höfðu öðlast aukna færni í að bera virðingu fyrir skoðunum annara, 

lesa í tilfinningar sínar og sína tilfinningum annara skilning (Jórunn Elídóttir 

og Sólveig Zophoníasdóttir, 2019, bls. 8-10). Þá bentu Mercer og Manion 

(2018) á í skýrslu um úrbætur í skólamálum í Wales að leggja þurfi aukna 

áherslu á samræður sem kennsluaðferð í skólum. Einnig bentu þeir á að 

samræðufærni barna væri ábótavön, auk þess sem þörf er á að nýta samræður 

sem kennsluaðferð þvert á allar námsgreinar. Þá lögðu þeir jafnframt til að 

áherslur á samræður ættu að endurspegla skólamenninguna í auknum mæli og 

að þjálfa þyrfti kennara í markvissum samræðum með börnum (Mercer og 

Mannion, 2018, bls. 61–63). Í gegnum samræður við aðra einstaklinga er 

algengt að börn á leikskólaaldri fái tækifæri til að tjá sig, segja frá atburðum 

og útskýra skoðanir sínar, eigin líðan, tilfinningar og fleira. Þessi tækifæri fá 

þau meðal annars í leikskólum í samræðum sínum við önnur börn á deildinni, 

leikskólakennara eða aðra starfsmenn þar.    

Samræður sem kennsluaðferð flokkast sem umræðu- og spurnaraðferð 

samkvæmt flokkunarkerfi Ingvars Sigurgeirssonar á kennsluaðferðum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2016, bls. 29). Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla skal leitast við 

það í kennslustundum, þar sem samræður koma við sögu, að starfsmenn í 

leikskóla noti aðferðir og nálganir í framsetningu kennsluefnis til að auka 

líkurnar á því að ná til sem flestra barna (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 

43). Þá skal sérstaklega leitast við því að börn séu virk í námi sem fram fer í 

gegnum samræður og taki þátt í samræðunum (Pahl, 1999). Í kennslustundum 

getur framsetning viðfangsefnisins haft áhrif á það hvernig til tekst og hversu 

mikið námsefni börn geta meðtekið. Starfsfólk í leikskóla verður að þekkja vel 

til aðferða í þeim ólíkum aðstæðum sem upp geta komið í samræðum. Þó skal 
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því haldið til haga að þegar óvæntar spurningar koma fram, geta þær stuðlað 

að námstækifærum auk þess sem samræður geta tekið nýja og óvænta stefnu 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 7). Kennsla í gegnum samræður getur því 

skapað margvísleg námstækifæri fyrir börn á leikskólaaldri í nærumhverfi 

sínu, til dæmis þegar kemur að staðháttum og ýmsum þáttum í menningu 

nærsamfélagsins. Auk þess sem leikskólabörn geta öðlast margvíslega færni í 

félagslegum þáttum.  

Kennsluaðferðin felst í því að einn starfsmaður tekur að sér hlutverk 

stjórnanda og stýrir hann samræðunni. Stjórnandinn velur og kynnir 

viðfangsefnið. Í kjölfarið er viðfangsefnið rætt innan barnahópsins, að 

meðtöldum stjórnanda. Stjórnandi stýrir samræðunni, passar upp á framgang 

hennar og kemur sjónarmiðum og spurningum inn í samræðuna þegar við á til 

að halda henni gangandi. Þegar samræður eru notaðar í kennslufræðilegum 

tilgangi í leikskólum, er heppilegast að þær fari fram í fámennari barnahópum. 

Færri börn í hóp auka líkurnar á því að fleiri börn taki til máls og að rödd hvers 

einstaklings nái betur að hljóma og hvert barn fái meira svigrúm til máls. Þá 

þarf einnig hafa í huga að æskilegt er að samræður með leikskólabörnum standi 

ekki yfir of lengi í einu, þar sem börn geta haft lítið úthald í samræður til lengri 

tíma. Þá er einnig æskilegt að samræður með leikskólabörnum standi ekki yfir 

í of stuttan tíma í senn því þá er hætta á að námsefnið komist illa og ekki allt 

til skila (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 69). Sá starfsmaður sem stýrir 

umræðunni hverju sinni þarf því að vera vel vakandi yfir framgangi 

samræðunnar. Einnig ættu þeir sem stjórna samræðunni hverju sinni  að 

fylgjast með því hvenær barnahópurinn er búinn að fá nóg og hvenær er 

tímabært að hætta samræðunni.   

Æskilegt er að viðfangsefni hverrar samræðu séu rædd út frá 

mismunandi sjónarhornum, þar sem þátttakendur skiptast á mismunandi 

skoðunum um viðfangsefnið. Eitt af markmiðum samræðna sem kennsluaðferð 

er að þjálfa börn í því að leggja mat á mismunandi hugmyndir og lausnir með 

það fyrir augum að skapa nýja þekkingu og merkingarbæra reynslu (Pahl, 

1999). Það að leggja mat á viðfangsefni og álitamál getur meðal annars ýtt 

undir færni barna í því að draga ályktanir og mynda sér skoðanir á 

viðfangsefnum. Við val á viðfangsefni er heppilegt að það höfði til 

barnaahópsins og falli vel að aldri og áhugasviði barnanna. Það að börn hafi 

áhuga á viðfangsefninu er lykilþáttur í því að kenna í gegnum samræður. 

Forsendan fyrir því er að börn þurfa að geta haft eigin skoðanir á 
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viðfangsefninu og rætt saman um það. Þá er hægt að nota samræður sem 

kennsluaðferð í því að ná fram ákveðnum markmiðum með samræðunum, til 

dæmis að knýja fram ákveðna niðurstöðu og að börn þjálfist í því að rökstyðja 

skoðanir sínar fyrir framan aðra einstaklinga (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 

9). Til þess að knýja fram ákveðnar niðurstöður í samræðum, ætti áhugi barna 

að vega þungt í því að fá þau til að taka til máls og taka afstöðu til viðfangsefna. 

Þá geta niðurstöðurnar mögulega orðið margar, mismunandi og 

persónubundnar á meðal leikskólabarna. Í því skyni væri ákjósanlegt fyrir þann 

starfsmann sem stýrir samræðunni að hafa í heiðri virðingu gagnvart 

skoðunum og skoðanamun á milli leikskólabarna (Brookfield og Preskill, 

2005, bls. 23–24).  

Samræður ættu ávallt að hafa markmið og tilgang til þess að þær verði 

sem árangursríkastar. Börn á leikskólaaldri geta haft ávinning af samræðum í 

formi aukinnar og nýrrar þekkingar á viðfangsefninu. Auk þess geta 

leikskólabörn fengið nýja sýn og skilning á atburðum og málefnum sem 

tengjast viðfangsefninu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 34). Af ofantöldu 

má vera ljóst að ávinningurinn af því að nota samræður á markvissann hátt í 

kennslu er ótvíræður. Þegar samræður eru notaðar sem kennsluaðferð í 

nærumhverfi leikskólabarna getur náttúran ýtt undir aukið nám. Nám á 

vettvangi þar sem þau komast í snertingu við námsefnið getur aukið námshvöt 

þeirra, þar sem þau geta séð, snert og jafnvel fundið lyktina af því sem er verið 

að skoða. Markvissar samræður úti í nátttúrunni geta því aukið athygli þeirra 

og vakið upp fleiri spurningar um viðfangsefnið. Þá geta samræður í 

nærumhverfi leikskólabarna getur verið hentug leið til að ná til ákveðinna 

barna innan barnahópsins. Til dæmis börn sem eiga erfitt með að sitja kyrr 

lengi í einu eða börn sem hafa mismikinn áhuga á ólíkum viðfangsefnum í 

leikskólum.  

Til að samræður í kennslustund geti talist árangurs- og lærdómsríkar 

fyrir leikskólabörn er mikilvægt fyrir þá sem taka að sér hlutverk stjórnenda í 

samræðum að horfa til eftirfarandi þátta: 

 

1. Skipuleggja samræðurnar vel fyrirfram 

2. Velja hentugt viðfangsefni fyrir barnahópinn.  

3. Að búa yfir þekkingu á viðfangsefninu.  

4. Tryggja það að samræðan hafi tilgang og markmið. 
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5. Sjá til þess að allir þátttakendur þekki reglur og hlutverk sitt í 

kennslustundinni.  

 

Þetta eru lykilþættir fyrir framvindu samræðunnar, sérstaklega þegar 

unnið er með leikskólabörnum. Þessir þættir auka einnig líkurnar á því að sem 

flestir þátttakendur séu virkir í samræðunni. Þá er átt við það að sem flestir 

þátttakendur taki til máls í henni. Ávinningurinn af því fyrir samræðuna er að 

fleiri skoðanir á viðfangsefninu fá að heyrast sem eykur líkurnar á auknu námi 

fyrir alla þátttakendur. Þá aukast jafnframt líkurnar á því að börn öðlist aukna 

færni í félagslegum samskiptum, til dæmis með því að tjá sig, segja frá, hlusta 

og taka þátt í samræðunni. Einnig aukast líkurnar á því að börn hlusti af athygli 

á þann sem orðið hefur hverju sinni, sem ýtir undir það að þátttakendur vegi 

og meti ólík sjónarmið (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 10). Undirbúningur 

fyrir hverja samræðu með leikskólabörnum er því mikilvægur til að hámarka 

gæði samræðunnar og námsins. Einnig er mikilvægt að samræðan komist á það 

stig að fleiri ólík sjónarmið fái að heyrast í ljósi þess að í samræðum ákveða 

börnin hvað af námsefninu þeim þykir mikilvægast og draga lærdóm af.    

Óformlegt nám er skilgreint sem sá þroski, lærdómur og reynsla sem 

einstaklingar afla sér til dæmis í gegnum samskipti við annað fólk, oft á 

ómeðvitaðann hátt (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2016, bls. 3-5). Þegar samræður eru 

notaðar sem kennsluaðferð getur óformlegt nám átt sér stað þegar börn hlusta, 

meðtaka, vega og meta ólík rök. Börn fá ýmiss konar jákvæðan ávinning af 

samræðum. Til dæmis geta samræður hjálpað þeim að skilja fjölbreytt 

sjónarhorn, leitt til breytinga á hugsun þeirra, aukið umburðarlyndi þeirra, 

opnað augu þeirra fyrir margbreytileika og víðsýni og aukið agaða hugsun á 

meðal barna. Auk þess sem börn eru líklegri til að fræðast um og verða 

upplýstari um viðfangsefni hverrar samræðu og eiga því auðveldara með að 

tengjast málefnum viðfangsefnisins síðar (Brookfield og Preskill, 2005, bls. 

23–24). Af því má ætla að lærdómur í gegnum samræður er ótvíræður, þar sem 

nám á sér stað þegar börn læra með því að hlusta á sjónarmið annarra 

einstaklinga og hugsa um það sem þeir hafa til málanna að leggja.   

Fræðimaðurinn John Dewey taldi að kennarar ættu að leggja sig fram 

við að ýta undir þátttöku nemenda í samræðum. Grunnforsenda þess er að 

kenna og þjálfa nemendur í því að rökstyðja eigin hugmyndir og bera fram í 

orðum. Aukin hæfni í rökstuðningi og framburði getur leitt til aukinnar færni í 

rökhugsun og töluðu máli. Auk þess eru börn líklegri til að tileinka sér nýjar 
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hugmyndir og betri færni í því að sjá hlutina í öðru ljósi (Dewey, 2000, bls. 

311–312). Þá geta samræður í kennslustundum einnig orðið til þess að börn 

geti lært orð og hugtök, ásamt því að þróa með sér aukinn lesskilning (Nystand, 

2006). Því má segja að samræður í kennslustundum örvi hugsun leikskólabarna 

og stuðli að nýjum uppgötvunum og aukinni víðsýni. Markvissar samræður 

stuðla jafnframt að þjálfun barna í því að koma eigin hugsunum í orð og 

setningar og þau fá þjálfun í málflutningi. Ef starfsmaður í leikskóla velur 

viðfangsefnið vel og leitast við að ná fram ákveðnum markmiðum með 

samræðunni, getur málfarslegur ávinningur orðið enn meiri.  

Þegar nota skal samræður til kennslu, er talið árangursríkt að nota 

einhvers konar kveikju til að vekja áhuga barnahópsins á námsefni 

kennslustundarinnar. Þegar unnið er með grenndarfræði í kennslustunum er 

þetta mikilvægt. Sérhver kveikja ætti á ákveðinn hátt að tengjast viðfangsefni 

kennslustundarinnar. Dæmi um kveikjur geta verið saga, frétt, spurning frá 

stjórnanda samræðna, ljósmynd, ljóð, tilvitnun, gáta og brandari (Kindsvatter, 

Wilen og Ishler, 1992). Sérstakar spurnaraðferðir er hægt að nota markvisst í 

samræðum í kennslustundum. Margvíslegar tegundir eru til af 

spurnaraðferðum sem ganga út á það að flokka ólíkar hugmyndir, greina 

hugtök, bera saman hugmyndir, varpa ljósi á álitamál, rekja orsakasamhengi 

og fleira. Meginmarkmið spurnaraðferða er að vekja börn til umhugsunar á 

markvissan hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 29–30).  

Good og Brophy (2008) útskýra hvernig spurnaraðferðir fylgja nær 

oftast fyrirfram ákveðnu þrepaskiptu mynstri, þar sem samræðan hefst yfirleitt 

á ákveðnum útgangspunkti og endar á samantekt. Eitt dæmi um spurnaraðferð 

er stýrð samræða (e. discussion), þar sem stjórnandi beinir til barnahópsins 

spurningu sem kveikju á markvissan hátt til að hefja samræður. Stýrð samræða 

fylgir fjórum þrepum. Fyrsta þrepið er upphaf, þar sem heppilegt er að nota 

kveikju. Annað þrepið er útskýring, sem getur til dæmis fjallað um hvernig 

kveikjan tengist viðfangsefninu og viðfangsefnið er útskýrt. Þriðja þrepið er 

könnun, þar sem börn fá að taka til máls og segja sína skoðun og ræða um 

viðfangsefnið. Í fjórða og síðasta þrepinu eru svo niðurstöður samræðunnar 

reifaðar og aðalatriði hennar tekin saman (Good og Brophy, 2008). Að notast 

við stýrða samræðu getur reynst árangursríkt í ljósi þess að hún fylgir fyrirfram 

ákveðnum stigum sem getur auðveldað stjórnandanum að fylgjast með hvar 

samræðan er stödd hverju sinni, en einnig verið tækifæri til að vega og meta 

hvenær tímabært er að fara yfir á næsta stig samræðunnar. Það er að segja að 
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markviss röð segir til um það hvenær í samræðunni skuli brjóta viðfangsefnið 

til mergjar, sem getur hjálpað til við að skoða viðfangsefnið frá ólíkum 

sjónarhornum. Það að notast við stýrða samræðu tryggir einnig tíma fyrir 

samantekt og niðurstöður, þar sem markverðustu atriði samræðurnnar eru 

dregnin fram, sem veitir börnunum aftur tækifæri til að vega og meta 

aðalatriðin. Að lokum má segja að notkun spurnaraðferða eins og stýrðri 

samræðu, geti auðveldað stjórnandanum tímastjórnun.  

Einn af lykilþáttunum í árangursríkum samræðum eru góðar spurningar. 

Góðar spurningar þurfa að vera stuttar, skýrar og hnitmiðaðar. Þá er mikilvægt 

að þær innihaldi einfalt orðalag sem tekur mið af þeim barnahópi sem unnið er 

með hverju sinni. Í samræðum þykir árangursríkast að velja fáar hnitmiðaðar 

og krefjandi spurningar fyrir barnahópa (Good og Brophy, 2008). Þá er talið 

heppilegra að notast við og beina opnum spurningum til barna við samræðu, 

þar sem opnar spurningar eru líklegri til að vekja þau til umhugsunar og geta 

kallað fram ólík svör, á meðan lokaðar spurningar henta best til að kanna 

þekkingu þeirra og rifja upp staðreyndir. Þó hafa rannsóknir á öllum 

skólastigum leitt í ljós að kennarar notist frekar við lokaðar spurningar í 

kennslu en opnar spurningar. Opnar spurningar hafa það fram yfir lokaðar 

spurningar að bjóða upp á fjölbreytt svör, auk þess sem opnar spurningar reyna 

meira á rökhugsun og innsæi barna. Þegar kemur að markmiðum samræðu sem 

kennsluaðferðar eiga því opnar spurningar betur við. Þá eru í raun engin svör 

rétt eða röng við opnum spurningum. Fremur skal líta á svör barna sem misgóð 

en rétt eða röng (Smale, 2010). Ef ætlunin er aftur á móti að kanna þekkingu, 

henta lokaðar spurningar betur, til dæmis ef ætlunin er að spyrja út í 

staðreyndir. Þó skal leitast við að spyrja fjölbreyttra spurninga sem reyna á 

hugsun og hugmyndaflug barna á mismunandi hátt (Rubie-Davies, 2007). Því 

geta lokaðar spurningar einnig hentað vel í samræðum í kennslustundum þegar 

við á. Í spurningum í samræðum ber að vanda til verka og velja spurningar sem 

henta viðfangsefni kennslunnar. Spurningar skulu vera rökréttar og í réttri röð 

sem þýðir að sérhver spurning komi í beinu framhaldi af annarri spurningu sem 

tengist innihaldi samræðunnar og bæti einhverju við hana.  

