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Útdráttur 

Náttúran og umhverfið í uppeldi leikskólabarna er viðfangsefni þessa lokaverkefnis. Í 

greinagerðinni er reynt að svara því hvers vegna náttúran og umhverfið er mikilvægur liður í 

leikskólauppeldi. Meðal annars er fjallað um dvínandi tengsl mannsins við náttúruna og 

hugsanlegar orsakir þess. Komið er lítillega inn á hugmyndir fræðimannanna Dewey, 

Gardner, Comenius og Rousseau. Einnig er fjallað um áhrif náttúrunnar á andlega og 

líkamlega líðan barna. Fjallað er um hegðunarvandamál og hugmyndir um að útivera dragi úr 

þeim. Að lokum er hlutverki leikskólakennarans í sambandi við útikennslu gerð skil.  

Aðal viðfangsefnið er hugmyndabanki með ýmis konar verkefnum til að vinna úti í 

náttúrunni. Í honum er reynt að flokka verkefnin eftir því hvaða námssviðum þau tengjast. 

Mörg verkefnin tengjast fleiri námssviðum en þeim sem þau eru flokkuð í en höfundur reynir 

eftir bestu getu að staðsetja þau. Hugmyndabankanum er skipt upp í þrjá kafla: Hreyfing og 

tónlist, náttúra og umhverfi og menning og samfélag. Málrækt og myndsköpun fléttast inn í 

alla kaflana. Markmið hugmyndabankans er að hvetja starfsfólk til að færa starfið í auknum 

mæli út fyrir húsnæði leikskólans og út fyrir leikskólalóðina.  
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1. Inngangur 
Þar sem ég bý í stórkostlegu umhverfi hér á Laugarvatni langaði mig til að gera 

lokaverkefni sem myndi hjálpa mér að nýta það umhverfi í starfi mínu í framtíðinni. 

Þetta umhverfi er svo fjölbreytt og fallegt og ég hugsaði með mér að það væri hægt að 

njóta þess svo miklu meira. Leikskólanum ber að nýta þá sérstöðu sem umhverfið hefur 

upp á að bjóða. Þó töluvert sé gert af því að fara með börnin út fyrir lóðina þá vantar 

kannski upp á að hafa það fastan hluta af skipulaginu. Því fyrr sem börnin læra að njóta 

náttúrunnar, því betra. Eins og náttúruunnandinn Joseph Cornell, sem helgaði líf sitt 

vinnu með börnum úti í náttúrunni, sagði í bók sinni: ,,Ég vildi hjálpa börnum að 

upplifa þann mikla innblástur sem náttúran hefur upp á að bjóða; vegna þess að náttúran 

er móðir okkar, og það sem hún getur kennt okkur er sérstaklega verðmætt fyrir hið 

vaxandi barn“ [Mín þýðing](Cornell 1998:9). 

Áhugi minn fyrir föstum útivistardögum í leikskólastarfi kviknaði strax á fyrsta ári 

mínu í leikskólakennaranáminu. Þá var ég í vettvangsnámi í leikskólanum Álfheimum á 

Selfossi. Þar hafði Kristín Norðdahl verið með þróunarverkefnið Út um mó, inn í skóg, 

nokkru áður þar sem vikulegar skógarferðir voru fastur liður. Mig langar til að haga 

starfinu þannig þegar ég byrja að vinna sem leikskólakennari og því kom upp sú 

hugmynd að gera handbók með hugmyndum að viðfangsefnum til að vinna með utan 

skólalóðarinnar. Það að hafa handbók sér til stuðnings þegar maður stígur fyrstu skrefin 

í slíkum ferðum skiptir gríðarlega miklu máli og tel ég að það hjálpi til við að kveikja 

áhuga starfsfólks og viðhalda honum. Eitt af því sem ég legg áherslu á er að handbókin 

sé þannig uppbyggð að hægt verði að bæta fleiri góðum hugmyndum við, eftir því sem 

starfið þróast og hugmyndir kvikna. 

Í þessari greinargerð verður reynt að svara því hvers vegna útivist er mikilvægur liður í 

leikskólauppeldi. Rætt er um mikilvægi þess að færa starfið í auknum mæli út í 

náttúruna. Reynt verður að svara því hvað útikennsla er. Tengsl mannsins við náttúruna 

fá sérstaka umfjöllun og því velt upp hvers vegna þau fara dvínandi og rætt um leiðir til 

að styrkja þau. Í framhaldi af því er fjallað um umhverfisvitund og umhverfismennt. 

Komið er lítillega inn á hugmyndir fræðimannanna Dewey, Gardner, Comenius og 

Rousseau sem snúa að náttúrunni í námi barna. Því næst er fjallað um áhrif náttúrunnar 

á líðan barna, andlega sem og líkamlega. Að lokum er komið inná hlutverk 

leikskólakennarans í náttúruferðum. 
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2. Færum starfið út fyrir lóðina!  
Kristín Norðdahl (2005:3) segir:,,Náttúrulegt umhverfi gefur einnig tækifæri til öðruvísi 

reynslu og annars konar náms en manngert umhverfi gerir og því er mikilvægt að börn 

fái einnig reynslu af slíku umhverfi í skólastarfi.“ Það má túlka þetta þannig að reynsla 

af náttúrulegu umhverfi sé nauðsynleg viðbót við venjulegt leikskólastarf innan veggja 

stofnunarinnar og lóðarinnar. Í norskri handbók um útiskóla, Uteskole- ei praktisk 

håndbog eftir Marit Hebæk o.fl. er að finna eftirfarandi, sem snerti mig mjög: 

,,Skólastofa án veggja! Staður til að vera, staður til að læra. Læra fyrir lífið. Læra af 

lífinu.” (Hebæk, Holmen og Retterstøl 2002:8). Það er eitthvað svo heillandi og satt við 

þessa fullyrðingu; að læra af lífinu.  

3. Hvað er útikennsla? 
Það að fara öðru hvoru út fyrir kennslustofuna gefur starfinu aukinn kraft. Þegar maður 

er alltaf í sama umhverfinu vill maður festast í sama farinu. Maður finnur það þegar 

maður eldist og fer að takast á við meira krefjandi verkefni, að það þarf oft ekki annað 

en að skipta aðeins um umhverfi ef einbeitingin fer út um gluggann, þá fær maður aukna 

orku til að takast á við þau.  

Útiskóli er vinnuform í skólum þar sem einn eða fleiri dagar í viku eru í umhverfi 

utan hins hefðbundna skólaumhverfis, skólastofunnar eða skólalóðarinnar. Þetta á við 

allt árið um kring í öllum þeim veðrum sem kunna að vera. Útiskóladagarnir skulu 

fléttast inn í daglegt starf sem unnið er inni, svo sem skipulagningu, eftirvinnu, mat á 

starfinu og fleira (Hebæk ofl. 2002:10). Þannig er fyrirkomulaginu oft skipt í þrennt: 

1. Undirbúningur inni þar sem farið er yfir viðfangsefni útidagsins t.d. með 

frásögnum, samtölum og lestri bóka. 

2. Útidagurinn þar sem öll skynfærin eru notuð. Nemendurnir rannsaka, 

fylgjast með, hreyfa sig, upplifa og bæta í reynslubankann sinn. 

3. Eftirvinna þar sem útideginum er fylgt eftir með verkefnum í hinum ýmsu 

fögum. 

(Smári Stefánsson 2008:6). 

Útiskólinn gefur tækifæri til vinnu í hinum ýmsu námsþáttum. Ef við látum 

hugmyndaflugið njóta sín er hægt að flétta öll námssvið leikskólans inn í útiskólann. 
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Það er einmitt það sem ég hef reynt að gera í handbókinni. Þar eru verkefnin flokkuð 

eftir námssviðum og verður komið nánar inn á það síðar.  

Arne Nikolaisen Jordet, virtur háskólaprófessor í Noregi, segir þessa aðferð gefa 

nemendum tækifæri á að nýta öll skilningarvit sín og þannig öðlist þau nákvæma 

reynslu af raunveruleikanum. Í útiskólanum fái þau tækifæri til frjáls leiks, faglegrar 

vinnu, ímyndunarheims og félagslegra samskipta, svo eitthvað sé nefnt. Þau læri ,,um 

náttúruna í náttúrunni, um samfélagið í samfélaginu og um nærumhverfið í 

nærumhverfinu” (Jordet 1998:24).  

Útimenntun (e: outdoor education) er samkvæmt Priest (1986) sett saman úr sex 

grundvallarpunktum: 

1. Er aðferð til náms 

2. Er gerð í tilraunaskyni 

3. Á sér stað aðallega utan dyra 

4. Þarfnast notkunar allra skilningarvita (heildræn) 

5. Er byggð á námsefni sem kemur inn á öll námssvið (e. Is based upon 

interdisciplinary curricula) 

6. Fjallar um sambönd fólks og náttúruauðlinda  

(Priest 1986:13) 

Eins og Priest segir þarf að byggja á námsefni þar sem tekið er tillit til allra 

námssviða. Í Aðalnámskrá leikskóla segir meðal annars um hreyfingu og útiveru: 

,,Hreyfing og útivera eru samtengdir þættir. Í útiveru komast börn í snertingu við 

náttúruna, þau skynja nánasta umhverfi sitt og læra að meta það. Utan dyra geta börnin 

leyft sér ærslaleiki, hróp og köll. Þar geta þau hlaupið, hoppað, stokkið og klifrað“ 

(Menntamálaráðuneytið 1999:19-20). Þar segir einnig um tengsl barns og náttúru: 

Leikskólakennara ber að fara í náttúruskoðunarferðir með börnunum. Börn eru 

næm og taka vel eftir hinu smáa í umhverfinu, þann áhuga ber að nýta. 

Fjölbreytileiki náttúrunnar er óendanleg uppspretta nýrra hugmynda, leikja, 

viðfangsefna og athugana.  

 Úti í náttúrunni kannar barnið ýmis fyrirbæri, skoðar og gerir tilraunir. Það 

leitar tengsla milli ólíkra fyrirbæra og lærir að draga ályktanir af þeim. Fylgjast 

skal vel með áhuga barnsins og vinna síðan frekar úr athugunum þess á ýmsa 
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vegu. Nauðsynlegt er að hlusta vel á spurningar barnsins um náttúruna og hvetja 

það til að kanna fyrirbærið sjálft og leita svara við spurningum sínum.  

(Menntamálaráðuneytið 1999:26) 

 Það þarf því ekki að leita langt til að sjá að beinlínis er ætlast til að hér á landi sé 

lögð áhersla á þátt náttúrunnar í uppeldi barna okkar. Eins og kemur fram hér að ofan þá 

ber okkur leikskólakennurum að fara í náttúruskoðunarferðir með börnunum. 

