
 

 

 

Í náttúrunni gerast ævintýri 

 

 

 

Elín Rósamunda Úlfarsdóttir 

Sigríður Sunna Hannesdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni lagt fram til fullnaðar B.ed.-gráðu  

í leikskólakennarafræði við Háskóla Íslands, Menntavísindasvið 

 

Apríl 2010 



 2 

Lokaverkefni til B.Ed. -prófs  

 

 

 

 

 

Í náttúrunni gerast ævintýri 

Greinargerð og handbók með sögum úr fjörunni og hugmyndum að verkefnum  

 

 

Elín Rósamunda Úlfarsdóttir 

121169-5179 

 

Sigríður Sunna Hannesdóttir 

121183-2699 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Háskóli Íslands  

Menntavísindasvið 

Kennaradeild, leikskólakennarafræði  

Apríl 2010 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiðsagnarkennari: Hlín Helga Pálsdóttir 



 4 

Ágrip 

 

Þetta lokaverkefni er unnið til B.Ed.- prófs við Háskóla Íslands, menntavísindasvið, 

vorið 2010. Verkefninu er skipt upp í tvo hluta, annar hlutinn er fræðileg greinargerð 

um útikennslu með börnum og mikilvægi hennar. Þar er meðal annars fjallað um 

hlutverk kennarans, komið verður inn á kenningar fræðimannanna Piaget, Vygotsky og 

Dewey. Að lokum verður farið í ýmsar kennsluaðferðir með börnum.  

Hinn hlutinn eru kennsluhugmyndir í formi smásagna. Þær eiga það sameiginlegt að 

söguþráðurinn tengist alltaf fjöru. Með sögunum fylgja markmið og leiðir hvernig hægt 

er að vinna með börnum út frá hverri sögu.  

 

 

 



 5 

Þakkarorð 

 

Við viljum þakka öllum þeim sem lögðu okkur lið við gerð þessa verkefnis, með hvatningu, 

yfirlestri og ráðum sem hjálpuðu okkur ómetanalega mikið. Sérstakar þakkir viljum við færa 

Rósu Aðalsteinsdóttur, fyrir fallegu myndirnar sem hún málaði og prýða þær sögurnar okkar í 

þessu verkefni. Leiðsagnarkennarinn okkar í þessu lokaverkefni heitir Hlín Helga Pálsdóttir og 

færum við henni þakkir fyrir ráðleggingar og hugmyndir sem hjálpuðu okkur þegar kom að gerð 

þessa verkefnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Efnisyfirlit 

 

1. Inngangur .................................................................................. 7 

2. Hvað er útikennsla? ................................................................. 8 

3. Markmið útikennslu .............................................................. 12 

3.1 Grenndarkennsla ................................................................................ 14 

3.2 Umhverfismennt ................................................................................ 15 

3.3 Mikilvægi hreyfingar ......................................................................... 18 

4. Hlutverk kennara ................................................................... 19 

5. Hvernig læra börn? ................................................................ 24 

5.1 Piaget.................................................................................................. 26 

5.2 Vigotsky ............................................................................................. 28 

5.3 Dewey ................................................................................................ 29 

6. Kennsluaðferðir ...................................................................... 31 

6.1 Könnunaraðferðin .............................................................................. 33 

7. Samantekt ............................................................................... 36 

Heimildaskrá .............................................................................. 37 

 

 

 



 7 

1. Inngangur 

 

Við höfundar þessa verkefnis höfum mikinn áhuga á útikennslu með börnum. Við höfum báðar 

kynnst henni í okkar vinnu með börnum og í leikskólakennaranáminu. Það sem kveikti áhuga 

okkar á að gera þetta verkefni voru námskeið sem lúta sérstaklega að námi barna og útikennslu, 

má þá nefna námskeiðin Umhverfi sem uppspretta náms og Náttúra, samfélag og listir í 

leikskóla. Sem verðandi leikskólakennarar viljum við nota umhverfið og náttúruna í miklu mæli 

í starfi okkar með börnum. Við trúum því að náttúran og útivera séu börnum nauðsynleg og 

mikilvægt að líta á hana sem góðan möguleika til náms og kennslu.  

 
Í fræðigreininni verður gerð grein fyrir hvað útikennsla er og hvert markmið hennar sé hvað 

varðar umhverfismennt, grenndarkennslu og mikilvægi hreyfingar. Við förum inn á hvert 

hlutverk kennarans er og hvaða þætti hann þarf að hafa í huga, þegar kemur að námi barna og í 

útikennslu. Einnig munum við skoða hugmyndafræði og kenningar um það, hvernig börn læra 

og einnig gera kenningum Piaget, Vygotsky og Dewey frekari skil. Til eru margar 

kennsluaðferðir, sem gott er að nota í leikskólum. Fjallað verður stuttlega um nokkrar aðferðir. 

Sú aðferð, sem við höfðum í huga við gerð þessa verkefnis, er Könnunaraðferðin og verða henni 

gerð frekari skil.  

 

Þessari greinagerð fylgir handbók, sem inniheldur sögur og kennsluhugmyndir tengdar þeim. 

Sögurnar gerast allar í fjöru og í gegnum þær kynnast börn fjöru, lífríki og nátttúrunni þar í 

kring. Markmið þeirra er að stuðla að frekari útikennslu með börnum og gefa kennurum frekari 

hugmyndir í starfi sínu.  
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2. Hvað er útikennsla? 

 

Í þessum kafla verður leitast við að svara því, fyrir hvað útikennsla stendur. Flest okkar 

þekkja þann mátt, sem náttúran hefur á sálartetrið, við það eitt að fara í góðan göngutúr. 

Þá tölum við um að vera endurnærð eftir veru í náttúrunni. Það sama gildir um börn og 

sjáum við það best á því, hversu hugmyndarík, glöð og full af orku þau eru, þegar út í 

náttúruna er komið.  

 

Það ætti ekki að koma á óvart að grænt landslag, allt frá garði yfir í óbyggðir, sé jafn 

vinsælt og raun ber vitni. Engin furða þó að börn leiki sér af meiri ákafa utandyra. Auk 

þess hreinsar ferska loftið lungun. Ilmur þess lífgar sálina. Því virðast börn, sem búa við 

útiveru vera lífleg og blómstra á allan hátt. Húð og hár þeirra breyta ekki aðeins um lit, 

heldur einnig áferð þess. Matarlyst þeirra eykst oft líka (Day, C., 2007:171).  

 

Síðustu ár hefur mikill áhugi vaknað meðal kennara á að nýta náttúruna og allt sem hún 

hefur upp á að bjóða, til kennslu. Möguleikarnir virðast vera óendanlegir og er það í 

höndum kennarans að finna sem fjölbreyttastar leiðir, til þess að koma útikennslunni til 

skila, þannig að hún höfði til allra barna. 

Útikennsla er raunverulega hluti af þeirri almennu hugmynd að læra af reynslu. Helstu 

þættir í upplifunar lærdómi eru að nýta þá reynslu sem gefst. Að læra með því að gera 

hlutina er einnig mikilvægur hluti af útikennslu (Broda, H. W., 2007:6).  

 

Mismunandi er, hvernig fólk leggur skilningi í, hvað felst í útikennslu. Sumir gætu 

ætlað, að í því felist að læra að lifa af í óbyggðum. Skátaforingjar sjá útikennslu fyrst og 

fremst sem leið til að þjálfa börn í að veiða, sigla, fara á skíði, nota tjaldstæði og svo 

framvegis. Þessi kunnátta í afþreyingu utandyra, hefur mikið gildi fyrir fólk á 

fullorðinsárum, en þá hefur fólk raunverulega þörf fyrir að stuðla að heilbrigðum lífsstíl. 