Við lok hverrar samræðu ætti stjórnandi að taka það markverðasta 

saman og fara yfir aðalatriðin sem kemur fram með börnunum. Þá er einnig 

hægt að tengja aðalatriðin við það efni sem fyrirhugað er að leggja fyrir í næstu 

kennslustund eða næstu verkefni sem barnahópurinn þarf að glíma við (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2016, bls. 7–8). Því er árangursríkt að hafa stutta upprifjun við 
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lok hverrar samræðu og ræða um þau aðalatriði sem fram koma í samræðunni 

með það að leiðarljósi að skerpa á minni barnanna, auk þess sem mikilvæg 

atriði úr samræðunni geta farið framhjá einstaka barni. 

 

4.2 Tengsl samræðna sem kennsluaðferð og 

grenndaraðferðar 

Samræður ættu að vera fyrirferðarmiklar í kennslustundum þar sem 

grenndarfræði kemur við sögu. Algengt er að starfsmenn í leikskólum fari með 

barnahópa í vettvangsferðir. Allar vettvangsferðir hafa einhvern tilgang, hvort 

sem farið er í vettvangsferð með það að markmiði að börnin fái tækifæri til að 

hreyfa sig eða að vettvangsferðin hafi dýpri kennslufræðilegan tilgang. Þegar 

farið er í vettvangsferðir sem hafa síðarnefnda tilganginn að leiðarljósi, er 

vettvangsferðinni gjarnan heitið á áfangastað sem talinn er heppilegur til þess 

að dýpka þekkingu og skilning barnsins á sjálfu sér og hlutverki þess innan 

samfélagsins, staðnum sjálfum og ákveðnu viðfangsefni (Getting Smart, e.d., 

bls. 9). Þegar komið er á áfangastað fær starfsmaður í leikskóla gjarnan orðið 

og segir til dæmis frá viðkomandi stað, ákveðnum hlut eða ákveðnu 

náttúrulegu fyrirbæri. Út frá því skapast oft samræður og spurningar vakna hjá 

börnunum. Í kjölfarið geta samræðurnar sjálfar farið fram um viðkomandi stað 

eða viðfangsefni. Út frá því getur samræðan oft farið um víðan völl, þó svo að 

áhugaverð sjónarmið um staðinn eða viðfangsefnið geti birst.  

Kennslustundir sem fara fram utan leikskóla geta bæði verið árangurs- 

og áhrifaríkar, þar sem námstækifærin eru allt í kring, allt árið um kring. Þó 

skal haft í huga að umhverfi barna er breytilegt og misáhugavert. Það getur 

verið misauðvelt eða erfitt að skipuleggja verkefni því tengdu (McInerney, 

Smyth, og Down, 2011). Þá er kennsla utan leikskóla talin heppilegust ef 

staðsetningin er hvetjandi og aðlaðandi til náms, en umfram allt örugg fyrir 

börnin (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 34). Samræður sem 

kennsluaðferð falla undir hugtakið virkt nám, en sú tegund náms gengur út á 

að börn geta haft áhrif og vald yfir framkvæmd kennslustunda, þar sem börn 

geta stýrt námsframvindunni. Virkt nám felur í sér lausnarleit og 

rannsóknartengd verkefni, sem annaðhvort eru byggð á einstaklingsverkefnum 

eða samvinnu hópa eða para (Kyriacou, 1991, bls. 41–45). Þegar unnið er með 

samræður úti í umhverfinu er til mikils að vinna í ljósi þeirra fjölbreyttu 
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námstækifæra sem þar eru og geta börnin haft áhrif á námið og framvindu 

kennslustundarinnar. 

Kennslustundir þar sem unnið er með grenndaraðferð fara oftast fram í 

nærumhverfi leikskóla. Kennsla í nærumhverfi barna getur verið vel til þess 

fallin að skapa samræður um eigið samfélag og menningu, auk þess sem 

kennsla í nærumhverfi barna er líklegt til þess að vekja upp spurningar á meðal 

þeirra (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 40-43). Spurningar leikskólabarna 

geta gjarnan skapað margvíslegar og óvæntar aðstæður fyrir starfsfólk 

leikskóla. Margar spurningar hafa þá jákvæðan ávinning sem leitt getur til 

námstækifæra og náms af hálfu barna (Bamford, 2011, bls. 97). Þess skal þó 

gætt að sýna skilning og bera virðingu fyrir hugmyndum og sjónarmiðum 

barna. Þá skal leitast við að rækta hæfileika barna til tjáningar, meðal annars í 

þeim tilgangi að efla sjálfsmynd barna og styrkja hæfni þeirra og öryggi í 

mannlegum samskiptum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 30). Ýmis 

námstækifæri og fróðleik um sögu hvers samfélags má finna í nærumhverfi 

hvers leikskóla. Í nærumhverfi leikskólabarna eru einnig tækifæri til þess að 

örva hugsun þeirra og vekja forvitni. Forvitni er börnum eðlislæg og því er 

ekki ólíklegt að spurningar um hluti í nærumhverfi þeirra vakni í 

vettvangsferðum. Í nærumhverfi leikskólabarna eru einnig tækifæri til þess að 

hefja markvissar samræður með þeim sem hluta af kennslustund. Þá getur haft  

þýðingu fyrir börn að fara á sögulega staði eða staði sem hafa menningarlegt 

gildi í þeirra nærumhverfi. Það getur ýtt undir aukna athygli, eftirtekt og 

forvitni. Í því samhengi mætti nýta markvissar samræður sem kennsluaðferð 

til að búa til nýja merkingarbæra þekkingu fyrir leikskólabörn til að auka 

þekkingu og skilning þeirra. Auk þess geta margar áhugaverðar spurningar 

vaknað.  

Þegar kemur að markvissum samræðum úti í náttúrunni og þá oftast í 

nærumhverfi barna, er æskilegt að kennslustundin fari fram í námshvetjandi 

umhverfi og að áfangastaðurinn hafi tengingu við viðfangsefni 

kennslustundarinnar (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls.39). Í því samhengi 

skal hafa í huga að auðvelt er að upplifa sterk tengsl við landslag þar sem 

fagurfræðileg áhrif eru sterk, en erfiðara að sjá fegurðina í umhverfi sem 

einkennist af niðurníðslu og fátækt (McInerney o.fl., 2011). Í samræðum með 

börnum í náttúrunni ber einnig að hafa í huga að vettvangurinn hafi upp á að 

bjóða þægilegt undirlag fyrir þau að sitja á. Þetta er talið árangursríkt til að 

tryggja rólegt og afslappað andrúmsloft (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 75). 
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Víða í náttúrunni er hægt að finna þægilegt undirlag, til dæmis mjúkt gras, 

mosa, flata steina og fallna trjáboli. 

Áfangsstaðurinn ætti að örva áhuga og athygli barna á viðfangsefninu 

og námsefninu sjálfu. Þá skal leitast við að velja aðstæður og umhverfi sem er 

hvetjandi fyrir börn til að stunda rannsóknir. Með rannsóknum barna í 

umhverfinu geta þau bæði notið tækifæra til lausnaleitar og sköpunar 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 39).  

 

4.3 Hlutverk stjórnanda í samræðum 

Þegar notast er við samræðu sem kennslusaðferð þarf að velja að minnsta kosti 

einn stjórnanda. Stjórnandinn hverju sinni kemur oftast úr röðum starfsfólks, 

annaðhvort leikskólakennara eða leiðbeinenda á viðkomandi deild. Í þessum 

kafla verður notast við orðið stjórnandi um þann starfsmann sem tekur að sér 

hlutverk stjórnanda í samræðum. Starfsfólk leikskóla hefur að jafnaði mörgum 

og mismunandi störfum að sinna. Hlutverk starfsfólks í leikskóla er meðal 

annars að skipuleggja kennslustundir, sinna kennslu, halda aga, miðla 

þekkingu til barna, bera ábyrgð á framgöngu kennslustundarinnar, velja 

námsefni við hæfi hvers barnahóps og sinna foreldasamstarfi. Í aðalnámskrá 

leikskóla segir jafnframt að vinnubrögð kennara og leiðbeinanda í leikskólum 

skuli miðast að því að stuðla að sjálfstæði, þróun og frumkvæði barna á sem 

flestum sviðum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 11). Augljóst er að 

starfsfólk í leikskólum hafa í mörg horn að líta í starfi sínu. Þá leika þeir einnig 

lykilhlutverk í því að nota samræður sem kennsluaðferð í leikskólastarfi.  

Stjórnandi í samræðum ætti að velja krefjandi spurningar sem henta 

viðkomandi aldri og samræðuefni hverju sinni. Einnig skal hann leitast eftir 

því að fá sem flesta til þess að tjá sig og draga sig síðan til hlés þegar gott flæði 

kemst á samræðuna. Tímastjórnun skiptir miklu máli í samræðum og 

mikilvægt er fyrir stjórnanda að vita hvenær er komið nóg, því ekki má dvelja 

of lengi við sama efni. Auk þess að gefa nægan umhugsunarfrest við 

spurningum. Stjórnanda ber einnig að hafa í huga að tala ekki of mikið og of 

lengi í samræðum, heldur draga sig markvisst til hlés. Því þarf stjórnandinn að 

meta hvenær tímabært er að koma með innlegg í samræðuna (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2016, bls. 61–62). Í kennslu ættu starfsmenn í leikskóla að 

leitast við að vekja fróðleiksfýsn og vitsmunaleg viðbrögð barnanna (Jóhann 
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Björnsson, 2008). Í leikskólum er algengt að þegar starfsmenn í leikskólum 

segja sögur, segja frá atburðum, kynna nýtt námsefni eða nýjar hugmyndir 

getur samræðuefnið sem upphaflega kom frá þeim stuðlað að nýrri  

merkingabærri reynslu hjá börnunum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 38). 

Ljóst er að stjórnandi samræðna þarf að huga að mörgum þáttum. 

Hópaskiptingin er mikilvægur þáttur. Til að virkja sem flesta í samræðunni er 

árangursríkt að skipta íminni hópa með 3-5 þátttakenndur. Einnig skal hafa í 

huga varðandi hópaskiptingu að mögulega getur komið upp sú staða að 

ákveðin börn saman í hóp getu haft neikvæð áhrif á gæði og framgang 

samræðunnar (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 59).  

Stjórnandinn þarf hverju sinni að vita hvenær á að draga sig til hlés, til 

dæmis í aðstæðum þegar börnin ræða sín á milli um viðfangsefni 

samræðunnar. Þá er einnig mikilvægt að stjórnandinn vandi val spurninga, það 

er að segja að spurningarnar komi í réttri röð og að þær geti leitt af sér ólík 

sjónarmið á viðfangsefnið (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 61-63).  

Skipulag er mikilvægt þegar samræður eru notaðar sem kennsluaðferð 

til þess að kennslustundin gangi vel og að aðhald ríki í kringum samræðurnar. 

Þá skiptir leiðtogahæfni stjórnanda einnig máli í samræðum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2016, bls. 71-72).  

Starfsfólk í leikskólum gegnir mikilvægu hlutverki í þroska, uppeldi og 

uppvexti leikskólabarna. Þegar unnið er með samræður sem kennsluaðferð 

með leikskólabörnum er mikilvægt að leggja sig fram um það að vera 

fyrirmyndir þeirra, til dæmis með því að taka tillit til skoðana þeirra, hlusta af 

athygli á það sem þau hafa að segja og koma fram við þau af virðingu. Þá skal 

einnig bera virðingu fyrir skoðunum og sjónarmiðum þeirra í ljósi þess að 

börnin eru sérfræðingar um eigið líf og eru fullfær um að greina frá  eigin 

sjónarmiðum, tilfinningum og skoðunum (Clark og Moss, 2005). Því til 

stuðnings segir í Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna í 12. grein að börn eigi 

rétt á því að segja skoðanir sínar óhindrað varðandi mál sem að þeim snúa auk 

þess að það skal taka fullt mark á þeim með tilliti til aldurs og þroska (lög um 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Börn á 

leikskólaaldri eru flest vel fær um að tjá sig og skoðanir sínar og hafa fulla 

burði til að hafa áhrif í ljósi þess að börn hafa rétt til þess að segja sínar 

skoðanir og að hlustað er á þau (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008, bls. 49).  

Í samskiptum á meðal fólks er hlustun mikilvægur þáttur. Sérstaklega 

þegar notast er við samræður sem kennsluaðferð, er mikilvægt að hlusta af 
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athygli á þann einstakling sem hefur orðið hverju sinni í samræðunum, auk 

þess að vega og meta það sem hann hefur til hennar að leggja. Þegar kemur að 

hlustun skal beita virkri hlustun en með því að hlusta af athygli á börn er 

líklegra barnið upplifi meiri áhrifamátt ef það er gert (Clark og Moss, 2005).  

Virk hlustun gengur út á samspil hlustunar og líkamstjáningar með því að 

hlusta af athygli og horfa á þann sem hefur orðið hverju sinni. Með því að sýna 

ákveðnar líkamstjáningar og svipbrigði samhliða virkri hlustun sýnir það þeim 

sem hefur orðið að viðkomandi er alvara, er að hlusta og sýnir því áhuga sem 

hann hefur að segja (A. Ivey og M. Ivey, 2003, bls. 36). Þá skal leitast við í 

samræðum með börnum að mikilvægt er að gefa af sér þegar talað er við þau, 

í því ljósi að líklegra er að börnin hlusti af athygli á manneskju sem þau líta 

upp til og virða. Allt starfsfólk í leikskólum ætti að gegna ábyrgð sem 

fyrirmyndir þegar kemur að málefnum umhverfisins og umhverfisvernd. Því 

er æskilegt að allir sem koma að kennslu úti í náttúrunni leggi sig fram um að 

vera fyrirmyndir með því að sýna vistvernd í verki og ýta á þann hátt undir 

ábyrgðartilfinningu barnanna gagnvart umhverfinu.  

 Starfsfólk í leikskóla eru mikilvægur hlekkur innan veggja allra skóla 

og bera mikla ábyrgð í því að efla nám, þekkingu og hæfni barna. Starfsfólk í 

leikskóla hefur auk þess þeim skyldum að gegna að afla sér þekkingar og vinna 

markvisst að því að efla hugsun barna. Lykilþáttur í því er að örva áhuga barna 

á kennsluefninu sjálfu. Í aðalnámskrá leikskóla er einnig tekið fram að 

starfsfólk í leikskóla ættu að leitast við að efla skólabraginn, til dæmis með því 

að skapa hvetjandi námsumhverfi fyrir börn (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, 

bls. 11). Kennsla í grenndarfræðum, til dæmis í nærumhverfi leikskóla 

samhliða samræðum sem kennsluaðferð, veitir nemendum óháð skólastigum 

tækifæri til að afla sér þekkingar í nýjum aðstæðum. Það eitt og sér getur ýtt 

undir áhuga þeirra á viðfangsefnu, auk þess sem vettvangsferðir eru ákjósanleg 

leið til að breyta um umhverfi og efla þannig skólabraginn.   