Útikennsla er í rauninni ekki einungis það sem gerist úti í náttúrunni, heldur líka 

það sem gerist inni í skólanum þegar við tölum um eða vekjum athygli á náttúrunni og 

útivist. Eins og segir í bókinni Outdoor Education, þá skannar útimenntun allt frá því að 

klífa háan fjallstind, til að fara með barnahópinn út fyrir veggi skólans til að læra, eða 

fylgjast með fuglum út um gluggann (Gilbertson, Bates, McLaughlin og Ewert 2006:4). 

Það að fylgjast með fuglunum út um gluggann hlýtur að vekja áhuga barnanna á því 

sem náttúran býr yfir, en það er að sjálfsögðu hlutverk okkar leikskólakennaranna að ýta 

undir og virkja þann áhuga sem öll börn hafa á umhverfinu sínu. Þá kemur Aðalnámskrá 

leikskóla enn og aftur til sögunnar þar sem segir að það þurfi að opna augu barns fyrir 

náttúrunni og vekja þar með virðingu og ábyrgðarkennd gagnvart henni. Með því að 

nýta náttúruna leggjum við áherslu á beina reynslu sem hefur áhrif á öll skilningarvit. 

Hún ýtir undir líkams-, tilfinninga-, vitsmuna- og félagsþroska einstaklingsins. ,,Að 

finna sólina, vindinn og regnið, að sjá villt dýr, eða fylla skilningarvit sín með hljóðum 

og ilmum er ný reynsla fyrir mjög marga íbúa þéttbýlis í dag“ (Menntamálaráðuneytið 

1999:26).  Þó svo að það sé reyndar varla svo í sveitaþorpi eins og Laugarvatni að það 

sé ný reynsla fyrir börnin að vera í návígi við náttúruna þá er samt sem áður full ástæða 

til að leggja aukna áherslu á náttúruna og hjálpa börnunum að kunna að meta hana. 

 Margir trúa því að með því að nýta náttúruna og nærumhverfið markvisst, mótist 

sjálfsmynd nemenda og þeir upplifi sig sem hluta af náttúrunni, sem verði ekki af þeim 

tekið. Í fyrrnefndri handbók, Uteskole-ei praktisk håndbog segir: ,,Við kjósum að trúa 

því að nemendur okkar verði meðvitaðri um umhverfisvernd og náttúruna þegar þeir 

fullorðnast. Við kjósum að trúa því að þekking þeirra á dýrum og plöntum, vistfræði 

hennar, útivist og samstöðu, muni gefa þeim kjölfestu í lífið sem þau beri stolt með sér 

(Hebæk ofl. 2002:14-15[Mín þýðing]). Ég kýs einnig að trúa þessu og þessu vil ég 

vinna markvisst að. Í sömu bók eru settir fram nokkrir punktar þar sem kemur fram, 

hvað óskað er eftir að börnin öðlist með útimenntun: 
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• Upplifi náttúruna og umhverfið þannig að þau þrói með sér forvitni, ánægju og 

virðingu fyrir margbreytileika náttúrunnar  

• Fái tækifæri til að þróa forvitnina, sköpunargleðina og áhugann á að kanna 

náttúruna 

• Fái heildræna menntun  

• Öðlist reynslu með notkun náttúruvísindalegra vinnuaðferða (n. Få erfaring med 

bruk av naturvitenskaplig arbeidsmetode) 

• Öðlist reynslu og upplifanir sem eru grundvöllur náms   

• Aukinn hreyfiþroski vegna meiri hreyfingar og virkni 

• Þrói með sér eiginleika til aukins skilnings og virðingar fyrir sjálfum sér og öðrum 

 

(Hebæk ofl. 2002:15). 

3.1. Tengsl við náttúruna 

Það er því miður þannig að mörg börn hafa ekki fengið tækifæri til að upplifa náttúruna. 

Þegar börn sem hanga mikið inni, horfa á sjónvarp allan liðlangan daginn og hafa ekki 

fengið að njóta náttúrunnar sem skyldi, sjá eitthvað óvænt í náttúrunni á mikil undrun 

og spenna sér stað (Broda 2007:4). Mín persónulega upplifun er sú að fátt er yndislegra 

en að verða vitni að uppgötvunum barna og sjá í augum þeirra uppljómunina líkt og þau 

séu þau fyrstu í heiminum til að uppgötva fyrirbærið. Sérstaklega þegar það er úti í 

guðsgrænni náttúrunni og maður finnur hvernig barnið myndar smám saman tengsl við 

náttúruna. 

Í bókinni Teaching in the Outdoors er talað um að mikilvægasta framlag 

útikennslunnar sé að koma aftur á fót tengslum milli mannkynsins og náttúrulegs 

umhverfis, en þeim tengslum hefur farið ört hrakandi (Hammerman, Hammerman og 

Hammerman 2001:14). Virtur náttúrulífsrithöfundur, Sigurd Olson, skrifaði mikið um 

hina mannlegu þörf fyrir reynslu af náttúrunni og því að kanna hana. Samkvæmt honum 

fer tengslum okkar við náttúruna sífellt hrakandi eftir því sem tæknin eykst (Gilbertson 

ofl 2006:4). Því verð ég að vera sammála, allt of mörg ung börn, og þau verða sífellt 

yngri þegar þau byrja, kjósa tölvuleikina langt fram yfir útivist. 
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3.2. Hvers vegna lítil tengsl við náttúruna? 

Mönnum er tíðrætt um áhrif sjónvarpsgláps á heilsu barna og í því samhengi að börn í 

dag nái ekki að kynnast náttúrunni af eigin raun. Þau sjá ef til vill náttúrulífsþætti í 

sjónvarpinu, en eru svo grunlaus um það líf sem leynist í nánasta umhverfi, úti í garði 

eða undir fótum þeirra. (Hammerman ofl. 2001:14). Kyrrsetan sem sjónvarpsglápinu 

fylgir eykur líkurnar á offitu og ýmsum fylgisjúkdómum (Erlingur Jóhannsson 

2001:28). Nánar verður komið inn á þann þátt síðar í sér kafla um heilsufar.  

 Ein aðalástæða þess að okkur ber að huga að útivist leikskólabarna, og þar með 

hreyfingu, er sú að mörg hver eru þau allan daginn í leikskólanum og eftir þann langa 

dag eiga þau ekki mikið eftir af orku þegar heim er komið. Einnig eru foreldrar 

barnanna tímabundin, keyra börnin í og úr skólanum og gefa sér engan tíma til að ganga 

eða hreyfa sig með þeim (Anton Bjarnason 2002:36). Það er því mikilvægt að við í 

leikskólanum leggjum mikið upp úr því að þjálfa grófhreyfingar barnanna, sem oft er 

verulega ábótavant. Hins vegar eru leikskólabörn að jafnaði vel stödd með fínhreyfingar 

því meira virðist vera lagt upp úr að þjálfa þær. Meðal leikskólakennara hefur hins 

vegar orðið vakning undanfarið og þeir farnir að átta sig betur á mikilvægi markvissrar 

líkamsþjálfunar (Anton Bjarnason 2002:37). 

Annar þáttur sem talinn er hafa áhrif á einangrun barna frá náttúrunni er að 

foreldrar séu svo uppteknir af því að veita börnum sínum fjölbreytta reynslu og 

upplifanir. Svo mikið framboð er af hvers konar afþreyingu, íþróttum, tómstundum og 

listnámskeiðum og það virðist vera að sumir telji börnin sín þurfa á öllu því að halda 

sem er í boði. Niðurstaðan er sú að þessir yfirbókuðu krakkar og útkeyrðu foreldrar 

þeirra hafa ekki mikinn tíma fyrir almenna útivist og landkönnun (Broda 2007:4). Ef 

þetta er raunin þá er mikilvægt að börnin fái að kynnast náttúrunni líka, þó þau fái ef til 

vill næga hreyfingu í hvers konar skipulagðri innanhúss hreyfingu. 

Í samspili við náttúruna fá nemendurnir möguleika á að upplifa hluti sem virkir 

þátttakendur. Þau skapa sína eigin reynslu og taka sjálf þátt í að ákveða 

námsframvinduna. Það hjálpar þeim að helga sig viðfangsefnunum, kanna, leita og finna 

svör. Gera sínar eigin uppgötvanir og ákveða jafnvel sjálf viðfangsefnið. Þau læra sjálf 

og samhliða öðrum, nemendum og kennurum. ,,Þannig læra nemendur ekki einungis af 

eigin reynslu heldur einnig í samspili við aðra.“ (Hebæk ofl. 2002:12). Í næsta kafla 
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verður fjallað um hvernig börn læra af reynslunni, m.a. samkvæmt kenningum John 

Dewey ,,Learning by doing.”  

3.3.Umhverfisvitund barna 

Eins og staðan í heiminum er í dag þurfum við að huga betur að umhverfinu okkar og 

efla umhverfisvitund. Aðalnámskrá grunnskóla skilgreinir umhverfisvitund sem 

umhyggju fyrir umhverfi sínu og hæfileika til að greina samhengi mannlegra athafna og 

náttúru (Menntamálaráðuneytið 1999:7).  

 Fréttir af vandamálum umhverfisins, svo sem mengun o.fl. eru nánast daglegt 

brauð, en stöðugt færri upplifa náttúruna (Hebæk ofl. 2002:14). Því er kannski ekki að 

undra að fólk kippi sér lítið upp við slíkar fréttir. Því finnst það einfaldlega ekki koma 

þeim við.  Umhverfisvitundin er ekki sterkari en svo. 

Þegar skólanámskrár eru settar saman ætti að huga að námsefni í náttúrunni sem 

hannað er til að þróa dýpri innsýn og skilning á vistfræðilegum samböndum og skilning 

á skyldum okkar gagnvart gæðum umhverfisins (Hammerman ofl. 2001:17). Ég lít 

þannig á það að með því að efla umhverfisvitund barna okkar séum við að ala upp börn 

sem koma til með að bera virðingu fyrir umhverfi sínu og finna fyrir ábyrgð gagnvart 

því. Við berum ákveðna skyldu gagnvart okkar umhverfi. Til dæmis með því að leggja 

okkur fram við að endurvinna hluti vekjum við athygli á því að við  erum ekki einungis 

að hugsa um okkar nánasta umhverfi heldur erum við að bjarga trjám úti í heimi.  