Umhverfissinnar sjá ef til vill útikennslu sem eina leið til að aðstoða hvern nemanda í að 

þróa persónulegt viðhorf til ábyrgðar á verndun umhverfisins (Hammerman, D. R. og 

fleiri, 2001:5).  
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Börn upplifa náttúru öðruvísi en fullorðnir. Fullorðnir horfa á náttúruna út frá 

fagurfræðilegum sjónarhornum. Börn upplifa náttúruna fremur sem hvata og vettvang til 

að öðlast nýja reynslu (White, R. og Stoecklin, V., 1998).  

Almennt er það viðurkennt að reynsla, sem börn fá af útiveru, sé þýðingameiri en sú 

sem fæst af inniveru. Úti hafa ung börn tvisvar sinnum meira ímyndunarafl. Börn fara 

frekar í hlutverkaleiki, leikur verður frjálsari í rólegu umhverfi. Einnig minnka 

yfirgangssamir og árásargjarnir leikir (Day, C., 2007:180). 

 

Margir skólar eiga það sameiginlegt að hafa takmarkað rými innandyra og getur það 

skapað mikinn hávaða og árekstra, þegar mörg börn eru saman komin. Útikennsla er því 

kærkomin tilbreyting frá mikilli inniveru.  

Útivera býður börnum upp á meira pláss. Útisvæði fela í sér áhrif ljóss, hreyfingu á lofti 

og hitastig er breytilegt. Þau bjóða upp á meira rými, sem hvetur börn til að vera virkari, 

kennslan nær þá yfir fleiri þætti í námi og styður samstarf barnanna. Börnin öðlast 

dýrmæta reynslu með því að leika sér með náttúrulegan efnivið, eins og til dæmis sand, 

mold, gras og steina, einnig með því að rannsaka plöntur, smádýr og önnur dýr, sem 

finnast í náttúrunni. Ung börn nota líkama sinn til að læra, með því að framkvæma, gera 

og nota öll skilningarvit sín. Öll börn, og þá sérstaklega börn með sérþarfir, njóta góðs 

af fjölbreyttu umhverfi (Richardson, G. R., 2006:2). 

 

Útikennsla hentar mjög vel, þegar kemur að námi barna með sértæka námsörðugleika. Í 

náttúrunni fá þau að vera í návígi við viðfangsefnið, sem unnið er með og jafnvel finna 

lausnir, sem þau skilja. 

Margir kennarar, sem nota útikennslu, segja að nemendum, sem hafa átt erfiða stund í 

kennslustofunni, líði oft betur þegar út er komið. Þar verði þeir oft líflegri og í betri 

tengslum við námið (Broda, H. W., 2007:15). Þetta ættu kennarar að hafa í huga við 

skipulagningu náms í blönduðum barnahóp. Í útikennslu gefst þeim oft færi á að njóta 

sín, sem ekki gengur alltaf vel í hefðbundnu námi. 

 

Mörg tækifæri gefast til þess að kenna börnum að umgangast þær hættur, sem leynast í 

náttúrunni. Börn þurfa að finna hvers þau eru megnug, fá að taka áhættur og læra að 

þekkja tilfinninguna, sem fylgir því að þora ekki. Kennarar þurfa alltaf að gæta öryggis, 

þegar börn eru að prófa sig áfram í náttúrunni, en jafnframt hvetja þau áfram, þegar það 

á við. 
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Ung börn þurfa að fá að taka áhættu innan ramma öryggis. Í útiveru bjóðast þeim 

viðfangsefni, sem hjálpa þeim að læra hvernig á að fara varlega og að vera meðvituð um 

aðra. Börn eru illa sett, ef þau læra ekki að taka líkamlegar og tilfinningalegar áhættur. 

Þau geta orðið annaðhvort huglaus eða kærulaus eða læra ekki að taka afleiðingum. Ung 

börn verða að geta sett og uppfyllt eigin ögrandi verkefni, vera meðvituð um takmörk 

sín en jafnframt að ýta undir getu sína. Þau þurfa að vera viðbúin því að mistakast og 

upplifa ánægju þess að vera fær og hæf (Richardson, G. R., 2006:9). 

 

Börn elska upplifanir og ævintýri og geta þau haft þann tilgang að yfirstíga ótta. Það, að 

halda jafnvægi á vegg, klifra í tré, sveifla sér hátt og hjóla hratt eru allt leiðir til þess að 

yfirstíga óttann. Ævintýralegar upplifanir geta verið nauðsynlegar fyrir þroska og 

sjálfsöryggi barna (Day, C., 2007:33). 

 

Kennurum ber að fræða börn um náttúruna og er því meðal annars gerð góð skil í 

Aðalnámskrá leikskólanna. 

Náttúran er stöðugt undrunarefni, sem barn þarf að njóta, komast í lifandi tengsl við og 

kynnast fjölbreytileika hennar. Vekja þarf virðingu og ábyrgðarkennd fyrir náttúrunni 

og opna þarf augu barns fyrir fegurð hennar. Í leik og myndsköpun fléttar barn iðulega 

reynslu sína af náttúrunni. Fræða ber börn um umhverfið, náttúruna og verndun hennar í 

leikskóla. Má gera það með því að ræða um plöntur, dýr, árstíðir, ræktun, veðurfar, 

umgengni um náttúruna og fleira (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:26). 

 

Eins og við munum koma að í kaflanum kennsluaðferðir, er könnunaraðferðin vel til 

þess fallin að komast að, hvað það er sem börn vita um náttúruna og hvaða reynslu þau 

hafa af henni. Í Aðalnámskrá leikskólanna er talað um að í náttúrunni geri barn tilraunir, 

skoði og kanni ýmis fyrirbæri. Það lærir að draga ályktanir af og leita tengsla milli 

ólíkra fyrirbæra. Nauðsynlegt er að fylgjast vel með áhuga barnsins. Ýmsar leiðir eru til 

að vinna síðan frekar úr athugunum þess. Hlusta skal vel á spurningar barnsins um 

náttúruna og hvetja það til að leita svara við spurningum og kanna fyrirbærin sjálft 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:26). 
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Þó svo að flestir viti, að reynslan sé mikilvæg í námi, þá er full ástæða til að vera sífellt 

að hvetja kennara til þess að nota náttúruna meira. Við þurfum að kanna með 

börnunum, okkar nánasta umhverfi, til þess að þau fái tækifæri til að öðlast reynsluna á 

sinn hátt. 

Bækur eru ekki eina leiðin til að læra. Allir vita að börn myndu frekar vilja vera úti en 

inni. Það eru skýrari, hagnýtari og áhrifaríkari leiðir til að upplifa veröldina, sem við 

lifum í (Day, C., 2007:177).  

 

Útisvæði bjóða uppá fleiri tækifæri til að kanna, heldur en tilbúnar byggingar með 

ákveðin tilgang, fyrir börn. Hvort sem er til að fara í leiki, byggja stíflur eða rækta 

grænmeti. Þegar börn leika sér í náttúrunni hefur það menntandi áhrif og þroskandi 

ávinning fyrir þau (Day, C., 2007:272). 

 

Áhrifarík reynsla eykur löngunina til að læra, það að óhreinka hendur og upplifa á eigin 

skinni eykur áhuga og skilning barnanna. Hún gefur þeim líkamlegt, listrænt og 

tilfinningaþrungið forskot, sem og andlega og fræðilega reynslu. Með auknu 

sjálfstrausti og sjálfsvirðingu, bætist hegðun þeirra einnig (Day, C., 2007:179).  

 

Flest börn hafa gaman af sögum, að lesa sögur og ævintýri er ein leið til þess að hrífa 

þau með sér á vit ævintýranna. Hægt er að flétta söguþráðinn inn í raunverulega reynslu 

þeirra. Mikilvægt er þó að hann höfði til þeirra. Samband barna við náttúruna sést á því 

aðdráttarafli, sem sögur og ævintýri hafa á þau, þar sem náttúran leikur stórt hlutverk og 

sögupersónurnar eru dýr (White, R. og Stoecklin, V., 1998).  