 Þegar kemur að forsendum góðs námsárangurs, þá vega tveir þættir þar 

þungt. Annars vegar framsetning starfsfólks í leikskóla á námsefninu sem hefur 

áhrif á áhuga barna og hinsvegar að börnin hafi ánægju af náminu (Elísabet 

Svavarsdóttir og Ólafur Guðmundsson, 2011). Áhugi og áhugahvöt eru 

mikilvægt hugtök í kennslu, hvort sem það er á leikskólastiginu eða á öðrum 

skólastigum. Kennarar og leiðbeinendur geta nýtt sér áhuga og áhugahvatir 

barna til að ná athygli þeirra og bæta námsárangur þeirra, ef áhugasvið 

barnanna stendur viðfangsefnum kennslunnar nærri. Sage (1977) skilgreindi 
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áhugahvöt sem svo að hún væri stefna eða styrkur sem einstaklingar sækjast í, 

oftast í átt einhverju markmiði sem einstaklingum langar til að ná eða til að 

uppfylla. Þegar kemur að stefnu í áhughvöt, segir að stefna er eitthvað sem 

einstaklingur sækist eftir eða það þegar einstaklingar dragast að ákveðnum 

aðstæðum. Mismunandi er á milli einstaklinga hverju þeir hafa áhuga á og eftir 

hvaða aðstæðum þeir sækjast eftir. Einnig skiptir máli fyrir áhugahvöt hvað 

fólkið í kringum einstaklingana er að gera og hefur áhuga á. Því er líklegra að 

einstaklingar verði fyrir ákveðnum áhrifum af áhugahvötum fólks í kringum 

þá. Þá verður einnig í sambandi við áhugahvöt að horfa til þess hvað hvetur 

einstaklinga í átt að aðstæðum sem þeir sækjast í og markmiðum þess.  

Fræðimennirnir Weinberg og Gould (2011) komu fram með þrjár 

kenningar sem fjalla um upphaf áhugahvatar og hvernig áhugi og áhugahvöt 

byrjar að þróast á meðal einstaklinga. Fyrsta kenningin er um eðlishneigð (e. 

Trait-Centered View) og lýsir áhugahvöt einstaklinga út frá 

einstaklingsbundnum þáttum og persónueinkennum, auk þess að einstaklingar 

verði fyrir áhrifum frá viðkomandi aðstæðum hverju sinni. Dæmi um 

eðlishneigð í áhugahvöt er þegar starfsmönnum í leikskóla mistekst að kveikja 

áhuga barna á námsefninu. Þegar það gerist veldur það því að börnin verða 

ómóttækilegri fyrir því að eiginlegt nám geti átt sér stað, vegna þess að þeim 

gengur illa að meðtaka námsefnið. Hinsvegar ef starfsmaður í leikskóla nær að 

vekja áhuga barna á ákveðnu viðfangsefni, tekst honum að gera þau 

meðtækilegri fyrir námsefninu. Það eykur líkurnar á því að nám eigi sér stað, 

auk þess sem að starfsfólk í leikskóla nær að skapa hvetjandi námsumhverfi 

fyrir börnin. Önnur kenningin í áhugahvöt nefnist aðstæðukenningin (e. 

Situation-Centered View). Aðstæðukenningin fjallar um að áhugahvöt 

einstaklinga mótist af aðstæðum og því umhverfi sem einstaklingar lifa og 

hrærast í. Sem dæmi má nefna umhverfi sem inniheldur meðal annars brekkur 

og snjó, auk þess sem löng og rótgróin hefð er fyrir skíðaiðkun innan 

samfélagsins. Líklegra hlýtur að teljast að umhverfi með miklum snjó og 

skíðahefð hafi hvetjandi áhrif á fólk til þess að iðka skíðaíþróttir, fremur en 

umhverfi þar sem er ekki hvetjandi, til dæmis eyðimörk þar sem lítil eða 

jafnvel engin hefð er fyrir skíðaíþróttum. Í kenningunni segir þó að fólk sem 

býr í eyðimörk geti vel haft áhuga á skíðum og viðhaldið áhuga sínum á 

skíðum, en þó aðeins ef áhugahvöt fyrir skíðaiðkun er til staðar og rétt stillt. 

Þriðja kenningin í áhugahvöt fjallar um samspil (e. Interactional View). Í 

kenningunni segir að áhugahvöt einstaklinga mótist út frá samspili aðstæðna 
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og persónueinkenna. Kenningin kemur því inn á sjónarmið áðurnefndra 

kenninga (Weinberg og Gould, 2011). Við þetta má bæta að í aðalnámskrá 

leikskóla segir að kennarar og leiðbeinendur eigi að leitast við að sýna 

mismunandi áhugasviðum barna áhuga og taka tillit til þeirra. Einnig skulu þeir 

leitasta við að sníða kennslustundir að áhugasviðum barnanna eftir fremsta 

megni. Ávinningurinn af því er að börnum gefst tækifæri til að nýta 

einstaklingsbundna styrkleika sína í náminu ef áhugasvið þeirra eiga samhljóm 

með viðfangsefnum kennslunnar. Þá geta börn notið góðs af því þegar 

starfsmenn í leikskólum mæta áhugasviðum þeirra í ljósi þess að þeir eiga 

auðveldara með að tengja við námsefnið, efla eigin sjálfsmynd og mögulega 

aukið eigið sjálfstraust og andlegt heilbrigði (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, 

bls. 19–21). Í því samhengi skal skoða með gagnrýnum augum hvaða 

líkamlegu, félagslegu og menningarlegu þættir það eru sem móta sjálfsmynd 

barnanna (McInerney o.fl., 2011). Við val á staðsetningu kennslustunda í 

nærumhverfi barna væri árangursríkt að velja áfangastað sem fellur vel að 

áhugahvötum þeirra. Í því samhengi má nýta aðdraganda jóla til þess að fara í 

gönguferð um íbúðahverfin til þess að skoða jólaljósin og ræða saman um jólin 

sem getur skapað námstækifæri og um jólahald út frá ýmsum hliðum.    

Menntun getur víða átt sér stað, meðal annars í nærumhverfi leikskóla 

þar sem börn geta lært ýmislegt um það sem þau sjá og heyra úti í náttúrunni. 

Þannig getur nám átt sér stað þar sem börn geta öðlast nýjan skilning á 

mismunandi viðfangsefnum hverju sinni, til dæmis í nýju umhverfi (Hart og 

Risley, 1995).  Þegar börn upplifa tækifæri til að tjá sig og koma skoðunum 

sínum á framfæri, til dæmis í samræðum, getur hlotist af því jákvæður 

ávinnigur fyrir barnið. Það gerist þegar hlustað er á það af athygli og á það sem 

það hefur til málanna að leggja. Sá ávinningur getur verið aukinn skilningur, 

sterkari sjálfsmynd og aukin hæfni í samskiptum. Einnig getur það gerst að 

viðhorf leikskólakennara og annara starfsmanna í leikskólum breytist gagnvart 

börnunum við það að kynnast skoðunum og sjónarmiðum þeirra (Clark, 

McQuail og Moss, 2003). Samræður sem kennsluaðferð á vettvangi þar sem 

börnin hafa aldrei komið getur ýtt undir og stuðlað að aukinni víðsýni og 

siðferðisvitund. Þar á meðal í gegnum samræður í nærumhverfi leikskóla. Í því 

samhengi skal gæta þess að börnin þjálfist í því að tjá skoðanir sínar og útskýra 

hugmyndir sínar skýrmælt bæði á gagnrýninn og ábyrgan hátt (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 30–33). Þá getur raddbeiting einnig skipt máli í samræðum 

þar sem tóninn í henni getur veitt þátttakendum í samræðunni ákveðnar 
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vísbendingar um hvað einstaklingum finnst í raun og veru (A. Ivey og M. Ivey, 

2003, bls. 36). Jafnframt skal leitast við að skapa grundvöll fyrir börn sem ýtir 

undir sjálfstæði, virkni og ábyrgðartilfinningu meðal þeirra. Þá skal einnig 

leitast við að hlúa að og efla jákvæða sjálfsmynd barna með því að sýna 

sérhverjum nemanda virðingu og umhyggju. Auk þess að sýna hugmyndum og 

sjónarmiðum hvers barns skilning og áhuga, þá skal einnig taka mið af aldri 

sérhvers barnahóps (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 30–33). Þegar kemur 

að samræðum sem kennsluaðferð, ættu samræður að teljast heppileg leið til að 

ýta undir víðsýni, siðferðisvitund og ábyrgðartilfinningu. Þá ættu samræður 

sem kennsluaðferð einnig að vera öflugt verkfæri til að efla sjálfstæði og 

sjálfsmynd barna, til dæmis með því að veita þeim þjálfun í því að tala fyrir 

framan aðra og hlusta á það sem aðrir leggja til málanna. Í samræðum skal 

gæta þess að taka mið af aldri barnahópsins, sýna öllum börnum umhyggju og 

virðingu, meðal annars með því að styðja og virða sjónarmið þeirra. 

Í samræðum í kennslustundum ættu kennarar og leiðbeinendur að kynna 

sér aðferðir sem eru viðhafðar í markvissum samræðum í skipulögðum 

kennslustundum. Ávinningurinn af því fyrir starfsfólk leikskóla jafnt sem börn 

eru að samræðurnar verða markverðar og árangursríkar. Einnig á starfsfólk í 

leikskóla að kynna sér hvernig á að haga sér í samræðum og hvernig á að 

stjórna þeim. Þá er einnig nauðsynlegt að þekkja hvaða hegðun barna er 

æskileg eða óæskileg og kenna barnahópnum hvers konar hegðun er æskileg á 

meðan samræður fara fram. Í upphafi samræðna er mikilvægt að setja reglur. Í 

öllum samræðum er mikilvægt að ákveðnar grundvallarreglur séu hafðar í 

heiðri, til dæmis að hlusta á aðra, að einn tali í einu, að grípa ekki framm í, að 

virða sjónarmið annarra og að tala ekki of lengi í einu (Ingvar Sigurgeirsson, 

2016, bls 7). Þá skal einnig halda sig við það viðfangsefni sem er til 

umfjöllunar og breyta ekki um umræðuefni (A. Ivey og M. Ivey, 2003, bls. 36). 

Því er mikilvægt að útbúa sérstakar reglur fyrir hverja kennslustund þegar 

samræður eru notaðar sem kennsluaðferð. Þá má einnig útbúa reglur ef um 

sérstakar samræðustundir er að ræða í leikskólum. Þetta er mikilvægur liður í 

því að setja skýr mörk strax í upphafi fyrir leikskólabörn til þess að 

samræðurnar geti notið sín til fullnustu og verði sem árangursríkastar fyrir 

börn. Árangursríkast er að lesa reglurnar í upphafi kennslustundarinnar með 

börnunum til þess að ná athygli allra og auk þess að hafa regluverkið ávallt við 

hendina til að vísa í ef á þarf að halda í kennslustundinni.  
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Lokaorð 

Skólar á Íslandi gegna fjölmörgum og mikilvægum hlutverkum innan hvers 

samfélags. Eitt af þeim hlutverkum er að aðstoða samfélagið við að aðlagast 

hröðum breytingum innan samfélaga til þess að stuðla að áframhaldandi 

framþróun þeirra. Einnig er kallað eftir fjölbreyttari kennsluaðferðum, 

fjölbreyttum kennsluháttum og fjölbreyttu námsmati. Því má segja að 

kröfurnar sem gerðar eru til skólanna séu sífellt að aukast. Þetta á einnig við 

um leikskóla, leikskólakennara og leiðbeinendur í leikskólum.   

Grenndarkennsla sem kennsluaðferð á vettvangi er ein leið til að mæta 

þeim kröfum sem kallað er eftir. Grenndarkennsla sem kennsluaðferð veitir 

dýrmæt tækifæri til að læra um samfélagið, umhverfið, náttúruna og fleira á 

vettvangi og í raunverulegum aðstæðum. Rannsóknir sýna að athygli og 

einbeiting barna eykst í náttúrulegu umhverfi á stöðum sem þeir eru ókunnugir. 

Einnig fela vettvangsferðarnar og hinn frjálsi leikur í sér mikla hreyfingu sem 

hefur heilsufarslegan ávinning. Þá er grenndarkennsla hentug námsaðferð til 

að koma til móts við kröfur um fjölbreyttar kennsluaðferðir, fjölbreytta 

kennsluhætti og fjölbreytt námsmat. Í þessum samhengi er ávinningur til náms 

með aðferðum grenndarkennslu ótvíræður. 

Ég tel einnig að á tímum vitundarvakningar víða í samfélaginu, til dæmis 

í umhverfismálum, bjóði grenndarkennsla upp á mörg hagnýt viðfangsefni sem 

geta stuðlað að aukinni umhverfisvitund barna. Einnig tekur grenndarfræðin á 

málefnum umhverfisins, en þau málefni snerta alla menn. Þegar nota á aðferðir 

grenndarkennslu með leikskólabörnum í tengslum við umhverfismál segir um 

það í aðalnámskrá frá árinu 2011 að það skuli leitast við að kenna 

leikskólabörnum að bera virðingu og sýna umhyggju fyrir umhverfinu og 

náttúrunni. Börn byrja strax á leikskólaaldri að móta sér skoðanir á hinum 

ýmsu málefnum. Því er mikilvægt að kenna þeim góð gildi í upphafi 

mótunaráranna gagnvart umhverfinu og náttúrunni í ljósi þess að síðar komast 

börnin á fullorðinsárin. Það er því brýnt að mennta börn vel í umhverfismálum 

í því skyni að veita þeim sem hafa valdið hafa, til dæmis stjórnmálamönnum, 

fjármálafólki, fjölmiðlum og fleira virkt aðhald í þágu hagsmuna umhverfisins. 

Enda er siðferðilega mikilvægt að umhverfið eigi sér öfluga talsmenn í 

framtíðinni, því umhverfið á sífellt meira undir högg að sækja.  

Hugmyndin að þessu verkefnasafni kviknaði í einni af þeim fjölmörgu 

vettvangsferðum sem ég hef farið í um hverfið. Í upphafi lagði ég upp með að 
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finna hentugustu staðina í Heiðarhverfinu í Reykjanesbæ fyrir kennslu þar sem 

grenndaraðferðin kæmi við sögu. Markmiðið með verkefnasafninu er að auðga 

og efla skólasamfélagið í Heiðarhverfinu í Reykjanesbæ og veita börnum á 

leikskólaaldri í hverfinu fleiri og fjölbreyttari tækifæri að til að læra um 

nærumhverfi sitt á vettvangi, auk þess að njóta fleiri tækifæra til útivistar í 

fjölbreyttu umhverfi.  

Öll sú vinna sem fór í þetta lokaverkefni var kærkomið tækifæri fyrir mig 

til að skoða eigin kennslu og starfshætti á eigin vettvangi. Sjálfskoðun er 

mikilvæg fyrir starfsþróun í leikskólastarfi og getur aukið hæfni þeirra, færni 

og fagmennsku. 
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Mynd 2, bls. 15. Yfirlitskort af Heiðarhverfi og nágrenni. Tekið af Já.is þann 
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Verkefnasafn 

 

Tilgangur þessa verkefnasafns er að setja saman safn verkefna sem hægt er að 

nýta til kennslu í grenndarfræðum í Heiðarhverfinu í Reykjanesbæ. 

Verkefnasafn þetta er hluti af lokaverkefni til M.Ed.-prófs í menntunarfræði á 

yngsta stigi við Háskólann á Akureyri. Ætlunin er að þetta verkefnasafn geti 

nýst leikskólakennurum og leiðbeinendum í leikskólum í Heiðarhverfinu og 

einnig ætti að vera einfalt að yfirfæra verkefnin yfir á yngsta stig grunnskólans 

í hverfinu, Heiðarskóla. Markmiðið með þessu verkefnasafni er að 

leikskólabörn í Heiðarhverfinu njóti fjölbreyttra tækifæra til að kynnast 

nærumhverfi sínu, ásamt því að njóta fleiri tækifæra til að fræðast á vettvangi 

um samfélagið, náttúruna og umhverfið.  

Verkefnin í þessari safni eru samræðuverkefni með grenndaraðferð til 

hliðsjónar. Verkefnin eru ætluð leikskólabörnum á aldrinum tveggja til sex ára. 

Öll verkefnin eiga það sameiginlegt að fara þarf í vettvangsferðir ef ætlunin er 

að framkvæma þau beint upp úr verkefnasafninu. Þegar farið er í 

vettvangsferðir þar sem samræður eru notaðar sem aðalkennsluaðferð er 

heppilegast að skipta barnahópnum upp í tvo eða fleiri hópa. Hafa skal í huga 

að velja hæfilega mörg börn í hvern hóp til dæmis 6-8 börn og þá skal huga að 

samsetningu barnahópsins. Þetta skal gert í þeim tilgangi að hámarka gæði 

samræðnanna með það að markmiði að fá sem flest börn til að taka til máls og 

segja skoðanir sínar. Þetta eykur líkurnar á því að fleiri skoðanir og hugmyndir 

um viðfangsefnið komist að í samræðunum (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 

61-63).  