3.4.Umhverfismennt 

Algeng markmið sem sett eru fram með umhverfismennt eru að byggja upp 

vistfræðilega vitund, vitund um umhverfismál og hæfileikann til að rannsaka þau og 

meta, og að gera nemendum kleift að vera læsir á umhverfið (Gilbertson ofl. 2006:8). 

Umhverfisverndarsinnar sjá ef til vill umhverfismennt aðallega sem aðferð til að 

hjálpa nemendum til að þróa með sér ábyrgðarkennd gagnvart okkar viðkvæma 

umhverfi (Hammerman ofl. 2001:5). Umhverfismennt er frá því sjónarmiði aðferð til að 

varðveita náttúruna, vekja vitund um viðkvæmni hennar og hver hlutverk okkar 

gagnvart henni eru. Með öðrum orðum er þetta aðferð sem við notum til að skapa 

umhverfisvitund meðal barnanna.  
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4. Víkkum reynsluheim barnanna 
Í þessum kafla verður fjallað um hugmyndir nokkurra fræðimanna um áhrif náttúrunnar 

á menntun barna. Hugmyndum þeirra Comenius, Rousseau, Pestalozzi og 

samtímamanns okkar Howard Gardner verða gerð örstutt skil en fyrst er það umfjöllun 

um hugmyndir John Dewey. 

4.1. Dewey og ,,learning by doing.“ 

Bandaríski heimspekingurinn John Dewey (1859-1952) hefur haft mikil áhrif á 

leikskólastarf almennt og fjölmargir leikskólar á landinu starfa ýmist markvisst eftir 

kenningum hans eða hafa þær að einhverju leiti að leiðarljósi. Helsta slagorð hans var 

,,Learning by doing“ eða að læra með því að framkvæma.  

Þó hann hafi komið fram með þessa kenningu er líklegt að athugulir kennarar í 

gegnum aldirnar hafi tekið eftir þessu sama, að börn læri best þegar þau öðlast beina 

reynslu af umhverfinu (Broda 2007:2). Nám í gegnum reynslu er þegar nám á sér stað í 

gegnum beina upplifun. Fyrrnefndur Joseph Cornell sagði ,,Börn skilja og muna hugtök 

best þegar þau læra af sinni eigin persónulegu reynslu“ (Cornell 1998:10).  

Samkvæmt Dewey þarfnast þessi aðferð mikillar skipulagningar af hálfu kennarans. 

Hlutverk hans er þá að tryggja að reynslan hafi menntandi áhrif á einstaklinginn frekar 

en ekkert menntunargildi, eða að menntunin verði röng. Þ.e.a.s. að menntunin sé ekki 

aðeins tilgangslaus, heldur skilji eftir sig rangan skilning á viðfangsefninu (Gilbertson 

ofl. 2006:9). Margir nemendur og kennarar kjósa þessa aðferð, nám gegnum reynslu. Til 

dæmis með því að læra um náttúruna úti í náttúrunni og fá beina reynslu af 

viðfangsefninu í stað þess að sitja inni og einungis tala um viðfangsefnið.  

Þegar börnin hafa tækifæri til að upplifa af eigin raun úti í náttúrunni þá er óþarfi að 

treysta einungis á fræðslu og innrætingu, þegar börnin geta séð, snert, lyktað og heyrt 

úti í guðsgrænni náttúrunni. Skólastofunni, sem er breytileg eftir árstíðum. 

Raunverulegur skilningur kemur með því að framkvæma og upplifa. Þannig læra börn 

hraðar og það sem er ennþá mikilvægara: sá skilningur sem þau öðlast á þennan hátt 

festist betur í sessi en ella. Sama hversu góður kennarinn eða námskráin er nær barnið 

aldrei fullum skilningi á heiminum ef kennsla fer fram einungis innan veggja 

kennslustofunnar (Hammerman ofl. 2001:13-14). 
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4.2.Comenius 

John Amos Comenius (1592-1670) var þekktur um Evrópu sem kennari þjóðanna (e. 

Teacher of Nations). Hann var sérlega mikilvægur í þróun útikennslu. Hugmyndir hans 

fjalla um heildræna menntun og að læra af beinni reynslu. Hann taldi mikilvægt að 

,,mennta hugann, tunguna, hjartað og höndina.“ (Martin, Franc og Zounková 2004:4). 

Hann dró þá ályktun að námsferli byrjaði og endaði með reynslu. Því væri mikilvægt að 

nám og kennsla samtvinnaðist reynslu í náttúrunni og undirbyggi einstaklinga þannig 

fyrir lífið. Hans skoðun var að börnin lærðu best með notkun skilningarvita sinna og að 

náttúran væri heppilegur staður til þess (Gilbertson ofl. 2006:11).  

4.3.Rousseau  

Líkt og Dewey og Comenius trúði Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) á gagnsemi 

beinnar reynslu í námi barna. 

 Rousseau sagði að eitt af mikilvægustu atriðunum í námi barna væri heilbrigð 

hreyfing. Hann fullyrti að nota skyldi meðfæddan áhuga og forvitni barnanna til 

fullnustu. Hann barðist fyrir því að menntun væri í minna mæli bókleg, en 

skilningarvitin notuð meira en tíðkaðist. Honum fannst að börnin ættu að læra í beint af 

eigin reynslu, en ekki óbeint af bókum. Haft er eftir honum að ,,fyrstu kennarar okkar, 

eru fætur okkar, hendur og augu“ (Hammerman ofl. 2001:1). 

4.4.Gardner og fjölgreindarkenningin  

Howard Gardner setti fram kenningu um mismunandi greindir, svokallaða 

fjölgreindarkenningu. Hann heldur því fram að greind mannsins samanstandi af 8 

jafngildum greindarsviðum. Þau eru málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, 

tónlistargreind, hreyfigreind, félagsgreind, sjálfsþekkingargreind og náttúrugreind. 

Algengt er að greind sé metin eftir því hvað þú skilar mikilli kunnáttu á skriflegu prófi, 

af því sem kennarinn hefur verið að kenna. Þeir sem eru undir meðaltali í slíkum 

matsaðferðum eru þá oft taldir slakir námsmenn, eða ekki eins greindir. Gardner 

samþykkir þetta ekki og segir að þeir séu öðruvísi greindir. Þá er sá sem sýnir hæfileika 

á tónlistarsviði ekki minna greindur en sá sem er sterkur í rök- og stærðfræðigreind, 

heldur öðruvísi greindur (Gilbertson ofl. 2006:38).  



14 
 

Áttundu greindina, náttúrugreind, skilgreindi Gardner árið 1996. Það var í rauninni 

staðfesting á því sem útikennarar hafa verið að segja í fjölda ára (Broda 2007:23). 

Gardner sagði eitt sinn í viðtali um náttúrugreindina ,,...náttúrugreind er hæfileikinn til 

þess að þekkja og flokka plöntur, steintegundir og dýr, þar á meðal kletta, grös og allar 

útgáfur í plönturíkinu og dýraríkinu (Björg V. Kjartansdóttir, Jóna b. Jónsdóttir og 

Kirsten L. Vangsgaard. 2001). 

 Hægt er að ýta undir náttúrugreindina með ýmsum aðferðum, svo sem að safna 

hlutum úr náttúrunni, nota stækkunargler eða smásjá til að skoða og kanna hluti úr 

náttútunni og taka eftir breytingum sem eiga sér stað milli árstíða o.fl. Eins og hér hefur 

áður komið fram er hægt að leggja áherslu á náttúrugreindina innan dyra, svo sem með 

því að vekja athygli á náttúrunni út um gluggann eða skoða bækur sem tengjast henni, 

en að sjálfsögðu er náttúran sjálf álitlegasti kosturinn til að þroska þessa greind (Broda 

2007:24).  

5. Áhrif náttúrunnar á líðan barna 

5.1. Rannsóknir um hreyfingu barna 

Lýðheilsustöð ráðleggur að börn og unglingar skuli hreyfa sig minnst 60 mínútur 

daglega. Þar er hreyfing skilgreind sem vinna beinagrindavöðva, sem krefst meiri orku 

en það sem eðlilegt er í hvíld. Sú hreyfing ætti að vera bæði miðlungserfið og erfið 

(Lýðheilsustöð 2008:9) 

Rannsókn sem gerð varð í Noregi árið 2005 sýndi að hreyfing á útidegi fullnægði 

nánast þessari hreyfiþörf. Bornir voru saman venjulegur skóladagur, með íþróttatíma, og 

svo útidagur. Þessir dagar voru 5 tímar hvor. Til að hafa áhrif á hjarta- og æðakerfið 

þarf hjartsláttur barnanna að ná upp í >160 slög á mínútu. Á útiskóladeginum náðu 

börnin hjartslættinum upp í >160 slög/mínútu að meðaltali í um 56 mínútur og er þá 

ráðlagðri hreyfingu nánast náð. Hins vegar á hinum hefðbundna skóladegi náðust aðeins 

17 mínútur í sömu ákefð ef með var talinn íþróttatíminn og einungis um 5 mínútur ef 

hann var ekki tekinn með (Smári Stefánsson 2008:6-7). Það er því ljóst að með 

útikennsludögum aukum við hreyfingu barna umtalsvert.  
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5.2.Líkamlegt og andlegt heilbrigði  

Kyrrseta eykst jafnt og þétt, offita verður sífellt algengari og hætta á sykursýki og 

öðrum fylgisjúkdómum, svo sem hjarta- og æðasjúkdómum, þunglyndi og fleira eykst 

gífurlega (Erlingur Jóhannsson 2001; Arngrímur V. Ásgeirsson 2001; Hebæk ofl. 2002). 

Það segir sig ef til vill sjálft að vaxandi offituvandamál eru vegna þess að fólk innbyrðir 

fleiri hitaeiningar en það hefur þörf fyrir miðað við brennslu líkamans. Í útiskólanum fá 

börnin, eins og áður hefur komið fram, góðan skammt af hreyfingu. Það getur einnig 

orðið til þess að áhugi þeirra fyrir náttúrunni og hreyfingu eykst, sem veldur því þá 

væntanlega að hreyfing þeirra utan skólans verður meiri.  

 Það hefur löngum verið sagt að ,,lengi býr að fyrstu gerð” og með það að leiðarljósi 

þurfum við leikskólakennarar að vera vakandi og opin fyrir því að huga að heilsufari 

barnanna.  