Sagnarlist má að öllum líkindum telja eina elstu kennsluaðferð, sem til er. Benda engin 

rök til annars, en að hún sé í fullu gildi enn í dag. Börn hafa yndi af sögum og flest 

þeirra eiga auðvelt með að samsama sig sögupersónum og reynslu þeirra (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999:98–100).  

 

Á þessum tímum tækninnar hefur ógrynni af svokölluðu afþreyingar efni fyrir börn 

verið framleitt í formi tölvuleikja. Börnin keppast við að eiga hinar og þessar tegundir af 

leikjum í tölvurnar og eru þeir misvel til þess fallnir að auka við reynslu og þroska 

barnanna. Vissulega eru til tölvuleikir, sem efla hugsun og þroska börnin á einn eða 

annan hátt. Það er fátt sorglegra en að sjá barn, sem fær engan til þess að leika við sig 

úti, því tölvan er orðin ákjósanlegri félagi. 
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Það er viðurkennd staðreynd í menntun ungra barna, að þau læri best í gegnum frjálsan 

leik og uppgötvanir. Frjáls leikur barna er flókið hugtak, sem erfitt er að skilgreina 

nákvæmlega, en leikur barna er yfirleitt ánægjulegur, sjálfsprottinn, hugmyndaríkur, 

stefnir ekki beint á markmið, verður sjálfkrafa til, virkur og án þess að fullorðnir búi til 

reglurnar (White, R. og Stoecklin, V., 1998). 

 

Útileikir barna eru ólíkir leikjum innandyra. Skynjunarreynslan er ólík og leikreglur 

mismunandi. Athöfn, sem kann að vera óvinsæl innandyra, getur verið leyfileg 

utandyra. Börn hafa meira frelsi, ekki aðeins til að hlaupa og æpa, heldur einnig til að 

hafa samskipti við umhverfið og vinna í því. Börn eru frjáls til að vinna „sóðaleg 

útiverkefni” sem ekki væru liðin innandyra (White, R. og Stoecklin, V., 1998). 

 

Það er óheppilegt að börn skuli ekki geta hannað umhverfi útileikvalla sinna. Útisvæði 

hannað af börnum mundi ekki einungis vera fullkomlega náttúrulegt, með plöntum, 

trjám, blómum, vatni, óhreinindum, sandi, drullu, dýrum og skordýrum, en væri einnig 

ríkt af margs konar tækifærum til leikja af öllum hugsanlegum tegundum (White, R. og 

Stoecklin, V., 1998).  

 

Það væri gaman að sjá hvernig útisvæði börn myndu hanna ef þau fengju frjálsar 

hendur. Börn eru sífellt að koma okkur á óvart og fátt gleður augað meira en að sjá barn 

fá hugmynd eða uppgötva eitthvað af því sem náttúran hefur upp á að bjóða. 

Það að horfa, heyra, lykta, leika, handfjatla og að bera umhyggju fyrir öðrum lífverum, 

sem eru í kringum okkur, er það sem lífið snýst um (Day, C., 2007:243). 

 

3. Markmið útikennslu 

 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu markmið útikennslu, hugtökunum 

umhverfismennt, grenndarfræðslu og hreyfingu barna verða gerð frekari skil.  

 

Markmið með útikennslu eru mörg og þau er hægt að samþætta inn á flest námsvið, 

bæði leik- og grunnskóla. Útikennsla er það, þegar farið er út fyrir skólann með nám og 

leik barnanna.  
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Markmiðið með útikennslu er fyrst og fremst að fara út og njóta þeirra náttúru, sem er í 

kringum okkur. Með vettvangsferðum út í náttúruna læra börn á nærumhverfið sitt, hvar 

þau komast í ósnortna náttúru og hvernig er best að komast þangað. Börn læra að njóta 

náttúrunnar og hvað er að finna í henni, með fræðslu frá kennara sínum og 

sjálfsuppgötvunum, sem þau gera með eigin rannsóknum. Aukinn lærdómur kemur með 

því að njóta, horfa, hlusta, snerta, lykta og smakka. Með auknum lærdómi um náttúruna, 

öðlast þau virðingu fyrir henni og njóta ævintýranna og leyndardómanna, sem hún hefur 

að geyma. 

 

Strax frá unga aldri fá börn mikinn áhuga á nánasta umhverfi sínu og því, sem þar fer 

fram. Mikilvægt er að efla þennan áhuga og víkka áhugasvið þeirra með 

vettvangsferðum í nágrenni leikskólans. Nýta þarf umhverfi leikskólans til ýmissa 

leikja, gönguferða, náttúruskoðana og rannsókna barnanna (Aðalnámskrá leikskóla, 

1999:27-28). 

 

Það er réttur okkar allra að fara út í náttúruna, finna fyrir henni, læra um hana og sjá alla 

þá stórkostlegu kosti, sem hún er gædd. Börnum er mikilvægt að fara út í náttúruna, 

rannsaka og læra upp á eigin spýtur.  

Náttúran er nauðsynleg fyrir vellíðan barna, þau þurfa að eiga í jákvæðum samskiptum 

við náttúruna og fá tækifæri til að upplifa allan þann fróðleik, sem hún getur gefið 

manni (White, R. og Stoecklin, V., 1998).  

Nauðsynlegt er að leikskólar hafi í huga mikilvægi þess að fara með barnahópinn út 

fyrir veggi leikskólans og fái upplifun, sem er öðruvísi en þau eru vön. Á Íslandi er ekki 

erfitt að komast í ósnortna náttúru, hvort sem um er að ræða fjöru, graslaut eða lítinn 

skógarreit. Kennurum er því ekkert að vanbúnaði að fara með barnahópinn út fyrir 

skólalóðina og njóta nærumhverfisins. 

 

Einn fremsti kennari í umhverfismennt í dag, Joseph Cornell, talar um mikilvægi þess 

að börn fái að skynja og upplifa. Hann telur að það sé jafn mikilvægt og að tileinka sér 

ákveðin þekkingaratriði um þá hluti, sem eru í náttúrunni (Eygló Björnsdóttir, 2005). 

Því er ekki nóg að kynnast og fræðast um náttúru af myndum og úr bókum, heldur 

skiptir persónuleg upplifun mestu máli. Náttúran sjálf er besti kennarinn, fremur en 

bækur og myndir. Því persónulegri, sem reynsla barnanna er, hvað varðar náttúruna, því 

umhverfisvænni, áhugasamari og virkari eru þau (White, R., 2004:7). 
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Í dag dvelja börn löngum stundum fjarri foreldrum sínum í skólanum, og skipar hann 

því stóran sess í mótun sjálfsmyndar barna. Skólar þurfa því að vera öflugir í að styrkja 

þau tengsl, sem börnin hafa við náttúruna (Eygló Björnsdóttir, 2005). 

 

3.1 Grenndarkennsla 

 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram, að leikskólastarf mótist af því, hvort hann er í 

borg eða bæ, í sveit eða við sjó. Barnið á að kynnast því samfélagi, sem það býr í og 

leikskólanum ber að nýta þau félagslegu og menningarlegu tækifæri, sem staðsetning 

hans og umhverfi býður upp á. Börn koma úr ólíkum fjölskyldugerðum og búa við 

mismunandi uppeldisskilyrði og verður leikskólinn að hafa það í huga í stafi sínu og við 

gerð skólanámskrár. Efla þarf þá tilfinningu barnsins, að það tilheyri samfélaginu og sé 

hluti af því. Leikskólinn á að vera virkur í samskiptum sínum við starfsemi utan 

leikskólans, til að styrkja þessar tilfinningar barnanna (Aðalnámskrá leikskóla, 1999: 

27). 

 

Með þessu samstarfi leikskólans og samfélagsins kynnast börnin því umhverfi, sem þau 

búa í, og þar af leiðandi styrkist grenndarvitund þeirra. Börnin læra, hvernig best sé að 

haga sér fyrir utan öryggi skólalóðarinnar, læra að þekkja umferðarreglur og að rata um 

hverfið sitt. Með þessu móti verða þau öruggari í því hverfi, sem þau búa í, sem þroskar 

þau til að taka réttar ákvarðanir á komandi skólagöngu. 