Í allar vettvangsferðirnar skal hafa meðferðis öll nauðsynleg námsgögn svo 

hægt er að framkvæma verkefnin. Huga skal vel að tímastjórnun þegar kemur 

að vettvangsferðum, sérstaklega í lengri vettvangsferðum, þar sem dagskipulag 

viðkomandi deildar getur verið þétt og mögulega þyrfti að gera breytingar á 

dagskipulagi. Þá er æskilegt að gera ráð fyrir nægum tíma í skipulagðar 

samræður og einnig fyrir frjálsan leik úti í náttúrunni. Tímastjórnun er 

jafnframt mikilvæg í markvissum samræðum, en stjórnanda ber að meta 

hvenær tímabært er að koma með nýtt innlegg í samræðuna og spyrja nýrrar 
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spurningar til að halda samræðunni gangandi og hvenær samræðunni telst 

lokið (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 63). Verkefnin í þessu verkefnasafni 

ætti að geta höfðað til allra aldurshópa innan leikskólanna, þó skal aðaláherslan 

á tveimur yngstu deildunum vera á ferðalagið sjálft, upplifunina, 

umhverfisskoðun og nöfn á kennileytum í umhverfinu. Á tveimur elstu 

deildum leikskóla (4–5 ára og 5–6 ára) og á yngsta stig grunnskóla er hægt að 

kafa dýpra í efnistök hvers viðfangsefnis.   

Verkefnasafninu er skipt í þrjá hluta. Í fyrsta hlutanum er fjallað um 

náttúrufyrirbæri, í öðrum hluta er fjallað um útilistaverk og í þriðja hlutanum 

er fjallað um minnismerki og aðra staði þar sem hægt er að nýta grenndaraðferð 

í leikskólastarfi. Hverjum áfangastað sem fjallað er um fylgir verkefni sem 

leikskólakennarar og leiðbeinendur geta nýtt sér við kennslu. Þá fylgir loks 

hverju verkefni leiðbeiningar um undirbúning, framkvæmd verkefnisins, 

úrvinnslu og námsmat. Við námsmat skal meta nám barna útfrá áhuga, hæfni 

og getu þeirra. Nýta skal styrkleika hvers barns og fylgjast með hvað það getur 

og byggt á því. Kjörið verkfæri er að nota námssögu skráningar eða 

uppeldisfræðilegar skráningar. Samhliða því skal halda skriflegar skráningar, 

ljósmyndaskráningar, myndbandsupptökuskráningar og teikningar barna til 

hliðsjónar þegar skráning og námsmat er gert. Í kjölfarið getur það starfsfólk í 

leikskóla sem koma að viðkomandi barni sem verið er að meta, rætt 

skráningarnar saman og ígrundað þær. Einnig skal ígrunda og ræða 

skráningarnar með viðkomandi barni til að gefa því tækifæri til að tjá sig um 

sína upplifun og líðan. Ákveða skal fyrirfram hvaða þætti á að meta í hverri 

vettvangsferð fyrir sig. Verkefnasafnið inniheldur dæmi sem hægt er að hafa 

til hliðsjónar varðandi hvað skal meta í hverri vettvangsferð.   
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Tækifærin í nærumhverfi Heiðahverfis 

Heiðarhverfið er staðsett í Reykjanesbæ á Reykjanesskaga. Suðurmörk 

svæðisins liggja um svæði Rósaselstjarna í vestri og að Iðavöllum í austri. 

Norðurmörk eru að Hólmsberginu sem liggur að hafi, en einnig teygja mörkin 

sig inn í vík sem ber nafnið Keflavík. Í þessari samnefndu vík hófst upphaflega 

byggð á svæðinu og var byggðin nefnd Keflavík eftir henni. Í Heiðarhverfinu 

er blómleg íbúabyggð þó nálægðin við sjóinn, náttúruna og sveitina er mikil. Í 

Heiðarhverfinu finnast einnig margvísleg náttúrufyrirbæri og útilistaverk sem 

meðal annars má nýta í leikskólastarfi með grenndaraðferð í huga. Í 

Heiðarhverfinu má finna sögulega staði sem varðveita sögu og menningu 

Heiðarhverfisins, Keflavíkur og Íslands. Helst ber þar að nefna Duus-hús sem 

reist var árið 1877. Duus-hús gegndi lykilhlutverki í íbúaþróun Keflavíkur sem 

byggðarlags (Reykjanesbær, e.d., –a). Þá má einnig nefna Skessuhellinn en í 

honum býr skessa sem hefur verið sögupersóna í bókum Herdísar Egilsdóttur. 

Skessu þessari var boðið að búa í hellinum árið 2008 (Svanhildur Eiríksdóttir, 

2008). Einnig má finna í Heiðarhverfinu opin náttúruleg svæði sem nýta má til 

dæmis til útivistar, afþreyingar, frjáls leiks og hreyfingar.  
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Náttúrufyrirbæri í Heiðarhverfi 

Landsvæði Heiðarhverfisins býr yfir fjölbreyttri náttúru þar sem finna má skóg, 

hæðir, hóla, tún, grundir, móa, tjarnir og kletta, svo fátt eitt sé nefnt. Frá 

Heiðarhverfinu er einnig útsýni út á hafið, upp til fjalla og 

nágrannasveitarfélaga. Úr Heiðarhverfinu má einnig sjá Snæfellsjökul þegar 

vel viðrar. Í þessum fyrsta hluta er fjallað um náttúrufyrirbæri í nærumhverfi 

Heiðarhverfisins, þar sem hægt er að nýta grenndaraðferð með börnum í 

leikskólastarfi. Auk þess bjóða staðirnir einnig upp á fjölbreytt tækifæri til 

útivistar í náttúrulegu umhverfi fyrir leikskólabörn. Náttúrufyrirbæri eru 

hentugur vettvangur til að nýta í kennslu sem og í samfélagslega þágu. Ýmis 

fyrirbæri í náttúrunni geta veitt börnum tækifæri til að þekkja þau, upplifa þau 

og fræðast um þau í sínu eigin nærumhverfi. Þá er meðal annars hlutverk 

leikskóla að efla skilning barna á nærumhverfi sínu (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011, bls. 23). Í þessu verkefnasafni er lögð rík áhersla á að börn á 

leikskólaaldri í Heiðarhverfinu læri að þekkja náttúrufyrirbærin sem fjallað er 

um í sjón, læri landfræðileg hugtök og kynnist sögu þeirra. 

Í þessum fyrsta hluta er fjallað um  átta náttúrufyrirbæri sem annað hvort 

eru staðsett í Heiðarhverfinu eða sjást þaðan vel með berum augum. 

Við hvert náttúrufyrirbæri sem fjallað er um í þessum kafla fylgir 

verkefni og leiðbeiningar um framkvæmd, sem hægt er að nýta meðal annars 

á vettvangi til kennslu í grenndarfræðum.   

 

 

 



63 

Hólmsbergið 

Yfir smábátahöfninni í 

Keflavík gnæfir 

Hólmsbergið sem á 

upptök sín í grófinni og 

gengur út á Faxaflóann í 

átt að hafi. Bergið er í 

rúmlega 900 metra 

göngufæri frá 

Leikskólanum Heiðarseli. 

Yfir vetrartímann er 

Bergið upplýst og skapar 

það hlýlegt sjónarspil í 

skammdeginu þegar 

dimma tekur (Rannveig Garðarsdóttir, 2005). Þessi ljós eru kveikt árlega við 

hátíðlega athöfn á Ljósanótt að viðstöddum tugþúsunda manna, en ljósanótt í 

Reykjanesbæ fer fram fyrstu helgina í september ár hvert (Ljósanótt, e.d.). 

Undir Hólmsberginu, nánar tiltekið í Svartshelli, býr skessa nokkur sem er 

upphaflega hugverk og sögupersóna úr bókum Herdísar Egilsdóttur um 

ævintýri Siggu og skessunnar. Árið 2008 var skessunni boðið að flytja í 

Svartshelli sem staðsettur er undir Hólmsbergi og gengur í dag undir nafninu 

Skessuhellir (Helgi Bjarnason, 2008).   

 

Viðfangsefni: Hólmsbergið, skessan í Skessuhelli, Ljósanótt. 

 

Aldur: 3-4 ára, 4-5 ára og 5-6 ára.  

 

Markmið (Tengingar við aðalnámskrá): 

Heilbrigði og vellíðan: Hreyfing, vellíðan, jákvæð samskipti, félagsleg tengsl 

og útivist.  

Læsi og samskipti: Náttúru- og umhverfislæsi, lestur bóka, uppbyggileg 

samskipti, deila skoðunum og hugmyndum og kynnast eigin samfélagi og 

menningu.  

Sjálfbærni og vísindi: Upplýsingamiðlun, framsetning og gildi upplýsinga.  

Mynd 3 - Hólmsberg 

 

Mynd 4 - Hólmsberg 
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Sköpun og menning: Kynnast ævintýrum, tjáning, úrvinnsla barna og njóta 

menningar. 

 

Undirbúningur: Kynna sér bókina Sigga og skessan á Suðurnesjum eftir 

Herdísi Egilsdóttur.  

Skipta skal barnahópnum niður í tvo eða fleiri hópa eftir hentugleika.  

 

Námsgögn: Myndavél, skriffæri og blað sem verkfæri fyrir skráningar. 

 

Framkvæmd: Í samverustund skal segja barnahópnum frá fyrirhugaðri 

vettvangsferð að Hólmsberginu og sýna börnunum ljósmynd af Hólmsberginu. 

Í kjölfarið er tekin samræða með barnahópnum um Hólmsbergið sem miðar að 

því að auka þekkingu barnahópsins á Hólmsberginu og nágrenni þess.  

 

Dæmi um spurningar sem hægt er að spyrja í samræðunum: 

 „Hvar er Hólmsbergið? 

„Hvernig lýtur Hólmsbergið út?“ 

„Hvaða fleiri staðir sem þið þekkið eru nálægt Hólmsberginu?“   

 „Afhverju býr skessan undir Hólmsberginu?“  

„Hvernig lítur skessan út?“ 

„Hvað gerir skessan?“ 

 

Í lok samverustundar er hægt að lesa eina af bókum Herdísar Egilsdóttur um 

skessuna sem býr í hellinum undir Hólmsberginu. 

Eftir að samverustund lýkur er fundinn tími til að fara í vettvangsferð. Í 

vettvangsferðinni er gengið frá viðkomandi leikskóla að smábátahöfninni í 

Keflavík. Þar skal velja öruggan stað með góðri yfirsýn yfir Hólmsbergið og 

skessuhelli. Þar geta börnin virt fyrir sér Hólmsbergið, skessuhellinn, 

smábátahöfnina og nánasta umhverfi.  

Eftir vettvangsferðina er börnunum sögð saga af Siggu og skessunni úr bókinni 

Sigga og skessan á Suðurnesjum. Í bókinni er sagt frá því þegar skessan 

bjargaði sjómönnum úr sjávarháska rétt fyrir utan Hólmsbergið.  

Að sögu lokinni hefst samræðutími. 

 

Dæmi um spurningar sem hægt er að spyrja í samræðunum: 

„Af hverju bjargaði skessan sjómönnunum úr sjávarháska?“ 
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 „Hvernig bjargaði skessan sjómönnunum úr sjónum?“ 

 „Er skessan í skessuhelli góð eða slæm og afhverju?“ 

„Hvað mynduð þið gera ef þið mynduð sjá fólk í sjávarháska?“ 

 

Úrvinnsla: Í vinnustund skal farið yfir markverðustu niðurstöður 

samræðunnar með börnunum og segja þeim frá hlutverki Hólmbergsins, meðal 

annars á Ljósanótt.  

 

Námsmat: Í þessari ferð er hægt að meta líkamlega getu barnanna og þol þeirra 

í göngunni, hvort þau sýni frumkvæði og séu virk í að spyrja spurninga.  

 

 

Í framhaldi: Fara í aðra vettvangsferð, skoða skessuhellinn betur og sjá 

skessuna sem býr í hellinum undir Hólmsberginu með eigin augum.  
Einnig er hægt að fara í aðra vettvangsferð í aðdraganda Ljósanætur og segja 

barnahópnum frá hlutverki Hólmsbergsins á Ljósanótt. 
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Skessuhellir 

Í Svartshelli fyrir neðan 

Hólmsbergið til móts við 

smábátahöfnina í Keflavík 

býr skessa. Svartshellir 

gengur nú í daglegu tali 

undir nafninu Skessuhellir 

eftir að sögupersónunni 

skessunni úr 

barnabókmenntaritröðinni 

Sigga og skessan eftir 

Herdísi Egilsdóttur var 

boðið að búa í Svartshelli árið 2008. Í tilefni flutningana var hlaðið grjót í kring 

um hellisopið og heimilið gert veglegt með þaki og gluggum (Helgi Bjarnason, 

2008). Heimili skessunnar er rúmgott og inni er hátt til lofts. Í dag situr skessan 

í fullri stærð sofandi á stól með útsýni yfir Keflavíkina, tilbúin að nota stærð 

sína og krafta þegar á þarf að halda (Svanhildur Eiríksdóttir, 2008). Um þessa 

tilteknu skessu skrifaði Herdís Egilsdóttir alls 16 barnabækur um ævintýri 

Siggu og skessunnar (Svanhildur Eiríksdóttir, e.d). Ástæðan fyrir því að 

skessan flutti í Reykjanesbæ var að árið 2008 bauð Árni Sigfússon þáverandi 

bæjarstjóri Reykjanesbæjar skessunni heimili í Reykjanesbæ sem 

þakklætisvott fyrir að hafa bjargað sjómönnum af Suðurnesjum úr ofsaveðrum 

(Reykjanesbær, e.d., 

–b) Skessuhellir er 

opinn gestum 

daglega. Inni í 

hellinum má finna 

rúm skessunnar, 

bekki fyrir gesti 

hennar, jólatré og 

póstkassa.  

 

Viðfangsefni: Skessan í skessuhelli.  

 

Aldur: 4-5 ára og 5-6 ára.  

Mynd 3 – Skessan í skessuhelli. 

Mynd 2 - Skessuhellir 
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Markmið (Tengingar við aðalnámskrá): 

Læsi og samskipti: Náttúru- og umhverfislæsi, lestur bóka, uppbyggileg 

samskipti, deila skoðunum og hugmyndum og kynnast eigin samfélagi og 

menningu.  

Heilbrigði og vellíðan: Fjölbreytt hreyfing, útivist og jákvæð samskipti.  

Sjálfbærni og vísindi: Stærðfræðileg viðfangsefni og nýting náttúrunnar. 

Sköpun og menning: Kynnast ævintýrum, tjáning, úrvinnsla barna, tjá upplifun 

sína í gegnum myndlist, ásamt því að njóta menningar og lista.  

 

Undirbúningur: Æskilegt er að kynna sér vefinn www.skessan.is, en þar má 

nálgast hagnýtan fróðleik og upplýsingar um skessuna og skessuhellinn. Á 

vefnum má einnig finna hugmyndir að verkefnum, litabók og skessuleiki.    

Barnahópnum er skipt í tvo eða fleiri hópa eftir hentugleika áður en lagt er af 

stað í vettvangsferð að Skessuhelli.  

 

Námsgögn: Myndavél, skriffæri og blað sem verkfæri fyrir skráningar. 

Einnig umslög, blýanta og útprentaðar myndir úr litabók skessunnar sem hægt 

er að nálgast á vefslóðinni: http://skessan.is/litabok  

 

Framkvæmd: Í vinnu- eða samverustund er barnahópnum sagt frá 

fyrirhugaðri vettvangsferð í skessuhelli og í kjölfarið hefst samræðutími þar 

sem markmiðið er að kynnast skessunni sem býr í skessuhelli betur. 

 

Dæmi um spurningar sem hægt er að spyrja í samræðunum: 

„Hvað vitið þið um skessuna sem býr í skessuhelli?“ 

„Hvernig lítur skessan út?“ 

„Afhverju býr hún í helli?“  

„Hvernig lítur hellirinn hennar út?“ 

„Hvernig var hellirinn búinn til?“ 

„Hvað er er inni í hellinum hjá skessunni?“ 

 

Ef tími gefst að samræðum loknum er hægt að lesa eina af bókum Herdísar 

Egilsdóttur um ævintýri Siggu og skessunnar. Þegar komið er í hellinn er 

heppilegast að láta barnahópinn setjast á trébekki fyrir framan skessuna og 

leyfa börnunum að virða fyrir sér skessuna og heimili hennar. Leggja skal 

http://www.skessan.is/
http://skessan.is/litabok
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sérstaka áherslu á að skoða stærð hellisins, skessunnar og húsgagnanna í 

hellinum.   