5.3.Hegðunarvandamál 

Ég vísa aftur til rannsókna frænda okkar Norðmanna, en þar var gerð rannsókn á 

samskiptum barna á náttúrulegum leiksvæðum. Þar kom í ljós að óþarfa árekstrar á milli 

barnanna voru afar sjaldgæfir. Einnig var val þeirra á leikfélögum fjölbreyttara en á 

leikvelli leikskólans. Fleiri rannsóknir staðfesta þetta, sem og reynsla leikskólakennara í 

náttúru- og skógarleikskólum (Kristín Norðdahl 2005:14). Það kom berlega í ljós í 

þróunarverkefninu Út um mó, inn í skóg að samskipti barnanna í skógarferðunum voru 

öðruvísi en á leikskólalóðinni. Þar var svæðið stærra og minna varð um árekstra. 

Börnum sem glímdu við samskiptaörðugleika, hegðunarörðugleika eða voru með 

sérþarfir á einhverjum sviðum gekk betur að komast inn í hópinn og fá að vera með í 

leikjum hinna barnanna. 

Það er ljóst að við erum ekki einungis að auka hreyfingu barnanna með 

skógarferðum eða útidögum, heldur erum við einnig meðal annars að auka 

samskiptafærni þeirra. Það getur verið að þessi börn sem ekki sýna mikla 

samskiptahæfileika innan veggja leikskólans, en betri utan þeirra, séu með sterkari 

náttúrugreind, samkvæmt fjölgreindarkenningu Gardners, en slaka félagsgreind.  
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6. Hlutverk kennarans í útiveru í náttúrunni 
Rachel Carson sagði að til að barn geti viðhaldið meðfæddri forvitni sinni um 

umhverfið þarfnist það félagsskapar í það minnsta eins fullorðins til að deila með 

upplifun sinni, gleði, spennu og dulúðleika heimsins (hér er vitnað til Broda 2007:3) 

Við þurfum að vera til staðar fyrir börnin til að staðfesta það að það sem þau eru að 

uppgötva og skynja í náttúrunni sé eins merkilegt og þeim finnst það vera. Einnig til að 

vekja athygli á hinum ýmsu hlutum í umhverfinu, hvetja þau til að skoða þá nánar og 

kanna, og fræða þau svo enn frekar um þá.  

 Leikskólakennarinn skal vera vel undirbúinn þegar eitthvað sérstakt verkefni er í 

gangi og hafa góðan skilning á viðfangsefninu. Það þarf að skipuleggja vinnuna og 

framkvæma svo skipulagið. Það að plana og skipuleggja tímann og búnaðinn er 

grundvöllur velgengni hins faglega kennara (Gilbertson ofl. 2006:21). Tökum sem dæmi 

ef verið er að skoða skordýr skal leikskólakennarinn vera búinn að kynna sér það efni 

sem til er, t.d. á netinu eða í bókum. Þá væri gott að hafa handbók um skordýr með í 

skógarferð, box til að safna þeim í, stækkunargler og fleira. Einnig þarf hann að vera 

vakandi og opinn fyrir því hvar áhugi barnanna liggur, grípa það á lofti og vera tilbúinn 

til að vinna áfram með það. Ef börnin hafa sérstakan áhuga á blómum eða skýjum er 

tilvalið að safna að sér fróðleik um það til að geta betur svarað spurningum sem kunna 

að koma fram.  

 Í kaflanum um hegðunarvandamál kom fram að börn sem eru vanalega erfið í 

leikskólanum eru oft auðveldari viðureignar úti í náttúrunni. Kennarinn hefur því meiri 

tíma fyrir hin börnin, þegar erfiðu börnin taka ekki eins mikla athygli. Þá er hægt að 

spjalla meira, en samtöl milli kennara og nemenda eru jú mjög mikilvæg fyrir 

málþroskann. Kennarinn hefur tækifæri til að gefa meira af sér og opna sig, hefur meiri 

tíma til að hjálpa og spjalla (Hebæk ofl. 2002:12-13). 

 Mikilvægt er að þar sem tekin er ákvörðun um að leggja áherslu á útikennslu, þá sé 

ákveðinn fastur dagur til að fara út. Sama hvernig viðrar. Það gerir börnunum bara gott 

að takast á við mismunandi veðurfar. Það er líka mikilvægt að hafa fastan samastað í 

útiskólanum, helst þar sem gott skjól er. Það skapar öryggi, börnin kynnast staðnum og 

geta því planað fram í tímann, hvað þau ætla að gera næst. Það býður líka upp á að 

hverfa aftur inn í sama leikinn, ,,geyma“ leikinn þangað til næst (Hebæk 2002:21). 
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 Frjálsi leikurinn er gríðarlega mikilvægur þegar farið er í skógarferðir eða annars 

konar vettvangsferðir. Sumir vilja eflaust leggja alla áherslu á hann. Mér finnst hins 

vegar mikilvægt að við séum einnig markvisst að leggja áherslu á námssvið leikskólans, 

í bland við hinn frjálsa leik. Vitaskuld eru mörg námssvið efld í frjálsa leiknum, ef ekki 

bara öll, en ég legg áherslu á að við gerum það líka skipulega og markvisst með því að 

helga stuttan tíma ferðarinnar ákveðnum verkefnum.  

 Til að geta betur náð tökum á útikennslu og umhverfismennt er mjög mikilvægt 

fyrir kennarann að hafa aðgang að hugmyndum um hvað er hægt að gera til að hann geti 

svo sjálfur komið með fleiri hugmyndir (Gilbertson ofl. 2006:19). Hugmyndabanki 

þessi er einmitt ætlaður til þess. Hann er ætlaður sem hvatning til leikskólakennara til að 

nýta umhverfið til hins ýtrasta og við nánast hvaða viðfangsefni sem er.  

7. Samantekt 
Komið hefur fram að náttúran hefur gríðarlega mikið gildi í uppeldi leikskólabarna. Hún 

hefur margþætt gildi og ýtir undir heildrænan þroska. Hún eflir tengsl okkar við 

náttúrunna, tengsl sem sumir halda fram að fari dvínandi. Með umhverfismennt eflum 

við umhverfisvitund barnanna og styrkjum þannig tengslin við náttúruna sem endast 

þeim vonandi ævina á enda. 

 Hugmyndir þeirra Dewey, Comenius, Rousseau og Gardner styðja það að náttúran 

sé álitlegur kostur í uppeldi barna. Þar læri þau mest af eigin reynslu.  

 Úti í náttúrunni hreyfa börn sig meira en í manngerðu umhverfi. Með aukinni 

hreyfingu minnka líkurnar á hvers kyns sjúkdómum og kvillum, svo sem sykursýki, 

hjarta- og æðasjúkdómum ásamt offitu og þunglyndi. Frelsið sem börnin upplifa í 

náttúrunni hefur einnig áhrif á hegðun þeirra og eykur samskiptafærni. Þau börn sem 

eiga oft erfitt í stærri hópum innan veggja leikskólans eða á leikskólalóðinni blómstra 

gjarnan þegar þau fá tækifæri til að vera mikið úti í náttúrunni. Samband 

leikskólakennara og barns verður einnig nánara þegar unnið er úti í náttúrunni því oft 

gefst þar meiri tími til samskipta. 

Eins og hér hefur komið fram hefur náttúran gríðarlega mikilvægt gildi, á ýmsum 

sviðum uppeldis leikskólabarna. Vona ég að þessi greinargerð hjálpi starfsfólki 
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leikskóla að átta sig betur á mikilvægi náttúrunnar og umhverfisins í starfi sínu með 

börnunum. 
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Formáli 

Hugmyndabanki þessi er ætlaður sem stuðningsefni starfsfólks í leikskóla sem vill í 

auknum mæli nota náttúruna og umhverfið í starfi sínu. Verkefnin eru samin með 

umhverfið á Laugarvatni í huga. Í þeim eru gerðar tillögur að því hvar þau skuli 

framkvæmd. Laugarvatn er ríkt af svæðum sem hægt er að fara með leikskólabörnin á. 

Þar má t.d. nefna vatnið sjálft, en vinsælt er að fara þangað. Einnig hefur staðurinn upp 

á að bjóða mikið af skógi vöxnu landi. Í Bjarnalundi er hægt að setjast niður á bekki á 

sléttu túni sem tilvalið er til hinna ýmsu leikja, í skjóli hárra trjáa. Síðast en ekki síst er 

frábært útikennslusvæði uppi í skógi, sem fengið hefur nafnið Dvergheimar. Byrjað var 

að skipuleggja það svæði veturinn 2008 og var það verkefni nema  Íþrótta- og 

heilsubrautar KHÍ í útivistaráfanga sem stjórnað var af Smára Stefánssyni. Þetta svæði 

er hreint út sagt frábært. Þar eru kaðlar og rólur, eldstæði og jafnvægisslár svo eitthvað 

sé nefnt, sem búið var til úr efni úr skóginum. Svo ekki sé minnst á skjólið, því 

Dvergheimar eru umkringdir háum trjám á alla vegu.  

Ég hef mikinn áhuga á því að hafa fasta útidaga í leikskólanum Gullkistu á 

Laugarvatni sem mundu þá flestir fara fram á því svæði. Það yrði okkar heimasvæði. 

Flest verkefnin er hægt að framkvæma þar, en tekið er fram í verkefnalýsingunni ef 

önnur svæði henta betur. Verkefnin sem ég hef útbúið hér eru ætluð tveimur elstu 

árgöngum leikskólans. Farið yrði með þessa tvo árganga einu sinni í viku. Lagt yrði af 

stað um 8:30 og komið aftur heim í tæka tíð fyrir hádegismat. Á sumrin yrðu ferðirnar 

jafnvel lengri og hádegismatur þá snæddur í Dvergheimum.  

Hugmyndabankinn er í möppu sem hægt er að opna. Hugsunin á bak við það er 

að hægt sé að taka verkefnin úr og hafa þau með sér út. Verkefnin verða plöstuð svo þau 

skemmist ekki. Önnur, og jafnframt aðalástæðan fyrir því að ég ákvað að hafa möppuna 

opna í stað lokaðrar bókar er sú að ég lít ekki á þetta sem verkefni sem endar hér með. 

Ég vil að hægt sé að bæti við hana sniðugum hugmyndum sem ég veit að eiga eftir að 

fæðast þegar farið verður að vinna meira úti.  