Fyrst og fremst eru markmið grenndarkennslu að gera börn læs á nánasta umhverfi sitt, 

hvort sem um ræðir menningarlegt, landfræðilegt eða náttúrufræðilegt (Bragi 

Guðmundsson, 2000:51).  

 

Allir skólar á Íslandi vinna eftir ákveðinni námskrá, sem samin er af 

Menntamálaráðuneytinu, og ber þeim að vinna eftir henni. Það kemur í hlut hvers skóla 

að semja skólanámskrá, þar sem fram kemur, hvaða leiðir skólinn ætlar að fara, til að 

vinna að markmiðum aðalnámskrárinnar. 

 

Umhverfið í kring á að nýta, til að auka byggðarsöguna og flétta saman atriðum úr 

náttúru- og landafræði, bókmenntum, listum og jarðfræði. Þannig má stækka 

sjóndeildarhring barnanna út frá þessum viðfangsefnum og horfa til fjarlægari staða. Þar 
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sem grenndarkennsla er ekki ákveðin námsgrein, fremur en umhverfismenntin, er það á 

ábyrgð hvers skóla og kennara að koma henni inn í skólastarfið og ákveða, hvaða leiðir 

á að fara til að sinna henni. Það er líka hætt við, að enginn finni til ábyrgðar til að sinna 

henni, fremur en umhverfismenntinni. Með gerð skólanámskrár opnast leið, til að koma 

markmiðum um grenndarkennslu og umhverfismennt inn í starf skólans. 

Grenndarkennslu er hægt að setja sem yfirmarkmið í skólanámskránni og samþætta 

hana við allt starf skólans (Eygló Björnsdóttir, 2005).  

 

Hraði samfélagsins í dag er mikill og verndun umhverfisins hefur gleymst í þessum öru 

breytingum. Þessi vanræksla hefur gert mikinn skaða og mun halda áfram að gera það, 

ef við bætum okkur ekki í komandi framtíð.  

Mikilvægt er að sofna ekki á verðinum, svo komandi kynslóðir líði ekki fyrir gjörðir 

okkar í dag. Skólasamfélagið skipar stóran sess í að móta sjálfsvitund nemenda sinna og 

það kemur í hlut þess, að styrkja tengsl þeirra við umhverfið (Eygló Björnsdóttir, 2005). 

 

3.2 Umhverfismennt 

 

Hugtökin grenndarkennsla og umhverfismennt haldast í hendur og má segja að markmið 

þeirra séu þau sömu. Það er að kynna fyrir börnunum nærumhverfi þeirra og hvernig 

hægt sé að vernda það og bæta. 

Umhverfismennt þarf að byrja á unga aldri, með reynslu af beinni snertingu við 

náttúruna, þroska þarf tilhneigingu barna til samúðar við náttúrulegan heim og veita 

þeim frjálsan aðgang að honum. Í dag krefst umhverfismennt þess, að börn í skólum 

hafi reglulega persónulega upplifun á eins ólíkum afbrigðum af náttúrunni og mögulegt 

er (White, R. og Stoecklin, V., 1998). 

 

Oft er litið á umhverfið sem sjálfsagðan hlut, en það er fullt af dásamlegum fyrirbærum, 

sem við tökum ekki eftir. Börn þurfa að kynnast umhverfi sínu með jákvæðum hætti, 

með upplifunum, sjá hvað er athyglisvert, fallegt og skemmtilegt, í stað þess að læra um 

það, sem miður hefur farið. Þegar búið er að kynna fyrir börnum öll þau undur, sem 

umhverfið hefur að geyma og jákvæðar tilfinningar hafa myndast gagnvart því, þá 

kemur viljinn til að leggja sitt af mörkum til að vernda það (Eygló Björnsdóttir, 2005).  
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Í umhverfismennt öðlast einstaklingurinn þekkingu og skilning á hugtökum, 

staðreyndum, lögmálum, vistkerfum og tengslum hluta í náttúrunni. Umhverfismennt er 

einnig uppeldi, sem mótar viðhorf, skoðanir og ýtir undir ábyrgð gagnvart umhverfinu 

og náttúrunni (Bragi Guðmundsson, 2000:46). Þegar umhverfismennt er kennd, þarf að 

skapa jákvætt viðhorf af hálfu nemandans til umhverfisins og að nemendur átti sig á, að 

þeir beri sameiginlega ábyrgð á því, með samfélaginu, sem þeir búa í. Markmiðið er að 

styrkja samband skólans við grenndarsamfélagið, það er gert með því að skólar taki þátt 

í að bæta grenndarumhverfi sitt (Bragi Guðmundsson, 2000:48). 

 

Þar sem snerting barna við náttúruna hefur minnkað á undarförnum árum, getur farið 

svo að skólar, þar sem börn dvelja 40 – 50 klukkustundir á viku, þurfi að tengja börn 

aftur við náttúruna og skapa framtíðarkynslóð, sem kann að meta og varðveita hana 

(White, R., 2004:6). 

 

Byggja þarf umhverfismennt á nánasta umhverfi barnanna og kenna þeim að virða og 

þekkja það, áður en kynntur er fyrir þeim sá umhverfisvandi, sem er í heiminum í dag. 

Þau þurfa að fá tækifæri til að mynda tengsl við umhverfið og kynnast því, til að finna 

með sér hvöt til að vernda það (Eygló Björnsdóttir, 2005). 

 

Því hefur stundum verið haldið fram, að börn hafi eðlislægan áhuga á náttúru og 

umhverfi, en í þjóðfélagi nútímans fær þessi áhugi ekki að þroskast og dafna. Börn 

dvelja að mestu leyti innanhúss, vernduð fyrir áreitum náttúru og umhverfis. Langur 

tími líður oft milli þess, að farið er út með börnin í þeim tilgangi að skynja yl sólar, 

kulda vindsins, finna ilm hafs og jarðar, hlusta á söng fuglana, upplifa hvernig náttúran 

breytist frá árstíð til árstíðar, njóta útsýnis og styrkja þannig hin eðlislægu tengsl manns 

og náttúru (Sigrún Helgadóttir, 2002:188). 

 

Áhugi fyrir umhverfismennt hefur vaxið jafnt og þétt hér á landi og hafa 

leikskólakennarar ekki látið sitt eftir liggja. Umhverfismennt í leikskólum hefur verið 

fyrst og fremst notuð til að gefa börnum tækifæri til að njóta náttúrunnar og kynnast 

henni og að kenna þeim, hvernig beri að umgangast hana í daglegu lífi. Þetta hefur verið 

gert með vettvangsferðum í náttúruna og með að benda börnum á þætti, eins og að nýta 

pappír vel og að ekki eigi að henda rusli úti. Endurvinnsla er líka stór hluti af 
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umhverfismennt og hefur hún verið kennd til dæmis með moldargerð og fleira í þeim 

anda (Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 2001:22). 

 

Mikilvægt er að venja bæði börn og unglinga við umgengni við náttúruna, að þau viti að 

hún skiptir máli og að þau læri að þekkja hana og umgangast. Þegar börn og unglingar 

hafa svo sterkan grunn, geta þau tekist á við vitneskju um þann vanda, sem steðjar að 

náttúru okkar og allri jörðinni (Sigrún Helgadóttir, 2002:198). 

 

Íslenskir leik- og grunnskólar hafa verið að sækja í sig veðrið hvað varðar 

umhverfismennt síðustu árin og það verkefni, sem ber hvað hæst í dag er ,,Skólar á 

grænni grein” en það er alþjóðlegt verkefni, sem er ætlað að auka umhverfismennt í 

skólum landsins. Markmið verkefnisins er m.a. að minnka úrgang og orkunotkun, bæta 

umhverfi skólans, styrkja lýðræðisleg vinnubrögð við skólann, efla samfélagskennd og 

umhverfisvitund, veita nemendum menntun til að takast á við umhverfismál, tengja 

skólann við samfélagið sitt og efla alþjóðlega samkennd (Eygló Björnsdóttir, 2005). 