Svo skal útdeila útprentuðum myndum úr litabók skessunnar. Einnig 

skal bjóða börnunum liti og blýanta og hvetja þau til að lita mynd handa 

skessunni eða skrifa bréf til hennar. Að því loknu skal útdeila umslögum og 

láta börnin setja afraksturinn í umslag, Að lokum setja þau umslagið í 

póstkassann sem staðsettur er inni í skessuhelli.  

Á heimleiðinni er hægt að stoppa á nálægu túni við Duus hús og fara í 

skessuleiki sem má finna á vefslóðinni: http://skessan.is/laera.  

 

Úrvinnsla: Í vinnustund skal láta barnahópinn framkvæma verkefnið Heimili 

skessunnar sem nálgast má á vefslóðinni: 

http://media.skessan.is/uploads/leikir_pdf/heimili_skessunnar_yngsta_stig.pd

f 

Að lokum skal hengja afraksturinn upp á vegg og hafa til sýnis á deildinni. 

 

Námsmat: Í þessari ferð er hægt að meta líkamlega getu barnanna og þol þeirra 

í göngunni, hvort þau sýni frumkvæði og séu virk í að spyrja spurninga.  

Einnig er hægt að meta hvaða stærðar hugtök börnin þekkja og kunna skil á og 

áhuga þeirra á að teikna, lita og skrifa.  

  

Í framhaldi: Hægt er að lesa fleiri bækur fyrir börnin um ævintýri Siggu og 

skessunnar eftir Herdísi Egilsdóttur.  

Einnig er hægt að segja börnunum fleiri sögur þar sem tröll og skessur koma 

við sögu, til dæmis sögurnar um Gilitrutt, Búkollu og Bergbúann. 

 

 

 

 

 

 

http://skessan.is/laera
http://media.skessan.is/uploads/leikir_pdf/heimili_skessunnar_yngsta_stig.pdf
http://media.skessan.is/uploads/leikir_pdf/heimili_skessunnar_yngsta_stig.pdf


69 

Nónvarða 

Nónvarðan stendur efst á 

Vörðuholtinu í 

Heiðarhverfinu. Árið 

1973 var Nónvarðan 

endurreist af Rótarý-

klúbbi Keflavíkur en 

eldri íbúar í Keflavík 

höfðu munað eftir vörðu 

sem áður hafði staðið á 

sama stað á Vörðuholtinu 

nokkrum áratugum áður. 

Fyrr á öldum gegndu 

vörður mikilvægu hlutverki á meðal almennings á Íslandi. Meðal annars 

gegndu vörður því hlutverki að fólk gat vitað hvað tímanum leið útfrá stöðu 

sólar. Einnig voru vörður notaðar sem ákveðin kennileyti fyrr á öldum fyrir 

ferðalanga, ýmist fótgangandi eða á hestum, sem voru oft á langferðum. Á 

Vörðuholtinu, sem Nónvarðan stendur á, var þurrkaður saltfiskur einnig 

þurkaður áður fyrr og var fiskurinn lagður á steinana umhverfis vörðuna til 

þurrkunar þegar sólin skein (Reykjanesbær, e.d., –c).  

 

Viðfangsefni: Vörður 

 

Aldur: 2-3 ára, 3-4 ára , 4-5 ára og 5-6 ára.  

 

Markmið (Tengingar við aðalnámskrá): 

Heilbrigði og vellíðan: Hreyfing, útivist og félagsleg tengsl. 

Læsi og samskipti: Náttúru- og umhverfislæsi, hlusta á frásögn, jákvæð 

samskipti, samvinna barna ásamt því að kynnast eigin samfélagi og menningu.  

Sjálfbærni og vísindi: Stærðfræðileg viðfangsefni, nýting náttúrunnar og 

kynnast möguleikum tækninnar. 

Sköpun og menning: Tjáning, byggja og njóta menningar.  

 

Undirbúningur: Kynna sér hagnýtan fróðleik varðandi vörður á Íslandi. Hægt 

er að nálgast upplýsingar meðal annars í greininni „Vörður og varðarleiðir“. 

Mynd 4 - Nónvarða 
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Greinina er hægt að finna á vefslóðinni: 

https://www.mbl.is/greinasafn/grein/216900/   

Barnahópnum er skipt í tvo eða fleiri hópa eftir hentugleika og svo er farið í 

vettvangsferð að Nónvörðu. 

 

Námsgögn: Myndavél, skriffæri og blað sem verkfæri fyrir skráningar. 

 

Framkvæmd: Í samverustund skal greina barnahópnum frá fyrirhugaðri 

vettvangsferð á Vörðuholt, þar sem ætlunin er að skoða Nónvörðuna sem þar 

stendur. Í kjölfarið skal útskýra fyrir barnahópnum hvernig vörður líta út og að 

þær hafi gegnt mikilvægu hlutverki í lífi almennings á Íslandi fyrr á öldum. Þá 

skal einnig sýna barnahópnum ljósmynd af Nónvörðunni til að leggja áherslu 

á viðfangsefnið og veita börnunum myndrænar upplýsingar. Þegar að 

Nónvörðu er komið setjast börnin niður á nærliggjandi steina og hlusta á 

frásagnir kennara og leiðbeinanda um vörður og notagildi þeirra á öldum áður. 

Hægt er að fara dýpra ofan í kennsluefnið með elstu börnunum varðandi 

notagildið í gamla daga þegar hvorki var búið að finna upp bíla né klukkur.  

Í kjölfarið er tekin samræðustund um samfélagslegar tækninýjungar sem hafa 

rutt sér til rúms og stuðlað að framþróun og aukið lífskjör.  

 

Dæmi um spurningar sem nota má í samræðunum:  

„Hvaða fleiri hlutir en bílar og klukkur voru ekki til í gamla daga?“ 

„Hvaða hluti sjáið þið í kringum ykkur sem voru ekki til í gamla daga?“ 

„Hvaða hlutir eru til heima hjá ykkur sem voru ekki til í gamla daga?“ 

 

Að lokinni samræðu er tilvalið að veita barnahópnum tækifæri til að stunda 

frjálsan leik á nærliggjandi leikvelli eða fara í leiki á grasbalanum fyrir neðan 

Vörðuholtið.   

 

Úrvinnsla: Í samveru- eða vinnustund skal ræða ferðina við barnahópinn og 

kanna hvað börnin viti núna um vörður og tækninýjungar.  

 

Námsmat: Í þessari ferð er hægt að meta líkamlega getu barnanna og þol þeirra 

í göngunni, hvort þau sýni frumkvæði og séu virk í að spyrja spurninga. 

Einnig er hægt að meta getu þeirra í að byggja, hvaða stærðarhugtök þau 

þekkja og sköpun og áhuga þeirra við að teikna.  

https://www.mbl.is/greinasafn/grein/216900/
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Í framhaldi: Hægt er að fara í aðra vettvangsferð þar sem barnahópurinn fær 

það samvinnuverkefni að byggja smávörður. 

Í vinnustund er hægt að teikna myndir af steinum á blað, klippa þær út og í 

kjölfarið líma á annað blað svo úr verði mynd af vörðu.  
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Skógurinn í Vatnsholti 

Á Vatnsholtinu í 

Heiðarhverfinu er 

greni- og víðiskógur 

sem býður upp á 

fjölbreytt tækifæri fyrir 

börn til að kanna, 

rannsaka, njóta og 

upplifa. Skógar geta 

verið uppspretta 

samræðna meðal annars 

um vistkerfi og 

sjálfbærni. Í skóginum í 

Vatnsholti þrífst fjölbreyttur gróður, en þar má einnig finna fjölbreytt dýralíf. 

Ef lagt er við hlustir má greina fjölbreytt hljóð bæði hljóð. Bæði af 

mannavöldum til dæmis frá umferð bíla og flugvéla og einnig umhverfishljóð, 

til dæmis hljóð í vindi, trjám og fuglum.  

 

Viðfangsefni: Skógur. 

 

Aldur: 3-4 ára, 4-5 ára og 5-6 ára.  

 

Markmið (Tengingar við aðalnámskrá): 

Heilbrigði og vellíðan: Hreyfing, slökun, útivist og jákvæð samskipti. 

Læsi og samskipti: Náttúru- og umhverfislæsi, hlusta á frásögn, jákvæð 

samskipti, samvinna barna og kynnast eigin samfélagi og menningu.  

Sjálfbærni og vísindi: Umgengni og virðing fyrir náttúrulegu umhverfi, 

fyrirbæri í náttúrunni og lífverur í umhverfinu, ásamt lífsháttum þeirra. 

Sköpun og menning: Tjáning, leikræn tjáning og úrvinnsla barna.  

 

Undirbúningur: Kynna sér til dæmis vefinn Skógargátt.is og afla sér 

upplýsinga meðal annars um trjátegundir, skógarfugla og hvernig skógar geta 

dregið úr og hljóðmengun. Upplýsingar um skógrækt má finna á vefslóðinni: 

www.skogargatt.is 

 

Mynd 5 – Leikskólabörn að leik í skóginum í Vatnsholti 

http://www.skogargatt.is/
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Barnahópnum er svo skipt í tvo eða fleiri hópa eftir hentugleika. 

 

Námsgögn: Myndavél, skriffæri og blað sem verkfæri fyrir skráningar. 

 

Framkvæmd: Í samverustund er barnahópnum sagt frá vettvangsferð í 

Vatnsholt, þar sem ætlunin er að skoða skóginn. Í kjölfarið hefjast samræður 

skóga.  

 

Dæmi um spurningar sem nota má við samræðurnar: 

„Hvað er skógur?“ 

„Hvað er hægt að sjá í skógum?“ 

„Hvaða dýr eiga heima í skógum?“ 

 „Hvers konar hljóð er hægt að heyra í skógum?“ 

 

Þegar á áfangastað er komið skal kynna verkefnið vel og útskýra til hvers er 

ætlast af börnunum. Þá skal einnig útskýrður fyrir barnahópnum munurinn á 

náttúrulegum hljóðum og  manngerðum hljóðum Að því loknu skal biðja 

börnin um að leggjast á jörðina til dæmis inni í skóginum og hafa hljóð í tvær 

til fimm mínútur eða eins lengi og þolinmæði barnahópsins leyfir. Að því loknu 

hefjast samræður um manngerð og náttúruleg hljóð.  

 

Dæmi um spurningar sem hægt er að nota í samræðunum: 

„Hvaða hljóð heyrðu þið?“.  

 „Hvaðan komu hljóðin?“ 

„Þekkið þið fleiri umhverfishljóð?“ 

„Þekkið þið fleiri manngerð hljóð?“ 

 

Úrvinnsla: Í vinnustund er unnið með niðurstöðurnar, þar sem börnin beðin 

um að flokka hljóðin í tvo flokka. Annars vegar umhverfishljóð og hinsvegar 

manngerð hljóð.  

 

Námsmat: Í þessari ferð er hægt að meta líkamlega getu barnanna og þol þeirra 

í göngunni, hvort þau sýni frumkvæði og séu virk í að spyrja spurninga.  

Einnig er hægt að kanna þekkingu þeirra barnanna á hljóðum og kanna 

þolinmæði þeirra.   
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Í framhaldi: Fara í aðra vettvangsferð og skoða dýralífið eða trén í skóginum. 

Hægt er að fara í ýmsa leiki, þar sem börnin nota leikræna tjáningu til að vinna 

úr þeirri reynslu sem hefur áunnist í tengslum við náttúru, hljóð og dýr.  

Gryfjan 

Leik-, náms- og útivistarsvæðið Gryfjan er 

staðsett á Heiðarholti fyrir ofan Grófina. 

Gryfjan er gömul malarnáma, en hefur 

fengið nýtt hlutverk innan samfélagsins sem 

náttúruleikvöllur fyrir börn og unglinga. 

Leikskólarnir í næsta nágrenni Gryfjunnar, 

Heiðarsel og Garðarsel, auk grunnskólans í 

hverfinu Heiðarskóla, hafa tekið Gryfjuna í 

eiginlegt fóstur, sem útleggst á þá leið að 

skólarnir vinna á markvissan hátt að 

uppbyggingu Gryfjunnar, en um er að ræða 

samstarfsverkefni skólanna. Hafa nemendur 

skólanna unnið markvisst starf í 

gróðursetningu, auk þess gæða Gryfjuna lífi 

með lífrænum úrgangi á síðustu árum (Víkurfréttir, 2013). Þar sem að Gryfjan 

er gömul malarnáma er þar vítt til veggja. Allt í kringum svæðið eru háar og 

brattar brekkur, steinar og klettar, sem veita gott skjól fyrir veðri og vindum. 

Ofan í Gryfjunni er rúmgott svæði, sem hentar vel til að gefa börnum frelsi til 

að kanna, rannsaka, skapa og uppgötva svæðið á eigin forsendum. Gryfjuna 

má einnig nýta til kennslu og hentar svæðið vel til samræðna, þar sem svæðið 

er hljóðlátt og að mestu laust við óþarfa truflun af mannavöldum. 

 

Viðfangsefni: Gryfjan. 

 

Aldur: 2-3 ára, 3-4 ára, 4-5 ára og 5-6 ára.  

 

Markmið (Tengingar við aðalnámskrá): 

Heilbrigði og vellíðan: Hreyfing, útivist og félagsleg tengsl. 

Læsi og samskipti: Náttúru- og umhverfislæsi, hlusta á frásögn, jákvæð 

samskipti, samvinna barna, ásamt því að kynnast eigin samfélagi og menningu.  

Mynd 6 - Leikskólabörn að 

gróðursetja í Gryfjunni 
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Sjálfbærni og vísindi: Umgengni og virðing fyrir náttúrulegu umhverfi, 

sjálfbær þróun og fyrirbæri í náttúrunni. 

Sköpun og menning: Taka virkan þátt í að móta menningu leikskólans með 

tilliti til barnamenningar, tjáning og taka þátt í skapandi ferli.   

 

Undirbúningur: Kynna sér til dæmis vefinn Skógargátt.is og afla sér 

upplýsinga um hvernig skógrækt getur haft áhrif á loftmengun af vefslóðinni: 

https://www.skogargatt.is/lydheilsa-og-skogar.  

Barnahópnum er skipt í tvo eða fleiri hópa eftir hentugleika áður en lagt er af 

stað í Gryfjuna. 

Hafa kerru meðferðis og hafa áhöld tilbúin í kerrunni áður en lagt er af stað. Í 

kerrunni skulu vera skóflur, græðlingar, áburður, vatn og vatnskönnur. 

Fyrir yngstu deildarnar væri heppilegast ef búið væri að grafa holurnar áður en 

barnahóparnir koma á svæðið. 

Með yngstu börnunum skal aðaláherslan vera á gróðursetninguna og frjálsan 

leik í Gryfjunni.  

 

Námsgögn: Myndavél, skriffæri og blað sem verkfæri fyrir skráningar. 

Einnig kerra, skóflur, græðlingar, áburður, vatn og vatnskönnur.  

 

Framkvæmd: Í samverustund skal segja barnahópnum frá vettvangsferð í 

Gryfjuna þar sem börnin ætla meðal annars að gróðursetja græðlinga. Í 

kjölfarið skal segja barnahópnum frá Gryfjunni og útskýra fyrir þeim jákvæðan 

ávinning af gróðursetningu fyrir umhverfið.  

Seinna um daginn skal haldið í Gryfjuna og er kerran með í för. Þegar í 

Gryfjuna er komið hefjast börnin handa við að gróðursetja græðlingana. Næst 

er settur áburður og að lokum er mokað yfir holurnar og vökvað. Æskilegt er 

að aðstoða börnin í gegnum ferlið eftir þörfum. 

Í kjölfarið hefjast samræður um gróðursetningu og trjárækt. 

  

Dæmi um spurningar sem hægt er að nota í samræðunum: 

„Afhverju gróðursetur fólk?“ 

„Hvernig getur gróðursetning haft góð áhrif á heilsuna okkar?“ 

 

Að endingu skal veita barnahópnum nægan tíma til að kanna, rannsaka, skapa 

og iðka frjálsan leik í Gryfjunni áður en haldið er til baka.  

https://www.skogargatt.is/lydheilsa-og-skogar
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Úrvinnsla: Í vinnu- eða samverustund skal fara yfir niðurstöður samræðunnar 

um jákvæðan ávinning af gróðursetningu og skógrækt fyrir heilsuna og fara 

dýpra í efnistök.   