Sniðugt er að leikskólinn verði sér úti um gamlan vagn eða kerru, ásamt 

plastkassa með loki sem passar á kerruna. Þessi kassi mun svo geyma þá hluti sem 

nauðsynlegir eru í hverri ferð. Í honum eru alltaf ákveðnir hlutir, ásamt þeim hlutum 

sem þarf í verkefni hverju sinni. Meðal hluta sem þurfa ávalt að vera með eru blöð, 
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skriffæri, blokk kennarans til skráninga, teppi, stækkunargler, teikniblöð, hörð spjöld (til 

að setja teikniblöðin á), þvottaklemmur, krukkur til að safna smádýrum í, glös fyrir 

skógardrykk ásamt hitabrúsa. Skógardrykkurinn er gjarnan heitur berjasafi, til dæmis 

trönuberjasafi. Það skemmir auðvitað ekki fyrir ef leikskólinn útvegar prímus og pott, 

þá er hægt að hita kakó í skóginum eða jafnvel poppa popp. Það að hafa vagn auðveldar 

okkur að taka fleiri hluti með okkur út og taka fleiri hluti með okkur heim.  

Þegar verið er að skoða sérstaka hluti eða fyrirbæri þá er auðvelt að taka með 

bækur og fleira sem tengist því, ef vagninn er með í för. Vitaskuld er hægt að hafa 

bakpoka, en takmarkað er hægt að troða í hann.  

Það er von mín að hugmyndabanki þessi verði kveikjan að miklu og öflugu 

útikennslustarfi hér í leikskólanum Gullkistu á Laugarvatni og jafnvel víðar. Hann hefur 

að geyma 28 verkefni og eru þau tengd námssviðum leikskólans. Þeim skipti ég hér í 

þrjá kafla: Tónlist og hreyfing, náttúra og umhverfi og menning og samfélag. Málrækt 

og myndsköpun fléttast svo í alla kaflana. Starfsfólkið getur flett hugmyndabankanum 

og valið sér verkefni sem hentar eftir áhuga og jafnvel eitthvað sem hægt er að tengja 

þema sem verið er að vinna með.  
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1. Hreyfing og tónlist 

Hreyfing stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan. Börn hafa mikla þörf fyrir að hreyfa 

sig. Með leikjum sem reyna á líkamann fær barnið mikla útrás og eykur snerpu og þol. 

Sjálfstraust barna eykst í hreyfileikjum og þau átta sig á styrk sínum. Samhæfing 

hreyfinga, jafnvægi og öryggi eykst (Menntamálaráðuneytið 1999:19). 

 Öll börn skulu fá tækifæri til að iðka og njóta tónlistar í leikskóla. Helstu þættir hennar 

eiga að vera söngur, hreyfing, hlustun og leikur með hljóðgjafa. Stuðlað skal að því að 

börnin þroski með sér næmni fyrir hljóðum, hreyfingu og hrynjandi og geti túlkað tónlist á 

skapandi og frjálsan hátt. Hlustun er hluti af tónlistaruppeldinu og vekja þarf athygli á 

náttúruhljóðum, kenna barninu að hlusta á umhverfið og náttúruna en ekki einungis að 

horfa (Menntamálaráðuneytið 1999:24).  
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1.1. Einn fíll lagði af stað í leiðangur 
 

Markmið:  

Efla taktskyn. Athygli og einbeiting; muna hversu margir fílar voru komnir í 

leiðangurinn. 

Framkvæmd: 

Syngið lagið á leiðinni í skógarferð. Labbið taktfast og þungt niður, eins og fílar. 

Hugmyndir að umræðum: Hvernig labba fílar? Heyrist hátt í þeim? Af hverju? Geta þeir 

tiplað á tánum og gengið hljóðlega? Hvers vegna? 

Einn fíll lagði´af stað í leiðangur,  

Lipur var ei hans fótgangur! 

Takturinn fannst honum heldur tómlegur, 

Svo hann tók sér einn til viðbótar. 

Tveir fílar...o.s.frv. 

Við getum svo leikið okkur svolítið með textann, t.d. breytt honum í „Eitt barn lagði af 

stað í leiðangur.“ Þá væri sniðugt að halda áfram að telja upp í fjölda þeirra sem eru 

með í ferðinni. Ef unnið er með ákveðið þema, t.d. tröll eða refi þá er hægt að setja það í 

staðinn. Gefið hugmyndafluginu lausan tauminn.  
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1.2. Þú skalt klappa ef þú hefur létta lund 
 

Markmið: 

Efla taktskyn. Æfast í því að labba í takt við sönginn.  

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Ekkert nema létta lund! 

Framkvæmd: 

Þegar við erum á leið á áfangastað er gaman að syngja saman. Skemmtilegt lag á slíkum 

ferðum er til dæmis þetta, lag sem allir kunna: 

:;Þú skalt klappa ef þú hefur létta lund. KLAPP, KLAPP!;: 

Þú skalt klappa allan daginn,  

Svo það heyrist út um bæinn. 

Þú skalt klappa ef þú hefur létta lund. KLAPP KLAPP! 

 

Svo bætist smám saman við að stappa, hoppa, hlæja, blikka, smella. Einnig er hægt að 

skapa umræðu um það hvað maður gerir þegar maður er léttur í lund? Hvað þýðir 

annars að vera léttur í lund? Fáið börnin til að koma með hugmyndir að fleiri 

hreyfingum. 
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1.3. Hlustað eftir hljóðum 
 

Markmið: 

Einbeiting og hlustun. 

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Þarfnast engra aukahluta 

Framkvæmd: 

Börnin setjast öll niður, eða leggjast á bakið með hnefana á lofti. Hægt er að hlusta 

sérstaklega eftir t.d. fuglasöng. Við hvern fuglasöng sem maður heyrir setur maður einn 

fingur upp. Hver er fyrstur að komast upp í tíu? Er hægt að telja upp á tíu í huganum 

áður en næsti fuglasöngur heyrist? Einnig er hægt að hafa öll hljóð með sem maður 

heyrir. Ef við gerum það er sniðugt að tala saman eftir að við hlustum, og velta fyrir 

okkur hvaða hljóð það voru sem við heyrðum.  

Sniðugt er að framkvæma þetta á mismunandi stöðum. Ef til vill að byrja fyrst uppi í 

Dvergheimum og svo seinna t.d. í Bjarnalundi. Þar eru eflaust fullt af hljóðum sem við 

heyrum ekki uppi í Dvergheimum svo sem bílahljóð, fólk á gangi, hundar og fleira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

1.4. Endurvinnsluleikur-eltingaleikur 
 

Markmið: 

Vekja athygli á því að hægt er að endurvinna rusl. Hreyfing, samvinna, athygli og 

eftirtekt. 

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Gott væri að hafa vesti til að auðkenna þann sem er hann. 

Framkvæmd: 

Áður en farið er í þennan leik þarf að skapa umræðu um endurvinnslu. Vekið athygli 

barnanna á því að það rusl sem ekki breytist í mold getur breyst í eitthvað annað. Til 

dæmis er hægt að breyta fernum í umslög eða klósettpappír! 

Einn er valinn til að vera „ruslið.“ Hann á að reyna að ná hinum börnunum. 

Þegar hann nær að klukka einhvern segir hann „Rusl!“ í staðinn fyrir klukk. Þá breytast 

þau í rusl og leggjast í jörðina. Þá koma hinir til hjálpar og endurvinna ruslið með því að 

snerta það.  

Þegar börnin kunna orðið leikinn er hægt að gera hann aðeins erfiðari með því 

að þegar ruslið er endurunnið þarf að fara með það í „endurvinnslustöðina.“ Þá þarf sá 

sem endurvinnur ruslið að leiða það á afmarkað svæði sem ákveðið hefur verið að sé 

endurvinnslustöðin. Þá er ekki leyfilegt að klukka þá sem eru að endurvinna.  
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1.5. Hlustað og litað 
 

Markmið: 

Einbeiting, hlustun og tjáning.  

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Hörð spjöld til að láta blaðið hvíla á, t.d. sniðugt að klippa kassa utan af morgunkorni. 

Klemmur til að festa blaðið á og svo þeir litir sem ákveðið hefur verið að nota í 

verkefnið, tússlitir, klessulitir, trélitir, vatnslitir eða hvað sem er.  

Framkvæmd: 

Gefið börnunum fyrirmæli um að sitja og hlusta í smá stund. Það þarf alls ekki að vera 

löng stund. Þau eiga að hlusta og þegar kennarinn segir til um eiga þau að mála eða lita 

það sem þau heyrðu. Hvernig túlka þau hljóðin í umhverfinu? Ræðið við þau um það 

hvernig þeim finnst vindurinn vera á litinn, eða fuglasöngurinn eða hvað það var sem 

þau heyrðu. Eins og verkefnið þar sem við teljum umhverfishljóðin, þá gæti verið 

gaman að framkvæma þetta á mismunandi stöðum, hljóðlátum stað í skóginum eða nær 

umferðinni. Athugið einnig hvernig börnin lita, er t.d. meiri „óreiða“ í myndunum sem 

þau teikna þar sem eru meiri læti? Eru þau fljótari eða æstari að teikna? Skráið niður 

það sem börnin segja um myndina sína. 
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1.6. Krókódíll, krókódíll! 
 

Markmið: 

Auka snerpu og þol, athygli og hlustun. 

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Ekkert. 

Framkvæmd: 

Farið í þennan leik í Bjarnalundi, á leikskólalóðinni eða hvar sem er. Þessi leikur er eins 

og stórfiskaleikur, nema sá sem er hann er „krókódíllinn.“ Börnin kalla: „Krókódíll, 

krókódíll megum við fara yfir gullbrúna þína?“ Krókódíllinn ákveður þá einhvern lit og 

svarar: „Bara þeir sem eru í fjólubláu!“ Þau börn sem eru klædd í fjólublátt meiga þá 

trítla yfir og sýna honum það sem þau eru í í réttum lit. Þá klappar krókódíllinn saman 

höndum og hin börnin hlaupa yfir og hann reynir að ná þeim. Þau sem hann nær ganga 

til liðs við hann og hjálpa honum að ná börnunum í næstu umferð.  
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1.7. Ungarnir mínir komið allir heim 
 

Markmið: 

Auka snerpu og þol, athygli og hlustun. 

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Ekkert. 

Framkvæmd: 

Ákveðið á hve stóru svæði völlurinn á að vera. Kjörið er að vera á túninu í Bjarnalundi, 

eða jafnvel á leikskólalóðinni. Tvö börn eru valin, annað er ungamamman og hitt er 

refurinn. Ungamamman fer í eitt horn og ungarnir í horn ská á móti henni. Refurinn fer í 

horn á milli þeirra. Ungamamman kallar svo á ungana sína: „Komið hingað ungarnir 

mínir allir sem einn!“ Ungarnir svara þá: „Nei við þorum ekki, refurinn étur okkur!“ 

Ungamamman svarar: „Komið strax heim ungarnir mínir!“ Þá hlaupa þeir eins og fætur 

toga yfir til ungamömmu. Refurinn reynir að ná sem flestum og þá sem hann nær, fær 

hann með sér í lið. 
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1.8. Búa til hljóðfæri 
 

Markið: 

Örva taktskyn. Hugmyndaflug: hvað finnum við í náttúrunni sem við getum notað sem 

hljóðfæri? 