Verkefnið „Skólar á grænni grein“, er stýrt af Landvernd. Verkefnið hefur verið 

starfrækt í rúm 8 ár á Íslandi. Þeir skólar, sem sækja um aðgang að verkefninu, þurfa að 

gera áætlun, þar sem fram kemur hvernig þeir hyggjast bæta umgengni sína við 

náttúruna og með hvaða hætti þeir hyggist bæta umhverfi sitt. 

 

Í dag eru tæplega 170 skólar af öllum skólastigum, sem taka þátt í grænfánaverkefninu 

og um helmingur af þeim skólum hefur hlotið alþjóðlegu viðurkenninguna Grænfánann 

fyrir sitt starf að umhverfismálum og umhverfismennt. Ekkert lát virðist vera á 

umsóknum um að taka þátt í verkefninu ,,Skólar á grænni grein” og fleiri og fleiri 

skólar vilja taka þátt og bæta umhverfismál hér á landi (Landvernd, 2010). 
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3.3 Mikilvægi hreyfingar 

 

Öllum er mikilvægt að hreyfa sig, bæði börnum og fullorðnum. Samfélagið í dag 

einkennist af miklum hraða, fjölskyldulíf og lifnaðarhættir okkar hafa mikið breyst 

síðustu árin. Börn á leikskólaaldri dvelja flest á leikskólanum allan daginn, á meðan 

báðir foreldrar vinna úti. Þau sjást minna úti að leika sér og dvelja frekar inni við ýmis 

konar iðju, sem krefst ekki mikillar hreyfingar. Því er mikilvægt að leikskólinn stuðli að 

hreyfingu, bæði úti og inni, með börnunum.  

 

Ef börn stunda ekki næga hreyfingu, geta afleiðingar þess leitt til margs konar 

heilsufarslegra vandamála síðar á æfinni (Kristín Norðdahl, 2005a). Samkvæmt 

ráðleggingum Lýðheilsustöðvar þurfa börn og unglingar að hreyfa sig minnst 60 

mínútur á dag (Lýðheilsustöð, 2008). Hreyfingu barnanna má skipta niður í skemmri 

tíma yfir daginn og hún á bæði að vera erfið og miðlungserfið. Mikilvægt er að stunda 

daglega hreyfingu, því hún stuðlar að eðlilegum vexti, þroska og andlegri vellíðan. 

Hreyfing barna þarf að vera fjölbreytt og skemmtileg, með reglulegri hreyfingu eykst 

hreyfifærni þeirra og það veitir þeim aukið sjálfstraust og tækifæri til að stunda 

áframhaldandi hreyfingu, þegar þau verða eldri (Lýðheilsustöð, 2008:9).  

 

Hreyfing er eitt af námsviðum leikskólanna, börn þurfa að fá að hreyfa sig mikið, frjáls 

og óhindruð. Leikskólinn þarf að leggja áherslu á hreyfingu barna og hreyfiuppeldi. 

Börn hreyfa sig mikið og þau tjá sig með hreyfingum, ung að aldri. Hreyfing hefur góð 

áhrif á marga þætti, hún bætir þol og snerpu og hefur góð áhrif á heilsuna (Aðalnámskrá 

leikskólana, 1999:19). Flestir leikskólar í dag eru með skipulagðar hreyfistundir bæði 

úti og inni, sem sinna vel þeirri hreyfiþörf, sem börn hafa. Margir eru líka duglegir að 

vera með skipulagðar vettvangsferðir, sem færa leiki og nám barnanna út fyrir 

leikskólalóðina.  

Að fara með börn í vettvangsferðir út í náttúruna er mjög gott og ýtir undir fjölbreytta 

hreyfingu þeirra á skemmtilegan hátt (Kristín Norðdahl, 2005a). 

 

Börn, sem leika sér á náttúrulegum leiksvæðum, komu betur út í prófum, sem mæla 

hreyfifærni, heldur en þau, sem leika sér á hefðbundnum leikvöllum, samkvæmt 

rannsókn Fjørtoft (2000). Hæfni barnanna, hvað varðar samhæfingu hreyfinga og 
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jafnvægis, mætti rekja til leikja í fjölbreyttu náttúrulegu umhverfi (Kristín Norðdahl, 

2005a). 

Í þróunarverkefninu ,,Út um mó, inn í skóg” sem Kristín Norðdal framkvæmdi á 

árunum 2002 - 2004 á einum leikskóla, var lögð áhersla á útivist í náttúrulegu umhverfi 

og að efla umhverfisvæna lífshætti í leikskólanum. Þróunarverkefnið gekk út á það að 

fara með fjögurra og fimm ára börn í vettvangsferðir í Gesthús, sem er lítill skógarreitur 

á Selfossi. Lögð var áhersla á að njóta útiverunnar og á frjálsan leik barnanna (Kristín 

Norðdahl, 2005b:1). 

 

Þegar kom að því að meta áhrif þessara vettvangsferða á börnin, hvað varðaði líkamlega 

þætti, kom í ljós að öllum kennurunum fannst hreyfiþroski barnanna hafa aukist. Þeir 

töluðu um að börnin fengju mikla hreyfingu og þetta umhverfi bauð upp á öðruvísi 

hreyfingu, en þau voru vön (Kristín Norðdahl, 2005b:26). Einnig kom fram að ferðirnar 

hefðu mikið gildi fyrir líkamlegt heilbrigði barnanna, þau væru þolnari og fimari að 

sögn kennaranna, sem tóku þátt í þróunarverkefninu (Kristín Norðdahl, 2005b:38). 

 

Eins og fram hefur komið, skiptir fjölbreytt hreyfing í sem fjölbreyttustu umhverfi, 

miklu máli fyrir börn á leikskóla. Halda verður áfram skipulögðum hreyfistundum og 

vettvangsferðum á leikskólum og bjóða þarf börnum upp á mikla fjölbreytni, til að 

mæta þörf þeirra fyrir hreyfingu. 

 

4. Hlutverk kennara 

 

Í þessum kafla verður fjallað um hlutverk kennarans í kennslu, bæði í almennri menntun 

barna og þegar kemur að útikennslu. Kennarar gegna mörgum mikilvægum hlutverkum 

og hér verður greint frá þeim helstu. 

  

Með reynslu fá börn gott veganesti inn í framtíðina, en til þess að öðlast hana, þurfa þau 

að fá tækifæri til að dveljast um tíma úti í náttúrunni.  

Það er ekki nóg að halda því fram, að reynsla sé nauðsynleg, né heldur að barnið sé 

virkt, því allt fer eftir því hvers eðlis reynslan er. Um tvo möguleika er að ræða. Annars 

vegar eru það áhrif reynslunnar og hins vegar er það sú upplifun, sem er annað hvort 
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vond eða góð þegar í stað. Það verður vandi kennarans að greina hana. Það er í hans 

verkahring að skipuleggja verkefni, sem virkja nemandann til þátttöku, frekar en að 

vekja andúð hans og að þau verði meira en stundargaman, þannig að þau stuðli að 

æskilegum áhrifum af þeirri reynslu, sem nemandinn hlýtur, síðar á æfinni (Dewey, J., 

1938/2000:37).  