 

Námsmat: Í þessari ferð er hægt að meta líkamlega getu barnanna og þol þeirra 

í göngunni, hvort þau sýni frumkvæði og séu virk í að spyrja spurninga. 

Einnig er hægt að meta þekkingu þeirra á gróðursettningu og hugtaka notkun 

tengdri henni ásamt því að meta virkni barnanna í frjálsum leik og samskipti 

þeirra í honum.  

 

Í framhaldi: Fara í vettvangsferð og skoða skógræktina að Rósaselstjörnum 

og skoða árangurinn af um það bil 30 ára markvissu skógræktarstarfi.  
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Grófin 

Í Grófinni er fjölbreytt 

samfélag að finna. Þar 

á meðal iðnaðarhverfi, 

íbúagötur, skólagarða, 

smábátahöfn, græn tún 

og fyrirtæki sem veita 

ýmss konar þjónustu. Í 

Grófinni eru því 

fjölbreytt tækifæri 

fyrir börn til að 

kanna, uppgötva og 

rannsaka nærumhverfi sitt. Í Grófinni má einnig finna sveitabæ þar sem 

stundaður er fjárbússkapur. Þar geta leikskólabörn gengið framhjá, skoðað og 

fengið tækifæri til að sjá, upplifa og fræðast um íslensku sauðkindina. Þegar 

kindurnar eru úti við gefst leikskólabörnum tækifæri til að stoppa lengur til að 

klappa kindunum og jafnvel gefa þeim gras að borða.  

 

Viðfangsefni: Grófin, sveitin og kindur. 

 

Aldur: 3-4 ára , 4-5 ára og 5-6 ára.  

 

Markmið (Tengingar við aðalnámskrá): 

Heilbrigði og vellíðan: Hreyfing, umhyggja, útivist, jákvæð samskipti og 

félagsleg tengsl. 

Læsi og samskipti: Náttúru- og umhverfislæsi, hlusta á frásögn, samvinna 

barna og kynnast eigin samfélagi. 

Sjálfbærni og vísindi: Dýr í umhverfinu og lífshættir þeirra.  

Sköpun og menning: Úrvinnsla barna, ferli og leikræn, tjáning.  

 

Undirbúningur: Kynna sér hagnýtan fróðleik um íslensku sauðkindina, 

til dæmis á vefslóðinni: https://www.nat.is/husdyr/islenzka_saudkindin.htm 

 

Námsgögn: Myndavél, skriffæri og blað sem verkfæri fyrir skráningar. 

 

Mynd 7 - Grófin 

https://www.nat.is/husdyr/islenzka_saudkindin.htm
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Framkvæmd: Í samverustund skal greina barnahópnum frá vettvangsferð í 

Grófina, þar sem ætlunin er meðal annars að ganga framhjá sveitabæ. Ætlunin 

er að sjá og skoða kindurnar. Í kjölfarið taka við samræður um kindur.  

 

Dæmi um spurningar sem hægt er að nota í samræðunum:  

„Hvaða dýr búa á íslenskum sveitabæjum?“ 

„Hvað vitið þið um kindur?“ 

„Hvernig eru kindur á litinn?“ 

„Hvað éta kindur?“ 

„Hvernig er ullin af kindunum nýtt?“ 

„Afhverju eru kindur oftast í girðingum?“  

 

Í vettvangsferðinni sjálfri skal aðaláherslan vera á ferðalagið sjálft, náttúruna, 

umhverfið og ánægjulega upplifun af sveitinni og kindunum.  

 

Úrvinnsla: Eftir vettvangsferðina, til dæmis í samveru- eða vinnustund, skal 

taka samræður með börnunum um vettvangsferðina sjálfa og upplifun 

barnanna.  

 

Dæmi um spurningar sem hægt er að nota við samræðurnar:  

„Hvað lærðuð þið í dag?“ 

„Lærðuð þið eitthvað nýtt um kindur í vettvangsferðinni?“ 

„Lærðuð þið eitthvað nýtt um sveitina? 

„Lærðuð þið eitthvað nýtt um sveitabæi?“  

„Hvað fannst ykkur merkilegast í vettvangsferðinni?“ 

 

Námsmat: Í þessari ferð er hægt að meta líkamlega getu barnanna og þol þeirra 

í göngunni, hvort þau sýni frumkvæði og séu virk í að spyrja spurninga. 

Einnig er hægt að kanna þekkingu barnanna á dýrum, sérstaklega kindum.  

 

Í framhaldi: Seinna væri hægt að fara í vettvangsferð í hesthúsahverfið í 

Mánagrund að skoða hesta og hesthús, auk þess að kynna sér lífshætti hesta. 

Hægt að nýta sköpun og leikræna tjáningu, svo börnin geti notið tækifæra til 

að vinna úr eigin upplifun og reynslu.  
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Rósaselstjarnir 

Rósaselstjarnir og nágrennið í 

kring eru vinsælt útivistar- og 

göngusvæði efst í 

Heiðarhverfinu. Á svæði 

Rósaselstjarna má meðal 

annars finna skógrækt, 

göngustíga, tjarnir, móa, mold 

og hraun. Þá njóta 

Rósaselstjarnir einnig vinsælda 

þegar þær frjósa á veturna. Þá 

gefst ungum sem öldnum 

tækifæri til að fara á skauta á tjörnunum. Landsvæði Rósaselstjarna og 

nágrenni þeirra tilheyrði eitt sinn varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli og voru 

þær til tugi ára staðsettar innan girðingar varnarliðsins. Aðgangur almennings 

að tjörnunum var því heftur um árabil. Við tjarnirnar stendur einnig trjálundur 

tileinkaður Vigdísi Finnbogadóttur, fyrrverandi forseta Íslands, sem 

gróðursetti fyrstu trén á skógræktarsvæðinu í nágrenni Rósaselstjarna (Hilmar 

Bragi Bárðarson, 2018).  

 

Viðfangsefni: Rósaselstjarnir.  

 

Aldur: 4-5 ára og 5-6 ára.  

 

Markmið (Tengingar við aðalnámskrá): 

Heilbrigði og vellíðan: Hreyfing, útivist, jákvæð samskipti og félagsleg tengsl. 

Læsi og samskipti: Náttúru- og umhverfislæsi, hlustun og samvinna barna.  

Sjálfbærni og vísindi: Vistspor og sjálfbær þróun, fyrirbæri í náttúrunni og 

nýting náttúrunnar.  

Sköpun og menning: Úrvinnsla barna, ferli og leikræn tjáning.  

 

Undirbúningur: Kynna sér til dæmis vefinn Skógargátt.is og afla sér 

upplýsinga um skógrækt og hvaða jákvæðu áhrif skógrækt getur haft 

meðal annars á vatnsbússkap, jarðveginn og líkamlega- og andlega 

heilsu almenning. Upplýsingar um jákvæðan ávinning af skógrækt fyrir 

Mynd 8 – Rósaselstjarnir 
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umhverfið má finna á vefslóðinni: https://www.skogargatt.is/lydheilsa-og-

skogar. 

Skipta skal barnahópnum niður í tvo eða fleiri hópa eftir hentugleika.  

Hafa meðferðis ávexti og vatn, þar sem um lengri vettvangsferð er að ræða. 

 

Námsgögn: Myndavél, skriffæri og blað sem verkfæri fyrir skráningar. 

 

Framkvæmd: Í samverustund er barnahópnum tilkynnt um fyrirhugaða 

vettvangsferð að Rósaselstjörnum og tekið fram að þegar þangað er komið 

verði ávaxtastund áður en börnin fái tækifæri til að skoða sig um. Í kjölfarið 

skal segja barnahópnum frá jákvæðum áhrifum af skógrækt fyrir umhverfið.  

Þegar komið er að Rósaselstjörnum skal finna hentugan stað til að setjast og 

bjóða upp á ávexti. Að því loknu skal veita barnahópnum tækifæri til að 

upplifa, kanna, skapa og rannsaka í kringum eina af tjörnunum. Þá skal loks 

gengið yfir í skógræktina þar sem samræðutími um jákvæðan ávinning af 

skógrækt fyrir umhverfið hefst.  

 

Dæmi um spurningar sem hægt er að nota við samræðurnar:  

„Afhverju er gott fyrir umhverfið að gróðursetja?“ 

„Afhverju er gott fyrir jarðveginn, gróðurinn og moldina að gróðursetja?“ 

„Hvernig hefur gróðursetning áhrif á veðrið?“ 

„Hvernig hefur gróðursetning áhrif á hljóð?“ 

 

Úrvinnsla: Í vinnu- eða samverustund skal fara yfir niðurstöður samræðunnar 

með barnahópnum um jákvæðan ávinning af gróðursetningu og skógrækt fyrir 

umhverfið þar sem hægt er að fara dýpra ofan í efnið.   

 

Námsmat: Í þessari ferð er hægt að meta líkamlega getu barnanna og þol þeirra 

í göngunni, hvort þau sýni frumkvæði og séu virk í að spyrja spurninga. 

Einnig er hægt að kanna þekkingu þeirra á trjárækt og afhverju skógrækt er 

mikilvæg fyrir mannfólkið.  

 

Í framhaldi: Að láta barnahópinn gróðursetja, til dæmis á leikskólalóðinni eða 

í næsta nágrenni. Fara í vettvangsferð í skóginn í Vatnsholti og skoða skóginn. 

Hægt er að nýta leiki og sköpun til að öðlast meiri skilning á gróðri og veðri.  

https://www.skogargatt.is/lydheilsa-og-skogar
https://www.skogargatt.is/lydheilsa-og-skogar
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Snæfellsjökull 

Víða úr Heiðarhverfinu er 

gott útsýni  yfir Faxaflóann. 

Til dæmis frá Róselstjörnum 

og úr Grófinni má sjá 

Snæfellsjökul blasa við úr 

fjarska þegar skyggni er gott. 

Snæfellsjökull er staðsettur á 

Snæfellsnesi á Vesturlandi. 

Snæfellsjökull er 1446 metra 

hár og er tignarlegur á að líta 

úr fjarska. Í Snæfellsjökli er 

virk eldstöð og talið er að stórgos hafi orðið í eldfjallinu fyrir rúmum 1800 

árum. Þá hefur fjallið einnig veitt skáldum og listamönnum innblástur í 

gegnum tíðina (Umhverfisstofnun, e.d.). Má þar helst að nefna bókina 

Leyndardómar Snæfellsjökuls eftir Jules Verne, þar sem fjallað er um ferðalag 

þriggja manna ofan í iður jarðar, en þangað komast þeir í gegnum op eldgígsins 

á Snæfellsjökli (Egill Helgason, 2018). Þá fékk Snæfellsjökull einnig þó 

nokkra umfjöllun í fjölmiðlum í nóvember árið 1993 þegar sagt var að 

geimverur ætluðu að lenda á jöklinum (Morgunblaðið, 1993).  

 

Viðfangsefni: Snæfellsjökull, jöklar og eldgos. 

 

Aldur: 3-4 ára, 4-5 ára og 5-6 ára.  

 

Markmið (Tengingar við aðalnámskrá): 

Heilbrigði og vellíðan: Hreyfing, útivist og jákvæð samskipti. 

Læsi og samskipti: Náttúru- og umhverfislæsi, hlusta á frásögn, samvinna 

barna og kynnast eigin samfélagi og menningu.  

Sjálfbærni og vísindi: Eðli ýmissa krafta og birtingarmyndir þeirra í 

umhverfinu, fjarlægðir og stærðir.  

Sköpun og menning: Úrvinnsla barna, ferli og tjáning.   

 

Mynd 9 - Snæfellsjökull 
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Undirbúningur: Fylgjast skal með veðurspánni varðandi heppilega 

dagsetningu fyrir þessa ferð. Gætið þess að velja léttskýjaðan dag svo sjáist vel 

í Snæfellsjökul. Skipta skal barnahópnum í tvo eða fleiri hópa eftir hentugleika.  

 

Námsgögn: Myndavél, skriffæri og blað sem verkfæri fyrir skráningar. 

 

Framkvæmd: Segja barnahópnum frá því í samverustund að ætlunin er að fara 

í vettvangsferð að útsýnisstað, til dæmis í Heiðarholtið fyrir ofan Gryfjuna. Þar 

er ætlunin að skoða og virða Snæfellsjökul fyrir sér, hversu stór og langt í burtu 

hann er og ræða um hann. Í kjölfarið hefjast samræður sem miða að því að 

fræða börnin um jökla.  

 

Dæmi um spurningar sem hægt er að nota í samræðunum: 

„Hvað er jökull?“ 

„Hvers vegna bráðnar ekki jökullinn á sumrin?“ 

„Þekkið þið einhverja jökla á Íslandi?“ 

„Eru einhver dýr sem eiga heima á jöklinum?“ 

„Hvernig kemst maður upp á jökla?“ 

 

Í vettvangsferðinni er gengið af stað, til dæmis í Heiðarholtið fyrir ofan 

Gryfjuna eða annan áfangastað þar sem vel sést yfir til Snæfellsjökuls. Þegar á 

áfangastað er komið skal benda barnahópnum á jökulinn og veita börnunum 

tíma til að virða jökulinn fyrir sér.  

Að því loknu fá börnin sér sæti og segir kennari eða leiðbeinandi 

barnahópnum frá því að fyrir aldamótin 1800 hafi verið eldgos í Snæfellsjökli 

og útskýra hugtakið náttúruhamfarir. Í kjölfarið hefjast samræður sem miðast 

að því að fræða barnahópinn um eldgos og aðra náttúruvá. 

 

Dæmi um spurningar sem hægt er að nota í samræðunum: 

 „Hvað er eldgos?“. 

„Hvað er aska?“ 

„Hvað er hraun?“ 

„Hvert getur eldgosið, askan og hraunið farið í eldgosum?“. 

„Afhverju geta eldgos verið hættuleg?“. 

„Þekkið þið fleiri tegundir af náttúruhamförum?“. 

„Getur eitthvað af þessum náttúruhamförum orðið í Reykjanesbæ?“. 
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Í lokin er hægt að segja barnahópnum frá því að eitt sinn hélt fólk að geimverur 

myndu lenda á Snæfellsjökli og að skrifuð var bók um þrjá menn sem fóru í 

ferðalag djúpt inn í jörðina í gegnum gat á Snæfellsjökli.  

 

Úrvinnsla: Í vinnustund skal sýna barnahópnum myndir af eldgosum og 

afleiðingum eldgosa til að veita þeim sjónræna fræðslu um eldfjöll, eldgos og 

fleiri hugtök tengd eldgosi.   

 

Námsmat: Í þessari ferð er hægt að meta líkamlega getu barnanna og þol þeirra 

í göngunni, hvort þau sýni frumkvæði og séu virk í að spyrja spurninga.  

Einnig er hægt að kanna þekkingu barnanna á jökklum og eldgosum, kanna 

sköpun og hugmyndaflug í teikningum þeirra og kanna áhuga þeirra á sögum 

um geimverur.   

 

Í framhaldi: Í vinnustund er hægt að vinna áfram með viðfangsefnin, til dæmis 

með því að teikna og lita myndir af jöklum og eldfjöllum eins og Snæfellsjökli. 
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Útilistaverk í Heiðarhverfi 

Í Heiðarhverfinu má finna ýmis útilistaverk sem bjóða upp á möguleika til 

kennslu í grenndarfræðum, meðal annars fyrir leikskólabörn. Listaverk, þar á 

meðal útilistaverk, geta haft menningar- og sögulegt gildi fyrir samfélög. 

Útilistaverk á Íslandi miðla gjarnan sameiginlegri þekkingu, til dæmis 

þekkingu á atburðum liðinnar tíðar og einnig þáttum sem mörkuðu 

framfaraspor í sögu samfélagsins eða sögu þjóðarinnar (Guðrún Erla 

Geirsdóttir, 2014). Útilistaverk hafa þann kost að vera fyrir augum almennings 

og veita því tækifæri til að auðga söguvitund íbúa samfélaga, einnig barna á 

leikskólaaldri. Útilistaverkin í Heiðarhverfinu geyma til dæmis minningar um 

liðna sögulega atburði, sterk tengsl atvinnugreina við íbúaþróun í 

byggðarlaginu og fleira. 