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Ýmis konar dalla úr mismunandi efnivið, t.d. undan majónesi, próteindufti, áldósir í 

mismunandi stærðum (til að fá mismunandi hljóm), tómar gösflöskur eða flöskur undan 

drykkjarjógúrtum og LGG. Hvað sem ykkur dettur í hug. Svo á móti þessu finnum við 

efnivið úr náttúrunni.  

Framkvæmd: 

Farið upp í Dvergheima og setjist þar niður í hring. Sýnið börnunum það sem þið 

komuð með úr leikskólanum og veltið því fyrir ykkur hvernig við getum búið til 

hljóðfæri úr þessu. Farið svo á stjá og finnið hluti sem hægt er að nota. Til dæmis er 

hægt að finna greinar sem nota má sem „kjuða“ á dallana. Svo má tína köngla til að 

setja í stærri dallana og hrista þá. Þá væri sniðugt að tína steina til að setja í sams konar 

dall og velta fyrir sér hvernig heyrist þá öðruvísi? Af hverju heyrist öðruvísi? Svo er 

líka hægt að finna hljóðfæri í náttúrunni án þess að nota annan efnivið. Eins og til 

dæmis að lemja saman tveimur spýtum eða nota svera grein til að berja í trjástofn(ekki 

of fast samt, passið að skemma ekki börkinn). Þá er hægt að gera samanburð, heyrist 

öðruvísi í lifandi tré heldur en drumb sem búið er að höggva og taka greinarnar af? 

Prófum svo mismunandi aðferðir, heyrist hljóð þegar við rennum greininni eftir 

drumbnum? Kannski verða börnin rosalega upptekin af einhverju einu, t.d. að tromma á 

dallana. Þá skulið þið leyfa þeim að gera það og halda svo áfram síðar að finna 

hljóðfæri í náttúrunni. Endið á því að syngja saman og spila á hljóðfærin. Þið getið 

jafnvel stofnað hljómsveit! Þegar heim er komið væri gaman að láta börnin mála 

trommurnar og hristurnar.  
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1.9. Ein ég sit og sauma 
 

Markmið: 

Æfing í hlustun og að fylgja fyrirmælum.  

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Trefill til að binda fyrir augun. Ekki nauðsynlegt.  

Framkvæmd: 

Við kunnum öll lagið og textann Ein ég sit og sauma. Bryjið á því að kenna börnunum 

lagið ef þau kunna það ekki nú þegar. Textinn er eftirfarandi: 

Ein ég sit og sauma, inni´ í litlu húsi. 

Enginn kemur að sjá mig, nema litla músin.  

Hoppaðu upp og lokaðu augunum.  

Bentu í austur, bentu í vestur, 

bentu á þann sem að þér þykir bestur. 

 

Einn byrjar að grúfa og hinir mynda hring í kringum hann. Þegar byrjað er að syngja 

ganga allir í kringum þann sem grúfir, en stoppa þegar þau syngja „hoppaðu upp.“ Þá 

gerir sá sem grúfir eins og stendur í textanum. Sá sem hann bendir á fær að grúfa næst. 

Gaman væri að skapa umræður um það hvort það sé kannski einhvers staðar mús í 

skóginum að horfa á okkur? Hvar ætli hún sé þá? 
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2. Náttúra og umhverfi 

Náttúran er okkur lífsnauðsynleg. Barn þarf að læra að njóta hennar og þess fjölbreytileika 

sem hún hefur upp á að bjóða. Nauðsynlegt er að koma á fót lifandi tengslum milli barns 

og náttúru. Reynsla sem barn öðlast í náttúrunni endurspeglast í leik þess og myndsköpun. 

Fræða ber börnin um náttúruna og umhverfið, t.d. með því að ræða um dýr og plöntur, 

árstíðir og veðurfar, umgengni við náttúruna og fleira.  

 Leikskólakennara ber að nýta áhuga barnanna á hinu smáa í umhverfinu og fara með 

þau í náttúruskoðunarferðir þar sem náttúran er uppspretta nýrra hugmynda og athugana. 

Þá skal byggja á áhuga barnsins, sjá hvar hann liggur og vinna svo útfrá því. Hlusta skal 

vel á spurningar barnanna um náttúruna og hvetja þau til að leita sjálf svara við 

spurningunum (Menntamálaráðuneytið 1999:26). 
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2.1. Hvað má skilja eftir í náttúrunni? 
 

Markmið: 

Málrækt: Læra orð og hugtök eins og rotnun, sundrun, lífrænt, endurvinnsla, flokkun, 

mengun o.fl. í þeim dúr. 

Að vekja athygli á að rusl er ekki allt eins. Sumt getur verið gott fyrir náttúruna en 

annað mjög slæmt. 

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Nógu stóra spýtu til að negla nokkra hluti á. Hamar og nokkra nagla. Ýmsa hluti úr 

daglegu umhverfi barnanna til að negla á spýtuna, bæði úr lífrænum og ólífrænum 

efnum. Fáið gjarnan hugmyndir frá börnunum. 

Framkvæmd: 

Í vettvangsferðum og göngutúrum erum við dugleg að týna upp það rusl sem verður á 

vegi okkar og setja það í poka. Þó eru ýmsir hlutir sem eru ekki hættulegir náttúrunni og 

þetta verkefni er góð aðferð til að kynna það fyrir börnunum, hvað má skilja eftir og 

hvað ekki. 

Safnið saman ýmsum hlutum, lífrænum og ólífrænum, svo sem brauðsneið, 

gúmmíhanska, banana, tómri svalafernu, epli, nammipoka, bréfpoka og hverju sem 

ykkur dettur í hug. Neglið þá á eina hlið spýtunnar. Finnið stað nálægt Dvergheimum, 

annað hvort þar sem er mold eða gras og leggið spýtuna á hliðina sem hlutirnir eru 

negldir í. Reynið að finna stað þar sem spýtan fær líklegast að vera í friði. Nuddið henni 

við jarðveginn svo hún grafist örlítið í yfirborðið. Þetta er framhaldsverkefni því það 

þarf að athuga reglulega í nokkrar vikur hvað er að gerast undir spýtunni. Ræðið við 

börnin í upphafi hvað þau halda að muni gerast, skráið það niður og haldið áfram 

umræðunni þegar athugað er með rotnunina.  
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2.2. Hvaða hlutur er undir teppinu? 
 

Markmið: 

Örva snertiskyn barnanna. Einbeiting og þolinmæði: fylgjast með hinum og bíða þangað 

til kemur að þeim. Málrækt: orð eins og harður, mjúkur, linur, stífur, hrufóttur, yfirborð, 

langur, stuttur, kringlóttur. 

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Lítið teppi eða efnisbútur, nógu stór til að hylja nokkra hluti, eða taupoki. 

Framkvæmd: 

Á leiðinni upp í Dvergheima skuluð þið tína allskonar hluti. Það geta verið steinar, 

greinar, könglar og bara hvað sem börnunum dettur í hug. Helst eitthvað sem auðvelt er 

að þekkja undir teppinu. Þegar á áfangastað er komið leyfið börnunum að virða fyrir sér 

hlutina, þreifa á þeim og kynnast þeim. Ef ekki er á hreinu hvað hlutirnir heita er gott að 

fara yfir það. Svo eru allir hlutirnir settir undir teppið og einn í einu þreifar undir teppið 

og reynir að segja til hvaða hlutur það er sem hann heldur á. Þegar börnin eru orðin 

þjálfuð í leiknum væri gaman að láta þau lýsa hlutnum fyrir hinum börnunum sem eiga 

að giska á hver hluturinn er. Það er góð æfing bæði í því að tala fyrir framan hina og því 

að finna lýsingarorð til að lýsa hlutnum. 
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2.3. Að kynnast tré  
 

Markmið: 

Örva snertiskyn. Bein reynsla. Traust: þau þurfa að treysta hinum til að leiða sig örugga 

leið. 

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Trefil eða eitthvað til að binda fyrir augun. 

Framkvæmd: 

Einn úr hópnum er valinn til að vera „sá blindi.“ Þegar við leikum leikinn í fyrsta 

skiptið þá er það allur hópurinn sem sér í sameiningu um það að leiða hann að einhverju 

tré. Vegalengdin frá upphafspunkti og að trénu skal miðast við aldur og þroska barnsins. 

Þegar tréð hefur verið valið á sá blindi að þreifa á trénu. Til að dýpka reynslu barnsins, 

segið því t.d. að strjúka vanganum við börkinn, finna ilminn af því, gá hvort það nær 

utanum það eða upp á toppinn, þreifa hvort það séu laufblöð á trénu og ef þau eru 

hvernig þau séu þá í laginu. Hvað ætli tréð sé gamalt? Barnið segir svo til þegar það er 

tilbúið að fara aftur á upphafspunktinn. Þá er trefillinn tekinn frá augunum og það reynir 

að finna tréð „sitt“ aftur.  
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2.4. Refurinn og fuglarnir 
 

Markmið: 

Ýta undir ímyndunarafl barnanna. Grófhreyfingar: skríða undir fallhlífinni.  

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Fallhlíf. Ef til vill bók með fróðleik um refi.  

Framkvæmd: 

Finnið stað þar sem öll börnin geta sest hringinn í kringum fallhlífina. Einn er valinn til 

að vera refurinn, sem á heima í „greninu“ sínu undir fallhlífinni. Allir hinir í kringum 

„grenið“ eru fuglarnir. Smám saman byggist upp spenna því refurinn fer að vera 

svangur og fer þá á stjá og gæðir sér á fugli með því að grípa í tærnar á einhverjum. Þá 

skipta þeir um hlutverk. Sá sem er búinn að vera refurinn má krossleggja fætur sem 

þýðir að það má ekki ná honum. Hægt er að leika aðra útgáfu af leiknum, þá er það 

þannig að þeir sem refurinn étur breytast líka í refi og á endanum eru allir komnir undir 

fallhlífina og engir fuglar til að borða.  

Þegar búið að kynna leikinn fyrir börnunum er tilvalið að leika leikinn aftur 

seinna og vera þá búinn að kynna sér hvað það er sem refurinn borðar, borðar hann 

eitthvað annað en fugla? Skrifið niður nokkra punkta og takið með og leyfið börnunum 

að velja hvað þau leika. Einn er þá kannski rjúpa á meðan sá næsti er skógarþröstur, 

einn er lamb og annar egg! 
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2.5. Áferðarþrykk- laufblöð eða plöntur 
 

Markmið:  

Kynnast laufblöðunum betur, spá í mismunandi form þeirra. Orðaforði; mjótt, breytt, 

þykkt, þunnt o.s.frv. 