 

Eins og komið er inn á í bókinni Reynsla og menntun, er það vandi kennarans að 

skipuleggja og velja viðeigandi verkefni. Kennarinn þarf að vera vakandi fyrir áhuga 

barnanna og að virkja það, sem hann sér að muni veita börnum góða og gagnlega 

reynslu. Áfram segir í sömu bók: Að verkefni kennarans sé, að velja hluti, sem eru 

innan ramma þeirrar reynslu, sem fyrir hendi er og gefa möguleika á nýjum 

viðfangsefnum, sem víkka reynslusvið nemendanna, með því að örva nýja 

skoðunarhætti og skynsamlegt mat. Kennarinn þarf að líta stöðugt á þá reynslu, sem 

nemandinn hefur áunnið sér, til að opna ný svið. Nota minnið skynsamlega og gera 

nýjar kröfur til þeirra athugunarhæfileika, sem nemendur hafa (Dewey, J., 

1938/2000:85).  

 

Í útikennslu fær kennarinn tækifæri til að kynnast börnunum á öðrum forsendum en inni 

á leikskóladeild, úti í garði eða í skólastofu. Úti í náttúrunni eru óendanleg tækifæri til 

þess að virkja og hvetja börn, til þess að byggja ofan á þá reynslu, sem þau hafa öðlast í 

lífinu. Mikilvægt er því fyrir kennara að kynnast hverju barni út frá fyrri reynslu þess, til 

þess að sjá hvers það er megnugt. Ef kennari hefur gefið sér tíma til þess að kynnast 

barni, verður auðveldara fyrir hann að taka eftir því, þegar barnið hefur byggt ofan á 

fyrri reynslu. Gleðitilfinning ætti að einkenna reynsluna, hvort sem er í formi kæti eða 

rólegrar íhugunar. Börn dragast náttúrulega að því að læra, ef kennari getur haldið 

hamingjusömu og áköfu andrúmslofti í atburðinum. Persónulegur áhugi kennarans er 

smitandi, og það er kannski dýrmætasti hæfileiki hans (Cornell, J., 1998:14). Þegar 

kennarar og börn eru úti í náttúrunni kynnast þau á annan hátt, en innan veggja skóla. 

Kennarar skipuleggja oft ferð út í náttúruna með öðrum hætti, en hefðbundna kennslu 

inni.  

 

Nám utan kennslustofunnar getur haft marga góða kosti, þar sem sumir vilja bjóða 

hefðbundnum námsárangurs mælingum byrginn, hvað varðar sýnilegan eða 

áþreifanlegan árangur. Óáþreifanlegur árangur er til dæmis að bæta tengsl, sem ávallt 
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þróast milli kennara og nemenda. Í frjálsu andrúmslofti útirannsóknarstofunnar, óheft af 

venjulegum formsatriðum kennslustofunnar, sjá börn oft kennarann sinn í öðru ljósi og 

upplifa hann á annan hátt. Umhverfi utan dyra, veitir á sama hátt tækifæri, sem gerir 

kennurum kleift að virða nemendur fyrir sér í ýmsum aðstæðum, sem þeir myndu ekki 

almennt sjá þá í (Hammerman, D. R. og fleiri, 2001:18-19).  

Þegar ákveðin viðfangsefni eru tekin fyrir, getur það skipt sköpum fyrir barn, hvernig 

kennarinn kýs að leiða börnin áfram í kennslunni.  

 

Algengt er, hvað varðar kennsluáætlanir í umhverfismálum, að þær nálgist menntunina 

frekar frá sjónarhóli fullorðinna, en sjónarhorni barnsins. Forvitni barnsins um náttúruna 

og löngun til að vita, krefst uppgötvunar og rannsóknarnáms, fremur en beinnar 

munnlegrar nálgunar (White, R., 2004:6). Cornell bendir á leiðir eins og að beina 

athygli barnsins án tafar að áhersluatriðinu. Gefa tóninn í vettvangsferðinni strax í 

byrjun. Hafa skal alla með, eins mikið og kennari getur, með því að spyrja spurninga og 

benda á áhugaverða merkisstaði og hljóð. Sum börn eru ekki vön því að skoða náttúruna 

vel, þá þarf að finna út, hvað þeim finnst áhugavert, og leiða þau skref fyrir skref til 

nákvæmrar skoðunar. Kennarinn þarf að láta börnin finna, að honum finnist niðurstöður 

þeirra áhugaverðar líka (Cornell, J., 1998:13).  

 

Góð aðferð eru spurningar, þar sem kennarinn reynir að fá börnin til að velta fyrir sér 

ákveðnum þáttum í umhverfinu, benda þeim á umhverfisþætti og fá þau til að velta fyrir 

sér hvers vegna, hvernig og hvað. Kennarinn þarf að hlusta á allar hugmyndir barnanna 

og leiða þau síðan varlega að þeirri, sem líkist mest því, sem hann ætlar fræða nemendur 

sína um og halda áfram frá þeim stað.  

 

Í Aðalnámskrá leikskólanna segir, að leikskólakennara beri að fara með börnunum í 

náttúruskoðunarferðir. Í umhverfinu taka börn vel eftir hinu smáa, því þau eru næm, 

nýta ber þann áhuga. Margbreytileiki náttúrunnar er óendanleg uppspretta nýrra leikja, 

hugmynda athugana og viðfangsefna (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:26). Þegar farið er í 

ferðir með hóp af börnum, er nauðsynlegt að hafa öryggi þeirra í fyrirrúmi. Ef við 

setjum okkur ákveðnar vinnureglur, þar sem fram kemur, hvað þurfi að hafa meðferðis 

og hvað þurfi að gera áður en haldið er af stað, ætti ferðin að verða árangursríkari. Í 

ferðunum sjálfum þarf líka að hafa fáar, en skýrar reglur, sem börnin geta farið eftir.  
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Kennari, sem hefur undirbúið sig vel fyrir útikennslu, til dæmis með því að hafa tilbúnar 

spurningar, finnur fljótt hvers virði það er. Það hjálpar honum að taka eftir því, sem 

börnin hafa fram að færa og hvaða hugmyndir þau hafa.  

 

Kennari þarf ekki að hafa svör við öllu og ekki er hægt að ætlast til þess. Kennaranum 

ætti ekki að finnast eins og hann standa sig illa, þó að öllum spurningum barna sé ekki 

svarað um leið. Kennarar, sem geta á faglegan hátt snúið spurningum barna aftur til 

þeirra, fengið þau til að líta aftur, til að kanna betur, til að safna gögnum og almennt til 

að auka vald þeirra á athugun, eru færir um að kenna við ýmsar aðstæður. Nám úti ætti 

ekki að vera hugsað sem „Leiðsögn um hina villtu náttúru“. Hlutverk kennara nær langt 

út fyrir það sem „fararstjóri“ hefur, vegna þess að ekki þarf að hafa „rétt“ svör. Ef 

kennari hefur efnislegan bakgrunn, eru vissulega til leiðir til að fella hann inn í 

útikennslustundir. En helsta verkefni kennarans er „leiðbeinandi kennsla“. Þetta felur í 

sér að kennari getur verið jafn mikill nemandi, eins og börnin í að skoða hið óþekkta 

(Hammerman, D. R. og fleiri, 2001:62-63).  

 

Það er afar mikilvægt að kennari hiki ekki við að segja „ég veit það ekki – eigum við að 

reyna að komast að því, þegar við komum aftur í skólann?“ Þannig tekur kennarinn þátt 

í námi nemendanna og hjálpar þeim að skilja, að enginn veit allt og það er ekki 

nauðsynlegt að vita allt. Betra er að vita hvernig nálgast má upplýsingar um ólíka hluti. 

Þetta er sérlega mikilvægt á þeirri öld upplýsinga, sem við lifum á, þar sem hæfileikinn 

til að finna réttar upplýsingar er mikilvægari, en að læra eitthvað utan að. Kennarar 

þurfa ekki að láta sér líða illa, þó þeir viti ekki heiti á plöntum og dýrum. Heiti þeirra 

eru bara yfirborðsleg merki um það, sem þau raunverulega eru (Cornell, J., 1998:13). 

En þess utan er góð hugmynd að hafa með plöntugreiningarhandbók, þegar farið er í 

útikennslu. 