Eitt af markmið þessa verkefnasafns er að leikskólabörn í nærumhverfi 

Heiðarhverfisins læri að þekkja nöfnin á útilistaverkunum í sjón, fræðist um 

hvað verkin tákna, fái tækifæri til að njóta listar og hvernig útilistaverkin 

tengjast samfélaginu á mismunandi hátt. 

Í þessum öðrum hluta verkefnasafnsins verður fjallað um alls þrjú 

útilistaverk sem eru staðsett í Heiðarhverfinu og nágrenni.  

Við hvert útilistaverk sem fjallað er um í þessum kafla fylgir verkefni 

og leiðbeiningar varðandi framkvæmd, sem hægt er að nýta meðal annars á 

vettvangi til kennslu í grenndarfræðum. 
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Flug 

Flug er listaverk eftir Erling 

Jónsson sem frumsýnt var árið 

2000 á Vindahátíð í 

Reykjavík. Verkið var í 

kjölfarið keypt af 

Reykjanesbæ og stendur í dag 

á mótum Iðavalla og 

Aðalgötu. Verkið minnir á 

flugvél, fugl eða einhvers 

konar fljúgandi veru. Þetta 

verk er sérstakt að því leyti að 

þegar vindurinn blæs hvín í opnum pípunum á verkinu og myndast við það 

hljóð. Verkið hefur beina tengingu við flug og flugsamgöngur, en 

flugsamgönguiðnaður hefur verið einn af aðalatvinnuvegum í Reykjanesbæ og 

á Suðurnesjum síðustu áratugina (Reykjanesbær, e.d., –d).  

 

Viðfangsefni: Keflavíkurflugvöllur, flug, flugsamgöngur, ferðamenn og 

flugvallarstörf. 

 

Aldur: 4-5 ára og 5-6 ára.  

 

Markmið (Tengingar við aðalnámskrá): 

Heilbrigði og vellíðan: Hreyfing, útivist, jákvæð samskipti og félagsleg tengsl. 

Læsi og samskipti: Umhverfis- og náttúrulæsi, hlusta á frásögn, samvinna og 

ræða eigin samfélag og menningu.  

Sjálfbærni og vísindi: Flug, form og veðurfar 

Sköpun og menning: Njóta menningar og lista, ásamt því að læra um 

samfélagið. 

 

Undirbúningur: Skipta barnahópnum í tvo eða fleiri hópa eftir hentugleika. 

Lesa sér til um útilistaverkið flug á vefslóðinni: 

https://www.reykjanesbaer.is/is/mannlif/menning/styttur-baejarins/flug 

 

Námsgögn: Myndavél, skriffæri og blað sem verkfæri fyrir skráningar. 

Mynd 10 - Flug 

https://www.reykjanesbaer.is/is/mannlif/menning/styttur-baejarins/flug
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Framkvæmd: Greina barnahópnum frá því í samverustund að ætlunin er að 

fara í vettvangsferð til að skoða útilistaverkið Flug og virða fyrir sér form þess. 

Einnig sýna barnahópnum ljósmynd af útilistaverkinu. Þá næst skal segja frá 

því hvað verkið táknar og að listaverkið geti gefið frá sér hljóð þegar vindurinn 

blæs. Í kjölfarið hefjast samræður sem miða að því að fræða barnahópinn um 

flug, Keflavíkurflugvöll og þá fjölbreyttu atvinnustarfsemi sem er í kringum 

flugvöllinn.  

 

Dæmi um spurningar sem hægt er að nota í samræðunum:   

„Hvað er gert á Keflavíkurflugvelli?“ 

„Þekkið þið einhvern sem vinnur á Keflavíkurflugvelli?“ 

Ef svarið er já:, „Hvað gerir viðkomandi?“ 

„Þekkið þið einhver fleiri störf sem fólk vinnur við á flugvellinum?“ 

 

Þegar komið er að listaverkinu skal stoppa á öruggum stað í nágrenni 

listaverksins og hlusta hvort heyrist hljóð í listaverkinu. Að því loknu skal 

tekinn samræðutími sem miðar að því að fræða börnin um flugsamgöngur og 

ferðamennsku. 

 

Dæmi um spurningar sem hægt er að nota í samræðunum: 

„Hvert fljúga allar flugvélarnar?“ 

„Hvers vegna flýgur fólk til útlanda?“ 

„Hvað gerir fólk í útlöndum?“ 

„Afhverju ferðast fólk til Íslands?“ 

„Hvað gera ferðamenn á Íslandi?“ 

 

Eftir samræðurnar er hægt að fara með barnahópinn á nærliggjandi leikvöll á 

bakvið íbúagötuna Suðurvelli.  

 

Úrvinnsla: Síðar í vinnustund skal ræða við börnin um Keflavíkurflugvöll. 

Skrá hugmyndir barnanna niður um allt sem viðkemur Keflavíkurflugvelli og 

tengist flugi, ferðamönnum, samgöngum og fleira. 

 

Námsmat: Í þessari ferð er hægt að meta líkamlega getu barnanna og þol þeirra 

í göngunni, hvort þau sýni frumkvæði og séu virk í að spyrja spurninga. 
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Einnig er hægt að kanna þekkingu barnanna á flugi og flugsamgöngum, kanna 

áhuga þeirra og þolinmæði í að hlusta eftir hljóðum, kanna þekkingu þeirra á 

formum og áhuga þeirra á listum.  

 

Í framhaldi: Hægt væri að skipuleggja vettvangsferð með það að markmiði 

að kynnast starfsemi þeirra fyrirtækja á svæðinu sem hafa beina afkomu af því 

að þjónusta ferðamenn til dæmis hótel eða bílaleigur. 

Þá er einnig hægt láta börnin teikna, mála eða lita eftirmyndir af útilistaverkinu 

Flug í vinnustund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

Mánahesturinn 

Útilistaverkið Mánahesturinn er stytta eftir 

Einar Jónsson myndhöggvara. 

Mánahesturinn stendur á svokallaðri 

Klapparhæð í rúmlega 450 metra 

göngufæri frá leikskólanum Heiðarseli. 

Mánahesturinn var afhjúpaður þann 1. maí 

1986. Listaverkið sjálft er einhvers konar 

óður til íslenska hestsins, þarfasta þjónsins 

á öldum áður. Höfundur verksins taldi að 

tilvera íslenska hestsins væri ein 

meginforsendan fyrir tilvist íslensku 

þjóðarinnar nú á tímum. Verkið er 

sérkennilegt í laginu og telja margir að 

hægt er að sjá ýmislegt út úr því frá mismunandi sjónarhornum, eins og til 

dæmis logandi kertaljós og jafnvel víkingaskip (Reykjanesbær, e.d., –e).    

 

Viðfangsefni: Listaverkið Mánahesturinn og hestar. 

 

Aldur: 2-3 ára, 3-4 ára, 4-5 ára og 5-6 ára.  

 

Markmið (Tengingar við aðalnámskrá): 

Heilbrigði og vellíðan: Hreyfing, útivist, slökun og jóga, jákvæð samskipti og 

félagsleg tengsl. 

Læsi og samskipti: Umhverfis- og náttúrulæsi, lestur bóka, samvinna og 

kynnast eigin samfélagi og menningu.  

Sjálfbærni og vísindi: Kynnast dýrum í umhverfinu og lífsháttum þeirra. 

Sköpun og menning: Tjáning, úrvinnsla barna, frjáls leikur og njóta menningar 

og lista.  

 

Undirbúningur: Kynna sér umfjöllun á heimasíðu Reykjanesbæjar um 

útilistaverkið Mánahestinn á vefslóðinni: 

https://www.reykjanesbaer.is/is/mannlif/menning/styttur-

baejarins/manahesturinn 

Börnunum er skipt í tvo eða fleiri hópa eftir hentugleika.  

Mynd 11 - Mánahesturinn 

https://www.reykjanesbaer.is/is/mannlif/menning/styttur-baejarins/manahesturinn
https://www.reykjanesbaer.is/is/mannlif/menning/styttur-baejarins/manahesturinn
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Námsgögn: Myndavél, skriffæri og blað sem verkfæri fyrir skráningar. 

 

Framkvæmd: Í samverustund skal segja barnahópnum frá fyrirhugaðri 

vettvangsferð að Mánahestinum og sýna barnahópnum ljósmynd af 

útilistaverkinu Mánahestinum. Í kjölfarið hefst samræðutími sem miðar að því 

að auka þekkingu barnanna á hestum. 

 

Dæmi um spurningar sem hægt er að nota í samræðunum:  

„Hvað gera hestar?“  

„Afhverju fer fólk á hestbak??“ 

„Hvað borða hestar?“ 

„Hvernig eru hestar á litinn?“ 

 

Í lokin á samverustundinni er til dæmis hægt að lesa bók um hesta fyrir börnin 

eins og bókina „Ég er bara lítill hestur“ eftir Hugin Þór Grétarsson.   

Síðar er farið í vettvangsferð að Mánahestinum á Klapparhæð. Þegar 

þangað er komið skal veita börnunum tækifæri til að virða Mánahestinn fyrir 

sér og segja sínar skoðanir á því hvað þau sjá út úr verkinu. Í kjölfarið skal 

segja barnahópnum frá því hvað listaverkið sjálft tákni og hlutverki hestsins á 

Íslandi fyrr á öldum. 

Í lok vettvangsferðarinnar er hægt að veita barnahópnum tækifæri til að 

kanna og rannsaka svæðið umhverfis Mánahestinn á eigin forsendum, fara í 

leiki á túninu fyrir neðan Mánahestinn eða jafnvel fara í jóga eða slökun.   

 

Úrvinnsla: Síðar í vinnustund skal halda samræðutíma um helstu hlutverk 

hesta í íslensku samfélagi fyrr og nú. Þessi samræða miðar að því að auka 

skilning barnanna á breyttum tímum í samgöngumálum. 

 

Dæmi um spurningar sem hægt er að nota í samræðunum: 

„Afhverju notaði fólk hesta svona mikið í gamla daga?“  

„Hver eru helstu hlutverk hesta í dag?“.  

 

Námsmat: Í þessari ferð er hægt að meta líkamlega getu barnanna og þol þeirra 

í göngunni og jóga, hvort þau sýni frumkvæði og séu virk í að spyrja spurninga.  

Einnig er hægt að kanna þekkingu þeirra á hestum, formum og áhuga á listum. 
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Í framhaldi: Að fara með börnin í vettvangsferð til að skoða hesthús og hitta 

hesta í hesthúsahverfinu Mánagrund, sem staðsett er í útjaðri Heiðarhverfisins. 

Þá er einnig hægt að bjóða upp á tréhesta sem efnivið í frjálsum leik, fara í leiki 

og nota hesta í leikrænni tjáningu.  
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Gamli vatnstankurinn 

Í Vatnsholtinu er að finna 

gamlan vatnstank sem hlotið 

hefur endurnýjun lífdaga. 

Árið 2013 var gamla 

vatnstanknum breytt í 

umhverfislistaverk af 

alþjóðlegum listamannahópi 

sem kennir sig við toyisma 

(Svanhildur Eiríksdóttir, 

2013). Toyismi er listastefna 

sem á rætur að rekja til 

Hollands. Stefna listamannahópsins byggist á því að lífið er í grunninn leikur 

og að lífið eigi að glæða með litum. Aðeins 26 einstaklingar geta verið í 

listamannahópnum hverju sinni og eru sköpunarverk þeirra öll unnin 

sameiginlega af meðlimum hópsins. Toyistar eru andsnúnir persónudýrkun í 

list sinni. Því bera toyistar ávallt grímur er þeir iðka list sína á almannafæri og 

þegar listamennirnir koma fram á opinberum vettvangi. Tilgangurinn með 

grímunum er að leggja áherslu á listaverkið sjálft, boðskap þess og listina, en 

ekki á persónu listamannsins (Toyism, e.d.). Fyrir breytinguna hafði 

vatnstankurinn lengi verið í niðurníðslu. Umhverfislistaverkið var afhjúpað 

þann 6. september 2013. Yfir vetrartímann er það lýst upp í skammdeginu 

(Reykjanesbær, e.d., –g). Umhverfis vatnstankinn í Vatnsholtinu stendur 

skógur, sem hægt er að nýta til að veita börnum tækifæri til að kanna, rannsaka 

og skapa í umhverfinu.  

 

Viðfangsefni: Skógur, vatn, líkaminn  

 

Aldur: 4-5 ára og 5-6 ára.  

 

Markmið (Tengingar við aðalnámskrá): 

Heilbrigði og vellíðan: Hreyfing, persónuleg umhirða og útivist, jákvæð 

samskipti og félagsleg tengsl.  

Læsi og samskipti: Náttúru- og umhverfislæsi, upplýsinga- og tæknilæsi, lestur 

bóka, samvinna barna og ræða eigið samfélag og menningu.  

Mynd 12 – Vatnstankurinn á Vatnsholti 
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Sjálfbærni og vísindi: Auðlindir náttúrunnar, nýting náttúrunnar, tækni og 

hreint vatn.  

Sköpun og menning: Tjáning, list og sköpun. 

 

Undirbúningur: Kynna sér hagnýtan fróðleik um vatnsdrykkju og vatnstanka.  

Kynna sér smáforritið The human body by tiny bop.  

Skipta skal barnahópnum í tvo eða fleiri hópa eftir hentugleika.  

 

Námsgögn: Myndavél, skriffæri og blað sem verkfæri fyrir skráningar. 

 

Framkvæmd: Í samverustund er barnahópnum sagt frá komandi 

vettvangsferð í Vatnsholtið, þar sem ætlunin er að skoða gamla vatnstankinn 

þar. Auk þess sem sýnd er ljósmynd af vatnstankinum. Að því loknu útskýrir 

kennari eða leiðbeinandi fyrir börnunum hlutverk vatnstanka og mikilvægi 

þeirra fyrir samfélagið. Í kjölfarið hefst samræðutími.  

 

Dæmi um spurningar sem hægt er að nýta í samræðunum: 

 „Hvernig kemst vatnið í vatnstanka?“ 

„Hvernig kemst vatnið út úr vatnstankinum og alla leið í vaskinn?“ 

„Getur vatnið í vatnstankinum klárast og hvað gerist þá?“  

 

Í tengslum við viðfangsefnið er hægt að enda samverustundina á að lesa eina 

af bókunum um Dolla Dropa eftir Jónu Axfjörð.  

Frá leikskólanum er haldið í vettvangsferð í Vatnsholt. Þegar að 

vatnstankinum er komið skal veita börnunum tækifæri til skoða vatnstankinn 

og virða fyrir sér listaverkið sem prýðir hann.  

Að því loknu fá allir sér sæti á einum af nærliggjandi trjábolum fyrir 

framan vatnstankinn. Í kjölfarið er rifjaður upp tilgangur vatnstanka, áður en 

samræða um mikilvægi vatnsdrykkju hefst sem miðar að því að auka 

líkamsþekkingu barnahópsins.  

 

Dæmi um spurningar sem hægt er að spyrja í samræðunum: 

„Afhverju þarf mannslíkaminn vatn?“ 

 „Hversu mikið vatn drekkið þið?“ 

 „Hvernig notið þið vatn öðruvísi en að drekka það? 

„Hvað verður um vatnið þegar búið er að drekka það?“ 
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 „Af hverju þurfa trén og gróðurinn að fá vatn?“ 

 

Að samræðum loknum skal veita barnahópnum tækifæri til að kanna, rannsaka 

og skapa á eigin forsendum í skóginum við vatnstankinn.   

 

Úrvinnsla: Í vinnu- eða samverustund sýnir kennari eða leiðbeinandi 

barnahópnum smáforritið The human body by tiny bop, sem sýnir meðal annars 

vatn og ýmsar aðrar fæðutegundir fara í gegnum meltingarveginn. Forritið 

sýnir einnig viðbrögð mannslíkamans við því sem látið er ofan í hann. Þá sýnir 

forritið jafnframt viðbrögð mannslíkamans þegar hann skortir eitthvað, til 

dæmis mat og vatn.  

 

Námsmat: Í þessari ferð er hægt að meta líkamlega getu barnanna og þol þeirra 

í göngunni, hvort þau sýni frumkvæði og séu virk í að spyrja spurninga.  

Einnig er hægt að kanna áhuga barnanna á listum og sköpum, hæfni þeirra til 

að skapa, þekkingu þeirra á vatni og hvers vegna það er mikilvægt fyrir okkur 

og umhverfið, ásamt því að kanna þekkingu þeirra á mannslíkamanum.  