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Blöð og vax- eða klessuliti.  

Framkvæmd: 

Tínið nokkrar tegundir af laufblöðum eða öðrum plöntum. Gott er  að byrja á því að 

nota laufblöð því það er auðveldara. Seinna þegar börnin hafa náð betra valdi á 

aðferðinni er hægt að nota erfiðari hluti. Tilvalið er að fara í Bjarnalund því þar er borð 

til að sitja við og þrykkja. Þið þrykkið með því að leggja hlutinn á borðið og blað yfir. 

Látið litinn liggja svo hann liti stórt svæði í einu. Gæta þarf þess að blaðinu sé haldið 

vel svo barnið nái að þrykkja útlínurnar skýrt í gegn. 

Sem dæmi þá má tengja þetta verkefni árstíðaskiptunum. Þegar líða fer á sumarið 

og farið er að tala um að haustið sé á næsta leiti, farið þá og tínið nokkur laufblöð sem 

enn eru græn. Ræðið svo um hvernig laufblöðin verða á litinn þegar haustið kemur. 

Notið svo haustliti; brúnan, rauðan, appelsínugulan, gulan svo dæmi sé tekið,  til að 

þrykkja með. Þá eru þau að gera eins og haustið, breyta grænu blöðunum í haustlituð 

laufblöð. Það kemur vel út að þrykkja jafnvel sama laufblaðið oft á eitt blað. Þá færum 

við blaðið til og þrykkjum aftur og aftur og skiptum um liti.  
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2.6. Ánamaðkar 
 

Markmið: 

Fræðsla um ánamaðka. Hvetja börnin til að setja sig í hlutverk ánamaðksins.  

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Fallhlíf. 

Framkvæmd: 

Leggið fallhlífina á jörðina. Börnin eiga að leika ánamaðka sem skríða undir fallhlífina 

því það er vetur og þeim er svo kalt. Fallhlífin er í þykjustunni jörðin. Svo fer að vora 

og ánamaðkarnir kíkja upp úr jörðinni, skríða undan fallhlífinni. Öllu er óhætt fyrir 

ánamaðkana þangað til sólin kemur upp og þá verður of heitt fyrir þá og þeir þurfa að 

flýja aftur undir yfirborðið. Börnin skríða undir fallhlífina, en þá fer að rigna. Sláið létt 

með fingrunum á fallhlífina til að búa til rigningarhljóð. Hvað gera ánaðmaðkarnir 

þegar það rignir? Þá skríða þau aftur út fyrir fallhlífina og skríða kátir um allt, því þeir 

elska jú rigningu. Að lokum fer að hausta aftur og kólna þannig að börnin skríða aftur 

undir til að flýja kuldann.   

(Byggt á leik úr möppunni Hreyfistund-kennsluáætlanir, leikir og æfingar eftir Hildi 

Karen Aðalsteinsdóttur).  
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2.7. Göngustígur skordýranna 
 

Markmið: 

Ýta undir ímyndunarafl barnanna. Að börnin setji sig í spor skordýranna, reyni að 

ímynda sér hvernig er að vera pínulítill í umhverfinu okkar. 

Áhöld sem þarfa að hafa með: 

Stækkunargler, í það minnsta tvö, helst fleiri. Bandspotta. Bók um smádýr, eða fróðleik 

sem hægt er að nálgast á netinu.  

Framkvæmd: 

Ræðið við börnin um smádýr. Hvaða smádýr geta þau nefnt? Leggið bandspottann á 

jörðina. Börnin eiga svo að ímynda sér að þau séu pínulítið smádýr, ormur, snigill, 

könguló, hvað sem þau vilja sjálf. Svo grandskoða þau umhverfið í kringum 

bandspottann. Spottinn táknar leiðina sem dýrið ferðast. Hvað sjá þau á leiðinni? Hitta 

þau önnur smádýr? Hvernig er umhverfið? Sjá þau eitthvað til að borða? Gaman er að 

prófa þetta á mismunandi jarðvegi. Á steinum, grasi, mold, sandi. Ræðið um t.d. 

hvernig smádýrin sjá pínulitla græðlinginn, er hann ekki bara eins og stórt tré fyrir 

þeim? Hvernig ætli þeim finnist þá stóru trén vera? 
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2.8. Fjársjóðsleit 
 

Markmið: 

Að börnin veiti umhverfi sínu meiri athygli og skoði það gaumgæfilega. 

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Nokkra poka til að safna hlutunum í. Fjársjóðslistann. 

Framkvæmd: 

Útbúið lista yfir hluti sem börnin eiga að finna. Hér á eftir fylgir listi sem hægt er að 

styðjast við þegar þið gerið þetta fyrst. Búið svo endilega til nýja lista, ef til vill með 

tilliti til umhverfisins, þar sem þið hyggist framkvæma leitina. Í fyrst skiptið sem við 

förum í fjársjóðsleit skulum við öll hjálpast að. Elstu börnin geta svo kannski safnað 

hvert fyrir sig þegar þau eru farin að þekkja leikinn.  

Fjársjóðslisti: 

1. Fjöður 

2. Eitthvað mjúkt 

3. Eitthvað loðið 

4. Eitthvað beitt 

5. Nákvæmlega 20 stk af einhverju, verður að vera það sama 

6. 5 stk. rusl sem á ekki heima í náttúrunni 

7. Eitthvað sem er nauðsynlegt náttúrunni (allt náttúrulegt er náttúrunni nauðsynlegt. 

Vekið börnin til umhugsunar). 

8. Fjórar tegundir laufblaða 

9.  Eitthvað hvítt 

10. Eitthvað kringlótt 

Þegar börnin eru orðin vön leiknum væri gaman að fara í kapp. Þau gætu þá unnið eitt 

og eitt, saman tvö og tvö, eða í hópum.  
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2.9. Samstæðuspil – Tré eða plöntur 
 

Markmið: 

Að börn læri að þekkja mismunandi trjátegundir.  

Áhöld sem þarf að taka með: 

Myndavél. Bók með fróðleik um tré til að greina tegundirnar. 

Framkvæmd: 

Takið myndir af þeim trjátegundum sem vaxa í Dvergheimum og nágrenni. Fáið börnin 

til að reyna að finna trjátegundir. Átta þau sig á því að tré af mjög mismunandi stærð 

geti verið sama tegundin? Þegar heim er komið, prentið myndirnar út, tvær litlar af 

hverju tré, plastið og klippið. Ekki gleyma að merkja fyrir neðan myndina hvaða 

trjátegund myndin er af. Nú erum við komin með samstæðuspil sem hjálpar okkur að 

greina trén! Spyrjið börnin gjarnan hvort þau viti hvað trén heita þegar þau spila spilið. 

 Það sama má gera með plöntur. Takið þá myndir af mismunandi blómum, grasi, 

mosa og hverju sem er.  
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2.10. Hlutir í röngu umhverfi 
 

Markmið: 

Athygli og eftirtekt. Umhverfisvitund: Hvað á heima í þessu umhverfi og hvað ekki? 

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Alls kyns hluti sem eiga ekki heima í skóginum okkar. Til dæmis banana, ljósaperu, 

skrúfjárn, kerti, vettling, drykkjarmál og alls kyns smáhluti sem ykkur dettur í hug. 

Bandspotta. 

Framkvæmd: 

Framkvæmið þetta í Dvergheimum. Áður en farið er af stað, verið búin að binda lykkjur 

í hlutina til að flýta fyrir þegar komið er í skóginn. Veljið svo ákveðið svæði sem þið 

ætlið að koma hlutunum fyrir á. Hengið suma hlutina í augnhæð, aðra hátt uppi, og aðra 

lágt niðri eða jafnvel niðri á jörðinni. Ef þið setjið hlut á jörðina þá má hylja hann að 

hluta. Á meðan annar kennarinn kemur dótinu fyrir heldur hinn kennarinn börnunum 

uppteknum þar sem þau sjá ekki til. Þegar þið hafið komið öllum hlutunum fyrir látið þá 

börnin labba í gegnum svæðið og finna hlutina sem eru ekki í sínu rétta umhverfi. 

 Hægt er að útfæra þetta á marga vegu. Til dæmis er hægt að láta einn í einu ganga í 

gegnum svæðið og hann á svo að hvísla að kennaranum hversu marga hluti hann sá og 

hvað hann sá. Svo fer næsti. Eða þá að allur hópurinn leitar saman og safnar hlutunum 

jafn óðum.  
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2.11. Fuglaskoðun 
 

Markmið: 

Athygli og einbeiting. Færa börnin nær náttúrunni. Vekja athygli á lífinu í skóginum.  

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Tvo klósettrúlluhólka á mann til að búa til kíkir. Límband til að líma þær saman. 

Vatnsliti og pensla til að skreyta. Fuglabækur. 

Framkvæmd: 

Að öllum líkindum munið þið framkvæma þetta verkefni á tveimur dögum. Það fer allt 

eftir áhuga barnanna. Ef þið ákveðið að föndra kíkinn úti, þá gæti verið gáfulegt að 

geyma fuglaskoðunina þangað til í næstu ferð. En þið getið líka verið búin að föndra þá 

heima og farið þá beint í fuglaskoðun.  

 Þegar hvert barn er komið með sinn kíkir, komið þið ykkur fyrir uppi í 

Dvergheimum og hlustið vel hvort þið heyrið í fuglum. Reyna má að kalla á fuglana 

með því að gera PSSSSHHH hljóð. Þá gætu fuglarnir orðið forvitnir og komið nær. 

Verið með fuglabók við höndina og skoðið þá fugla sem þið sjáið. Í næstu ferð væri 

gaman að fara niður að vatni og gá hvort þið sjáið aðrar tegundir fugla.  
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2.12. Lúpínan 
 

Markmið: 

Að fylgjast með ákveðinni plöntu frá því að hún vaknar úr vetrardvalanum og þangað til 

líður á haustið.  

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Eitthvað til að merkja plöntuna með, til dæmis borða. Myndavél. Málband. 

Framkvæmd: 

Þetta er framhaldsverkefni sem mikilvægt er að halda utan um með myndaskráningu og 

fylgja eftir með umræðum. Mikið er af lúpínu á göngustígnum að Dvergheimum þannig 

að sniðugt er að velja hana. Einnig breytist hún mikið yfir sumartímann þannig að 

gaman er að fylgjast með henni.  Einnig er auðvelt að útskýra hvernig hún fjölgar sér. 