 

Kennarar í skólum ættu að taka saman lista yfir þá hluti, sem vert er að muna, þegar 

útikennsla er skipulögð. Þeir þurfa einnig að semja reglur, sem börnin þurfa að læra að 

fara eftir. Kennarar ættu að semja þær með börnunum, því þá eru meiri líkur á að börnin 

muni þær og fari eftir þeim.  

Leggja þarf áherslu á að börn gæti varúðar á götum og að þau læri að þekkja þær reglur, 

sem gilda um umferð. Um leið og börn hafa þroska til, þurfa þau að kynnast umferðinni 
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og læra hegðunarreglur og umferðarreglur. Þetta stuðlar að réttum viðbrögðum og 

auknu öryggi þeirra í umferðinni (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:27-28). 

 

Skrifa þarf skilaboð á töflu, til þess að láta fólk vita, hvar hópurinn er. Farsímar geta 

truflað, en þeir geta líka bjargað deginum í neyðartilvikum. Verið með það á hreinu, 

hvort einhver er með ofnæmi eða einhverjar sérþarfir, sem hafa þarf í huga. Stoppið og 

útskýrið hættur, sem verða á vegi ykkar. Vita hvað við höfum mikinn tíma í ferðina. 

Hvenær best er að fara út. Farið yfir hvort allt sé með, sem á að hafa meðferðis eins og 

til dæmis: skriffæri, blað, lítil stækkunargler, handþurrkur, lítil ílát fyrir sýnishorn, 

ruslapoka, til þess að sitja á, ef það er blautt og fleira (Broda, H. W., 2007:65-71).  

 

Börn þurfa vissulega á því að halda að leika sér frjálst úti í náttúrunni og leikurinn 

verður oft annar, heldur en innan veggja skólans, þar sem rými er minna.  

Leikskólakennari þarf ekki að vera aðgerðalaus, þó að börn þurfi að leika sér á eigin 

forsendum. Vegurinn er langur á milli stjórnunar og aðgerðaleysis. Með því að fylgjast 

vel með leiknum, getur leikskólakennarinn ávallt verið reiðubúinn að taka þátt í leiknum 

eða örva hann og þá á forsendum barnanna. Leikskólakennari, sem veitir þannig öryggi, 

getur svarað og spurt spurninga, frætt börnin og vakið áhuga þeirra. Ef leikskólakennari 

bregður á leik, hlær og gantast með börnunum, verður leikur oft skemmtilegri 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:13). 

Kennari getur nýtt sér leik barna til þess að taka eftir hverju barni fyrir sig. Hægt er að 

skrá niður það sem fram fer í leiknum, taka upp á video upptökuvél eða diktafón. 

Kennarar fá þannig betri yfirsýn yfir hvert barn og einnig sjálfa sig sem kennara. 

 

Leikskólakennari þarf að fylgjast gaumgæfilega með börnum í leik og vera næmur á 

líkamlegar og andlegar þarfir barnsins. Með því kynnist hann börnunum betur og getur 

því frekar áttað sig á, hvað leikurinn kann að endurspegla. Ef leikskólakennari er 

nálægur, dvelja börn að öllu jöfnu lengur við störf og leik og það veitir barni stuðning 

og öryggi. Fljótt skynja börn hvort áhugi er á leik þeirra og sækjast þá eftir því, að 

viðkomandi taki þátt í leiknum.  

Bæði þegar barn er eitt og í samspili við önnur börn, þarf leikskólakennari að ætla sér 

tíma til uppeldislegra athugana og skráningar á atferli þess (Aðalnámskrá leikskóla, 

1999:14). 
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Hægt er að nota diktafón til þess að taka upp hljóð í náttúrunni og fá börnin með í að 

greina hljóðin sem tekin voru upp.  

Kennari þarf að vera vakandi fyrir því, hvað er að gerast í náttúrunni í kringum hann, á 

því augnabliki, sem hann er þar. Eitthvað spennandi eða áhugavert er næstum alltaf að 

gerast. Skoða og upplifa fyrst, tala seinna (Cornell, J., 1998:13). 

 

Þegar kennari deilir sögum frá sjálfum sér og þeirri reynslu, sem hann hefur bætt ofan á 

í gegnum árin, hvetur hann barnið til þess að rannsaka og byggja ofan á reynslu sína. 

Börn, sem hrífast af frásögn kennarans, geta síðar á ævinni samsamað sína eigin reynslu 

við reynslu kennarans, þegar þau upplifa sig í svipuðum aðstæðum.  

Mikilvægt er fyrir fullorðna að deila innri sjálfsmynd sinni með barninu. Aðeins með 

því að deila dýpri hugsunum og tilfinningum, skapast samskipti við aðra, og innblástur 

til annarra, ást og virðing fyrir jörðinni. Þegar kennarar deila sínum eigin hugmyndum 

og tilfinningum, hvetur það barnið til að kanna, með virðingu, sínar eigin tilfinningar og 

viðhorf (Cornell, J., 1998:12). 

 

Kennarar þurfa að vera móttækilegir, sem þýðir að þeir hlusti og séu meðvitaðir. Það er 

eitt af þeim viðhorfum, sem gefa ríkulegastan árangur, af þeim eiginleikum, sem 

kennari getur lagt rækt við, þegar hann er að vinna með börnum. Efla skal áhuga 

barnsins með því að kenna því eftir þeirri braut, sem forvitni þess mótar (Cornell, J., 

1998:12). 

 

5. Hvernig læra börn? 

 

Í þessum kafla verður fjallað um það, hvernig ung börn læra. Sá, sem ber ábyrgð á 

kennslu ungra barna, hvort sem um grunnskólakennara eða leikskólakennara ræðir, þarf 

að þekkja hugmyndir og kenningar, sem gefa einhverja mynd af því, hvernig börn 

þroskast og læra.  

Fjallað verður um kenningar og hugmyndafræði þriggja merkismanna, en það eru þeir 

Jean Piaget, Lev Vygotsky og John Dewey.  

 

Lítil börn þróa getu og reynslu í gegnum samskipti við þá, sem standa þeim næst, en 

það eru fyrst og fremst foreldrar. Svo virðist vera, að félagsleg samskipti séu góð fyrir, 
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og hafi augljósleg áhrif á, þróun vitsmuna. Það er mjög mikilvægt fyrir alla þá, sem 

vinna með ungum börnum, sérstaklega þann aðila, sem barnið myndar sterk tengsl við, 

að vita af þessu hlutverki sínu og því, hvaða gildi það hefur fyrir barnið (Johansen, W. 

M. og Brynhildsen, A., 1998:34). 

 

Talað er um þrjár gerðir námsreynslu, en þær eru náttúruleg námsreynsla, óformleg 

námsreynsla og formleg námsreynsla. Mikilvægt sé að börn upplifi þær allar, en 

mismikið, það fari eftir aldri þeirra, hvaða reynsla sé mest ríkjandi í námi þeirra. Þegar 

talað er um náttúrulega námsreynslu er það barnið sjálft, sem velur viðfangsefnið og 

hvernig það vinnur úr því. Í óformlegri námsreynslu velur barnið viðfangsefnið og hvað 

það gerir, en á einhverjum punkti grípur hinn fullorðni inn í og leiðir barnið áfram til 

frekara náms. Í formlegri námsreynslu er það hinn fullorðni, sem velur hvað barnið á að 

upplifa og um leið leiðbeinir hann barninu, hvað það eigi að gera. Náttúruleg 

námsreynsla fellur vel að skoðunum Piaget, en formlega námsreynslan að skoðunum 

Vygotsky (Charlesworth, R. og Lind, K., 2007:25).  

 

Mikilvægt er að leggja áherslu á að barnið fái raunverulegan efnivið, sem það getur 

kannað á sem fjölbreyttastan hátt, og er það hlutverk kennarans að sjá til þess, að þessir 

hlutir séu til staðar. Námið þarf líka að vera barnmiðað og að barnið fái nægan tíma og 

rými fyrir uppgötvanir, sem styðja undir nám þess (Mac Naughton, G., 2007:45-46). 