 

Í framhaldi: Hægt er að fara í aðra vettvangsferð að Rósaselstjörnum og gera 

þar tilraunir með vatn. Til dæmis er hægt að rannsaka eðlismassa með því að 

gera tilraunir á því hvaða hlutir sökkva og hvaða hlutir fljóta á vatni. Á leiðinni 

er hægt að skoða nýja vatnstankinn í Reykjanesbæ, sem staðsettur er á 

Eyjavöllum í nágrenni Rósaselstjarna.   
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Minnismerki og annað 

Í Heiðarhverfi og nágrenni þess má finna ýmis minnismerki og sögulega muni 

sem tengjast sögu og menningu bæjarfélagsins. Þau eiga það sameiginlegt að 

tengjast atburðum fyrri tíma og marka spor í menningu bæjarsamfélagsins á 

einn eða annan hátt. Þessi fyrirbæri bjóða upp á möguleika til að nýta 

grenndaraðferð í leikskólastarfi. Fyrirbærin sem fjallað er um undir þessum lið 

eru fyrir augum almennings dags daglega og veita bæjarbúum og öðrum 

tækifæri til að auðga söguvitund sína, auk þess sem vinna má með fyrirbærin í 

leikskólastarfi.  

Í þessum hluta verkefnasafnsins er markmiðið að leikskólabörn í 

Heiðarhverfi og næsta nágrenni þess læri að þekkja sögu samfélagsins og 

fræðist um hvað verkin tákna og fái tækifæri til að þekkja þau með nafni og í 

sjón.  

Í þessum þriðja hluta verkefnasafnsins verður fjallað um alls þrjú 

minnismerk og önnur verk sem eru staðsett í Heiðarhverfinu og nágrenni.  

Við hvert verk sem fjallað er um í þessum kafla fylgir verkefni og 

leiðbeiningar varðandi framkvæmd, sem hægt er að nýta meðal annars á 

vettvangi til kennslu í grenndarfræðum. 
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Baldur KE 97 

Báturinn Baldur KE 97 

réri á árum áður til sjós frá 

Keflavík og var afar 

fengsæll. Baldur var því 

gjarnan nefndur 

„gullmolinn“. Auk þess 

lenti Baldur aldrei í óhappi 

til sjós öll þau 42 ár sem 

hann var gerður út. Baldur 

KE 97 er einnig fyrsti 

alhliða báturinn sem var 

hannaður sérstaklega fyrir íslenskar aðstæður. Á sinni tíð þótti Baldur afar 

hagkvæmur til veiða og gott var að vera á honum til sjós, meðal annars vegna 

mikils vinnupláss á dekki og þá voru í bátnum vistarverur fyrir áhöfnina. Í dag 

stendur báturinn á þurru landi við sjávarsíðuna, 100 metrum frá Duus húsum 

(Ólafur Björnsson, 2003). Á vorin og yfir sumartímann gefst kostur á að fara 

um borð í Baldur, meðal annars með leikskólabörn í vettvangsferðum. Um 

borð má segja leikskólabörnum frá Baldri, auk þess sem þau fá að upplifa það 

að vera um borð í bát.     

 

Viðfangsefni: Báturinn Baldur KE 97, bátar, sjómenn og fiskar.   

 

Aldur: 3-4 ára, 4-5 ára og 5-6 ára.  

 

Markmið (Tengingar við aðalnámskrá): 

Heilbrigði og vellíðan: Hreyfing, útivist, jákvæð samskipti og félagsleg tengsl. 

Læsi og samskipti: Umhverfis- og náttúrulæsi, hlusta á frásögn, samskipti og 

kynnast eigin samfélagi og menningu.  

Sjálfbærni og vísindi: Auðlind hafsins, nýting náttúrunnar og lífverur í sjónum.  

Sköpun og menning: Tjáning, leikir og kynnast sögum.  

 

Undirbúningur: Lesa grein Ólafs Björnssonar í Morgunblaðinu um bátinn 

Baldur KE 97 á vefslóðinni: https://www.mbl.is/greinasafn/grein/722894/ 

Mynd 13 – Baldur KE 97 

https://www.mbl.is/greinasafn/grein/722894/
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Í þessa vettvangsferð er heppilegast að fara í að vori, því þá er þilfar bátsins 

opið gestum. 

Barnahópnum skipt í tvo eða fleiri hópa eftir hentugleika.  

 

Námsgögn: Myndavél, skriffæri og blað sem verkfæri fyrir skráningar. 

 

Framkvæmd: Greina barnahópnum í samverustund frá fyrirhugaðri 

vettvangsferð að bátnum Baldri sem stendur við hafnargarðinn í Keflavík. 

Hægt er að sýna börnunum ljósmynd af Baldri og segja þeim frá því að Baldur 

var aflamikill bátur til sjós og lenti aldrei í óhappi.  

Fara með barnahópinn í vettvangsferð að Baldri KE 97 sem stendur á bakvið 

Duus hús. Þegar komið er að áfangastað er gengið upp stiga inn á þilfar bátsins. 

Kennari eða leiðbeinandi býður barnahópnum sæti og segir börnunum frá 

bátnum. Að því loknu hefst samræðutími sem miðar að því að auka þekkingu 

barnanna á bátum og sjávarútveg. 

 

Dæmi um spurningar sem hægt er að spyrja í samræðunum: 

„Hvernig veiða sjómenn fiskana?“ 

„Hvaða fiska veiða sjómennirnir á bátunum?“ 

 „Hvað er gert við fiskinn þegar báturinn kemur aftur til lands?“  

„Hvað eru bátar lengi í einu á sjó?“ 

 

Að loknum samræðum skal veita börnunum tækifæri til að skoða sig um á 

þilfari bátsins. Að lokum á heimleið er upplagt tækifæri til að fara í leiki á 

túninu sem stendur fyrir framan Duus hús. Til dæmis Lítið skip, stórt skip eða 

Stórfiskaleik í tengslum við viðfangsefnið. 

 

Úrvinnsla: Síðar, til dæmis í vinnustund, er unnið með niðurstöður 

samræðunnar og könnuð þekking barnanna á viðfangsefnum ferðarinnar, 

bátnum Baldri, störfum á sjó, sjómönnum og fiskum.  

 

Námsmat: Í þessari ferð er hægt að meta líkamlega getu barnanna og þol þeirra 

í göngunni, hvort þau sýni frumkvæði og séu virk í að spyrja spurninga. 

Einnig er hægt að kanna þekkingu barna á bátum og fiskum.  
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Í framhaldi: Fara í vettvangsferð á minjasafn Duus húsa, en þar er hægt að sjá 

myndir og hluti frá sjávarútvegssögu Íslendinga. Þar má einnig skoða yfir 100 

bátalíkön smíðuð af Grími Karlssyni.  

Fara í fleiri vettvangsferðir að sjávarsíðunni og skoða meðal annars 

minnismerki sjómanna og smábátahöfnina við Hólmsbergið.  
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Skjaldarbruninn 

Í gamla bænum í Keflavík 

stendur minnisvarði um 

samkomuhúsið Skjöld. Þetta 

samkomuhús, sem reist var 

árið 1906, átti síðar eftir að 

verða eldi að bráð þann 30. 

desember 1935, en í brunanum 

létu 10 einstaklingar lífið, auk 

þess sem nokkrir hlutu 

alvarlega áverka af völdum 

brunans. Eldsvoðinn átti sér 

stað á jólatréskemmtun fyrir börn á aldrinum 6 -14 ára (Dagný Gísladóttir, 

2010, bls. 34). Aðstandendur þeirra sem létu lífið í brunanum létu reisa 

minnisvarðann og var hann afhjúpaður þann 24. nóvember 1991 (Jóhann 

Bjarni Kolbeinsson, 2015).   

 

Viðfangsefni: Samkomuhúsið Skjöldur, eldur, eldsvoði, almanna- og 

eldvarnir. 

 

Aldur: 5-6 ára.  

 

Markmið (Tengingar við aðalnámskrá): 

Heilbrigði og vellíðan: Hreyfing, útivist, jákvæð samskipti og félagsleg tengsl. 

Læsi og samskipti: Umhverfis- og náttúrulæsi, frásögn og lestur bóka, 

samvinna barna og ræða eigið samfélag.  

Sjálfbærni og vísindi: Eðli ýmissa krafta og birtingarmyndir þeirra í 

umhverfinu og brunavarnir.   

Sköpun og menning: Tjáning og læra um menningu í samfélaginu. 

 

Undirbúningur: Kynna sér bók Dagnýjar Gísladóttur „Bruninn í Skildi“ frá 

árinu 2010. 

Kynna sér eldvarnarmál og viðbragðsáætlun í viðkomandi leikskóla.  

Kynna sér 9. kafla í Handbók um velferð og öryggi leikskólabarna, en sá kafli 

snýr að eldvörnum í leikskólum.  

Mynd 14 - Minnisvarði um brunann í Skildi. 
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Á flestum leikskólum er sérstakur eldvarnardagur. Heppilegt væri að fara í 

þessa vettvangsferð á eldvarnardaginn sjálfan eða í aðdraganda hans. 

Börnunum er skipt í tvo eða fleiri hópa eftir hentugleika.  

 

Námsgögn: Myndavél, skriffæri og blað sem verkfæri fyrir skráningar. 

Einnig viðbragðsáætlun fyrir eldsvoða í viðkomandi leikskóla.  

 

Framkvæmd: Í samverustund skal segja barnahópnum frá vettvangsferð að 

minnisvarðanum um Skjaldarbrunann og hvaða sögu hann hefur að geyma. 

Útskýra hugtökin eldsvoði og bruni. Í kjölfarið hefst samræðutími með 

barnahópnum um eld og eldsvoða.  

 

Dæmi um spurningar sem hægt er að nota í samræðunum: 

 „Hvað vitið þið um eld?“ 

„Hvernig kviknar eldur?“ 

„Hvernig slekkur maður eld?“  

„Hvað gera slökkviliðsmenn?  

„Hvernig slökkva slökkviliðsmenn elda?“ 

 

Í lok samverustundarinnar eða í vinnustund skal lesa einhverja af bókunum um 

Loga og Glóð.   

 

Farið er í vettvangsferð að minnisvarðanum um Skjöld. Á áfangastað er rifjuð 

upp sagan af eldsvoðnum í Skildi og minnst á alvarleika eldsvoða og hvaða 

afleiðingar og áhrif eldsvoðar geta haft í öllum samfélögum.  

Í kjölfarið hefst samræðutími sem miðar að því að auka þekkingu 

barnahópsins á eldvörnum. 

 

Dæmi um spurningar sem hægt er að nota í samræðunum:  

„Afhverju á alltaf að fara varlega með eld?“ 

„Hvað er eldsvoði?“ 

„Hvað er reykskynjari?“ 

 „Hvað á maður gera þegar maður sér eld og það er kviknað í?“ 

 

Í lokin má svo fara yfir viðbragðsáætlun við eldsvoða í leikskólanum með 

barnahópnum.  
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Úrvinnsla: Fara í göngutúr um leikskólann með einungis tvö til þrjú börn í einu 

og sýna þeim alla neyðarútganga og hvar allir reykskynjarar í leikskólanum 

eru staðsettir.  

 

Námsmat: Í þessari ferð er hægt að meta líkamlega getu barnanna og þol þeirra 

í göngunni, hvort þau sýni frumkvæði og séu virk í að spyrja spurninga.  

Einnig er hægt að kanna þekkingu barna á eldi og eldvörnum.  

 

Í framhaldi: Fara í vettvangsferð til Brunavarna Suðurnesja og fá að kynnast 

slökkviliðinu og skoða slökkviliðsbíla. Þá er hægt að lesa fleiri bækur um Loga 

og Glóð eða horfa á bíómyndina um Loga og Glóð.  
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Minnismerki sjómanna 

Minnismerki sjómanna er staðsett 

neðst á Hafnargötunni. 

Minnismerkið er steypt akkeri 

umvafið björgunarhring. Fyrir aftan 

minnismerkið er útsýni yfir hina 

eiginlegu Keflavík. Minnisvarðinn 

er um þrír metrar á hæð og stendur 

ofan á steyptri plötu. Við 

minnismerkið eru bekkir til að setjast 

á. Minnismerkið er verk Ásmundar 

Sveinssonar myndhöggvara og var 

afhjúpað á Sjómannadaginn árið 

1978. Megintilgangur verksins er að 

heiðra sjómenn, en einnig að minna 

á sjómenn og þeirra fórnfúsu en áhættusömu störf fjarri fjölskyldum og 

ástvinum (Reykjanesbær, e.d., –f).  

 

Viðfangsefni: Hafið, sjómenn og fiskar.   

 

Aldur: 4-5 ára og 5-6 ára.  

 

Viðfangsefni: Minnismerki sjómanna, sjómenn, sjómennska og sjávarútvegur.  

 

Markmið (Tengingar við aðalnámskrá): 

Heilbrigði og vellíðan: Hreyfing, útivist, jákvæð samskipti og félagsleg tengsl. 

Læsi og samskipti: Náttúru- og umhverfislæsi, hlusta á frásögn, samvinna 

barna og ræða eigið samfélag og menningu.  

Sjálfbærni og vísindi: Auðlindir hafsins, nýting náttúrunnar og lífverur í 

sjónum. 

Sköpun og menning: Úrvinnsla barna og njóta listar og menningar.  

 

Undirbúningur: Kynna sér umfjöllun á vef Reykjanesbæjar um minnismerki 

sjómanna sem má finna á vefslóðinni: 

Mynd 15 - Minnismerki sjómanna. 
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https://www.reykjanesbaer.is/is/mannlif/menning/styttur-

baejarins/minnismerki-sjomanna  

Skipta barnahópnum í tvo eða fleiri hópa eftir hentugleika.  

 

Námsgögn: Myndavél, skriffæri og blað sem verkfæri fyrir skráningar. 

 

Framkvæmd: Frá leikskólanum er gengið að minnismerki sjómanna. Þegar 

komið er að akkerinu setjast börnin á bekki sem eru fyrir framan akkerið. Þar 

er börnunum sagt frá  tilgangi minnisvarðans, sem er sá að minna fólk á 

sjómenn og störf þeirra fjarri fjölskyldum og ástvinum. Í kjölfarið hefst 

samræðutími sem miðar að því að auka þekkingu barnanna á sjómönnum og 

störfum þeirra.  

 

Dæmi um spurningar sem má nota í samræðunum:  

„Hvað gera sjómenn í vinnunni?“ 

„Hvernig veiða sjómenn fiska?“ 

 „Hvaða fiska veiða sjómenn?“,  

 „Hvaða hættur fyrir sjómenn eru úti á sjó?“ 

 „Hvað eru sjómenn lengi í einu á sjó?,  

 „Eru til sjókonur?“. 

 

Að loknum samræðum, ef veður leyfir, er hægt að útdeila blöðum og 

skriffærum og láta börnin teikna eftirmynd af akkerinu eða fara í leiki með 

barnahópnum á túninu fyrir aftan minnismerki sjómanna.   

 

Úrvinnsla: Seinna í vinnustund skal ræða við börnin og kanna þekkingu þeirra 

á störfum sjómanna á fiskiskipum og hvaða hættur í umhverfinu er að finna úti 

á sjó.  

 

Námsmat: Í þessari ferð er hægt að meta líkamlega getu barnanna og þol þeirra 

í göngunni, hvort þau sýni frumkvæði og séu virk í að spyrja spurninga. 

Einnig er hægt að kanna þekkingu þeirra á sjómönnum, fiskum og akkeri ásamt 

því að kanna áhuga þeirra á listum. 

 

https://www.reykjanesbaer.is/is/mannlif/menning/styttur-baejarins/minnismerki-sjomanna
https://www.reykjanesbaer.is/is/mannlif/menning/styttur-baejarins/minnismerki-sjomanna
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Í framhaldi: Láta börnin teikna og lita mynd af minnismerki sjómanna, 

annaðhvort á vettvangi eða í vinnustund. Í kjölfarið er hægt að hengja 

myndirnar upp í leikskólanum og halda listasýningu.  

Fara í fleiri vettvangsferðir og skoða til dæmis smábátahöfnina við 

Hólmsbergið og fara um borð í bátinn Baldur KE 97. 

Fara í vettvangsferð á minjasafn Duus–húsa og skoða hluti og 

ljósmyndir sem tengjast sjávarútvegssögu Íslands. Einnig er hægt að skoða 

bátalíkön Gríms Karlssonar. 
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