Snemma að vori veljið þið ykkur plöntu til að fylgjast með og merkið hana svo þið 

finnið hana aftur. Heimsækið plöntuna reglulega og takið myndir. Ekki endilega í hverri 

viku, en þegar þið eigið leið hjá. Berið svo myndirnar saman og spyrjið börnin hvað hafi 

breyst? Hefur hún stækkað? Breytt um lit? Hækkað eða breitt út sér? 
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3. Menning og samfélag: 

Leikskólar mótast af því umhverfi sem þeir eru í. Það er mismunandi í atvinnulegu, 

félagslegu og menningarlegu tilliti. Mismunandi umhverfi býður upp á mismunandi 

áherslur og ber hverjum leikskóla að nýta menningarleg og félagsleg tækifæri sem 

staðsetning hans hefur upp á að bjóða. Í gönguferðum um umhverfið styrkjast tengsl þeirra 

við samfélagið og menningu þess (Menntamálaráðuneytið 1999:27-28).  
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3.1. Fegurðin í umhverfinu 
 

Markmið: 

Einbeiting og athygli. Tjáning: af hverju finnst þeim hlutirnir fallegir. Vekja börnin til 

vitundar um fegurðina í kringum sig. 

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Myndavél til að taka myndir af því sem þeim finnst fallegast.  

Framkvæmd: 

Veljið einhvern fallegan stað, með góðu útsýni. Segið börnunum að horfa vel í kringum 

sig og sjá hvað það er mikið af fallegum hlutum í umhverfinu okkar. Ef með þarf, 

bendið þeim, á að skoða skýin, fjöllin, vatnið, trén, steina o.s.frv. Eftir svolitla stund, 

þegar allir eru búnir að ákveða hvað þeim finnst fallegast, kallið til ykkar eitt barn í einu 

og látið það hvísla að ykkur hvað þeim fannst fallegast og punktið það niður. Þetta 

gerum við svo öll börnin hermi ekki eftir fyrsta barninu og segji „skýin“ bara af því að 

því datt ekkert annað í hug eftir að það heyrði það. Þegar öll börnin eru búin að hvísla 

að kennaranum þá förum við hringinn og þau fá að segja hinum frá. Hvetjið þau til að 

tjá sig um af hverju þeim fannst eitthvað ákveðið fyrirbæri fallegast. Vekjið líka athygli 

á því að okkur þykja mismunandi hlutir fallegir, því við erum öll ólík og höfum okkar 

eigin skoðanir. Hvetjum þau til að þora að hafa eigin skoðanir, við þurfum ekki öll að 

vera eins og hugsa eins! 

Takið svo endilega myndir af því sem þeim finnst fallegast, hengið þær svo upp ásamt 

skýringum á því hvers vegna þeim fannst það. Svo er sniðugt að láta þau teikna það sem 

þau nefndu, annað hvort úti í þessari stömu stund, eða inni í næsta hópatíma.  
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3.2. Búum til flugdreka 
 

Markmið:  

Málrækt: leggja inn orð eins og svífa, loftstreymi, vindhviða, takast á loft, falla til jarðar ofl. 

Efla rökhugsun: Hvernig helst ,,flugdrekinn“ á lofti. Hvernig er best að koma honum á loft? 

Hreyfing: Börnin hlaupa um til að fá drekann á loft, lyfta höndum o.fl.  

Áhöld sem þarf að hafa með:  

Bönd, plastpokar, skæri.  

Framkvæmd: 

Þetta verkefni þarf að fara fram á opnu svæði, t.d. á túninu í Bjarnalundi (nema það sé of mikið 

skjól þar). Eða á túninu hjá Íþróttaskorinu. Leyfið börnunum að taka þátt í að ákveða hversu 

langan bandspotta er best að hafa, og klippa hann sjálf. Aðstoðið börnin við að festa bandið í 

höldurnar á pokanum. Reynið að fá börnin til að koma sjálf með hugmyndir um það hvernig er 

best að fá hann til að svífa, af hverju hann helst á lofti o.s.frv.  

 Gaman væri að framkvæma þetta verkefni aftur þegar veðrið er öðruvísi en það var í fyrsta 

skiptið. Best að hafa svolitla gjólu í fyrstu ferðinni, en prófa svo að fara seinna í logni eða 

miklum vindi og skapa þannig umræður meðal barnanna af hverju tókst betur eða verr til. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

3.3. Hvaða litir eru hér? 
 

Markmið: 

Sjónræn skynjun, athygli og einbeiting. Vekja athygli á hvernig umhverfið breytist eftir 

árstíðum. 

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Myndavél. Ef til vill blokk og penni til skráninga. 

Framkvæmd: 

Allir setjast saman niður og horfa í kringum sig. Hversu marga liti sjáum við hér á 

staðnum án þess að hreyfa okkur af þeim stað sem við settumst á? Sjáum við einn 

grænan lit, eða marga græna? Takið myndir af staðnum, t.d. að vori til og framkvæmið 

þetta svo aftur á sama stað, talið um hvernig litirnir eru öðruvísi og takið aftur myndir til 

samanburðar. Hvað hefur breyst? Af hverju eru litirnir öðruvísi? 
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3.4. Eldfjall-tilraun 
 

Markmið:  

Fræða börnin um eldfjöll. Bein reynsla.  

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Heimatilbúinn leir, annað hvort með engum lit, eða smá sósulit. Lyftiduft, rauður 

matarlitur og edik. Skyggni þarf einnig að vera gott. 

Framkvæmd: 

Verið búin að búa til svolítið af heimatilbúnum leir. Finnið stað þar sem sést vel til 

Heklu því viðfangsefni tímans er eldfjöll. Til dæmis niðri við vatn, þar sést hún vel. 

Bendið á Heklu og spyrjið þau hvort þau viti hvaða fjall þetta sé. En hvernig fjall? 

Útskýrið svo fyrir þeim að þetta sé eldfjall. Passið samt að ítreka það að þó það geti 

komið eldgos úr Heklu þá sé enginn í hættu. Ef það gerist þá sjáum við það, en það 

mundi aldrei ná til okkar. Svo segjum við þeim að við ætlum að gera smá tilraun hvort 

við getum búið til eldgos. Leyfið börnunum á hjálpa til við að búa til fjall úr leirnum og 

myndið grunnan gýg á toppnum. Setjið um það bil eina teskeið af lyftidufti í gýginn. 

Bætið matarlitnum við og hellið loks edikinu varlega yfir. Þá á eldfjallið að gjósa! Það 

er ákvörðun hvers og eins hvort þetta er gert á borði eða á jörðinni. Það gæti skapað 

skemmtilega stemningu að gera þetta á grasinu, þá erum við með eldfjallið í náttúrulegu 

umhverfi. Takið mikið af myndum, til að skoða seinna og rifja upp.  
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3.5. Áferðarþrykk 
 

Markmið: 

Fá börnin til að pæla í mismunandi yfirborðum. Snertiskyn og fínhreyfingar. Orðaforði: 

orð eins og slétt, hrjúft, hrufótt, bugður, ójafnt og fleiri í þeim dúr. 

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Blöð og vax- eða klessulitir. Þetta þarf að gerast þegar þurrt er í veðri.  

Framkvæmd: 

Áferðarþrykk er þegar blað er sett á yfirborð og litað yfir. Látið litinn liggja flatan, 

þannig að hann liti stórt svæði í einu. Sýnið börnunum hvernig á að gera. Gefið þeim 

dæmi um hvað er hægt að þrykkja og leyfið þeim svo að fara á stjá og finna eitthvað 

fleira. Oft dettur þeim í hug að þrykkja eitthvað sem okkur dettur ekki í hug! Sniðugt er 

að þrykkja trástofn, gangstéttarhellur, húsveggi, nánast hvað sem er. 
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3.6. Búa til kort 
 

Markmið: 

Að nemendur læri að lesa á kort, átti sig á hvernig þau virka. Orðaforði; framhjá, 

meðfram fyrir ofan og neðan, við hliðina á og fleira.  

Áhöld sem þarf að taka með: 

Stórt blað og skriffæri. Liti 

Framkvæmd: 

Verið búin að skoða kort með börnunum, þá gjarnan kort af staðnum. Þá átta þau sig 

betur að því sem við erum að fara að gera. Hugmyndin er að búa til kort og merkja inn á 

það leiðina sem við göngum frá leikskólanum og upp í Dvergheima. Á leiðinni skuluð 

þið fá börnin til að veita umhverfinu á leiðinni athygli. Hvað eru t.d. mörg hús í þessari 

götu? Þið skuluð punkta niður það sem kemur fram til að auðvelda kortagerðina. Þegar 

upp í Dvergheima er komið setjist öll saman í hring og byrjið á því að teikna 

leikskólann inn á kortið, svo aðalgötuna, tjaldmiðstöðina og bætið svo inn í. Börnin taka 

auðvitað virkan þátt í kortagerðinni. Þegar þið eruð búin að merkja inn á það sem ykkur 

finnst þurfa að vera skulið þið merkja inn á hvaða leið þið genguð upp í Dvergheima.  

Ef þið finnið fyrir áhuga hjá börnunum er hægt að þróa kortið áfram og merkja inn 

fleiri staði sem þið farið á. Einnig væri gaman að skipta börnunum upp í hópa og annar 

felur fjársjóð og útbýr kort og hinn notar kortið til að finna fjársjóðinn! 
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3.7. Samstæðuspil 
 

Markmið: 

Að börnin kynnist þorpinu enn betur og viti hvað fer fram í helstu byggingunum.  

Áhöld sem þarf að hafa með: 

Myndavél.  

Framkvæmd: 

Farið í göngutúr um þorpið og takið myndir af hinum ýmsu stöðum. Til dæmis 

Héraðsskólanum, Íþróttahúsinu, búðinni, pósthúsinu (gistiheimilinu), vígðu laug, 

íþróttaskólanum, tjaldmiðstöðinni, hvernum niðri við vatn, minnisvarðanum í 

Bjarnalundi og svo mætti lengi telja. Prentið svo út tvö  lítil eintök af hverri mynd. 

Merkið ef til vill inn á myndina af hverju hún er. Plastið svo myndirnar og klippið út. 

Þarna erum við komin með þetta fína samstæðuspil sem býður upp á að rifja upp það 

sem er í okkar samfélagi. Þar sem spjöldin eru plöstuð þá getum við tekið spilið með 

okkur í göngur og spilað það úti.  

 