 

Þótt börn byggi upp eigin þekkingu og skapi sér sína eigin merkingu á því, sem það 

lærir gerist það ekki í tómarúmi. Þau þurfa að upplifa og fylgjast með, til að öðlast meiri 

reynslu og byggja á fyrri reynslu til að læra (Mac Naughton, G., 2007:49). 

  

Kennarar og aðrir, sem koma að kennslu ungra barna, þurfa að hafa í huga, að ekki er 

hægt að skapa einn ákveðinn sannleika um börn. Þroski þeirra er mismunandi eftir kyni, 

menningu og gildum úr því samfélagi, sem þau alast upp í (Mac Naughton, G., 

2007:73). 
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5.1 Piaget 

 

Jean Piaget (1896 – 1980) var svissneskur sálfræðingur og er talin einn áhrifamesti 

sálfræðingur 20. aldarinnar. Hann var einnig menntaður líffræðingur og drógu 

kenningar hans um greindarþroska nokkurn dám af því. Piaget taldi að greind og hugsun 

störfuðu á sama hátt og önnur líffæri. Hann taldi að börn hefðu mikla rannsóknarþörf, 

sem leiddi þau áfram í þroska og námi. Piaget sagði, að börn lærðu mest af eigin 

mistökum og tilraunum og að þau yrðu að fá svigrúm til að athafna sig sjálf (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007:156-157). 

 

Þær hugmyndir og kenningar, sem Piaget hefur sett fram, hafa haft mikil áhrif á starfið í 

leikskólum og á leikskólakennara um margra ára skeið. Kenningar hans falla undir 

svokallaða ,,framfarastefnu” en þar er barnið sjálft aðalatriðið. Í hugmyndum Piaget 

gegnir hinn fullorðni miklu hlutverki við að búa í haginn fyrir barnið, þannig að það fái 

tækifæri til að þroskast í samskiptum sínum við umhverfið. Að hans mati er barnið 

virkur einstaklingur og eflist vitsmunaþroski þess með því að gera tilraunir og 

handfjatla ýmsa hluti úr umhverfinu. Félagsþroski barns virðist koma af sjálfum sér, 

hann er afrakstur reynslu barnsins, sem það öðlast smátt og smátt (Johansen, W. M. og 

Brynhildsen, A., 1998:33). 

 

Piaget setti fram kenningu um fjögur þroskastig greindar, en hvert stig hefur 

sameiginleg einkenni. Hann taldi að hugsun mótaðist af þroska taugakerfisins og að 

eðlislægur munur væri á hugsunum barna á ólíkum stigum greindar. Að hans mati þurfa 

börn að ganga í gegnum öll stigin og það í réttri röð. Auðvitað er mismunandi, hve hratt 

börn fara í gegnum stigin, því sum börn eru meira bráðþroska en önnur og fara því 

hraðar í gegnum þau. Annað, sem getur haft áhrif á ferð barnanna í gegnum stigin, eru 

meðfæddir fæðingargallar, sem koma í veg fyrir að börn nái fullum þroska (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007:159-160). 

  

Skynhreyfistig 0-2 ára. 

Þegar barn fæðist, býr það yfir ósjálfráðum viðbrögðum. Í lok þessa skeiðs þroskast þau 

til raunverulegrar hugsunar. Hann skiptir skynhreyfistiginu í sex þrep, með tilliti til 

þess, hvernig ályktunarhæfni barns þroskast (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:160). 
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1. Viðbragðaþrepið: Þetta þrep varir frá fæðingu til eins og hálfs 

mánaða aldurs. Börn læra að stjórna og samræma þau ósjálfráðu 

viðbrögð, sem þau fæðast með (Cole, M. og fleiri, 2005:152). 

2. Hringsvörun: Þetta þrep er frá eins og hálfs til fjögurra mánaða 

aldurs. Börn hljóta ánægju af því að endurtaka ýmis líkamleg 

viðbrögð, sem þau hafa náð valdi á, til dæmis að sjúga á sér putta 

(Cole, M. og fleiri, 2005:152). 

3. Aðrar hringsvaranir: Þetta þrep varir frá fjögurra til átta mánaða 

aldurs. Börn uppgötva óvæntar athafnir, sem þau læra að endurtaka 

ánægjunnar vegna, til dæmis við það að kreista leikfang, sem gefur 

frá sér hljóð (Cole, M. og fleiri, 2005:176).  

4. Samhæfing hringsvarana: Börn dvelja á þessu þrepi frá átta til tólf 

mánaða aldurs. Þau eru nú fær um að framkvæma vísvitandi athafnir, 

sem beinast að hlutum og fólki, sem eru í kringum þau (Cole, M. og 

fleiri, 2005:177). 

5. Þriðju hringsvaranir: Þetta þrep varir frá tólf til átján mánaða aldurs. 

Börn þróa fleiri aðferðir við að skoða hluti og athafnir, sem gerast í 

kringum þau. Þau gera sér ekki grein fyrir afleiðingum gjörða sinna 

og lifa aðeins í augnablikinu (Cole, M. og fleiri, 2005:212-213). 

6. Táknskilningur: Börn eru á þessu þrepi frá átján til tuttugu og 

fjögurra mánaða aldurs. Á þessu síðasta stigi fara börn að sjá fyrir sér 

athafnir í huganum, áður en þau framkvæma þær. Þetta bendir til þess 

að raunveruleg hugsun eigi sér stað (Cole, M. og fleiri, 2005:213). 

 

Foraðgerðastig 2-7 ára 

Raunveruleg hugsun barna kemur ekki fram fyrr en á þriðja ári, þegar þau fara að nota 

tákn fyrir hluti. Táknræn hegðun kemur fram bæði í leik þeirra og máli. Dæmi um 

táknræna hegðun er til dæmis: Ungur drengur leikur sér með trékubb og ekur honum um 

gólfið með tilheyrandi hljóðum, eins og trékubburinn væri bíll. Á foraðgerðastiginu hafa 

börn tilhneigingu til að koma fram við dauða hluti, sem þeir væru lifandi og með 

svipaða eiginleika og fólk. Eitt af aðaleinkennum foraðgerðastigsins er, að öll hugsun er 

mjög sjálflæg og barnið sér ekki hluti frá öðru sjónarhorni en sínu (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007:162). 
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Stig hlutbundinna aðgerða 7-11 ára 

Þegar börn verða 7 ára, verða ákveðin skil í greindarþroska hjá þeim. Á þessum tíma 

koma börn gjarnan með sínar skýringar á hlutum og fyrirbærum. Þau koma einnig fram 

með sínar skoðanir. Ástæðan fyrir þessu er ákveðið hugsunarferli, sem gerir börnum 

kleift að rekja atburðarásir fram og aftur í huganum (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2007:166). 

 

Stig formlegra aðgerða 11-15 ára 

Eftir því sem greindarþroski eykst, kemur fram meiri þörf fyrir félagsskap og skilningur 

á andlegum verðmætum eykst. Greindarþroski hefur því bæði áhrif á siðgæðisþroska 

barna og tilfinningar þeirra. Aukin samkennd kemur með þeim hæfileika barnanna að 

setja sig í spor annara. Þegar kemur að mótun sjálfsmyndar, gegnir greindarþroskinn 

mikilvægu hlutverki, hann nær hámarki á þessum árum og greind unglinga tekur 

eðlisbreytingum. Hugsun verður sértæk, sveigjanleg, gagnvirk og vísindaleg (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007:167-168). 

 

Piaget tók í fyrsta lagi mið af lífræðilegum þáttum þroskaferlisins, svo sálfræðilegum en 

einna síst uppeldisfræðilegum þáttum. Hann gaf þáttum eins og einstaklingnum, hvötum 

og námi lítinn gaum, en það eru þættir, sem ættu að skipta mestu máli fyrir 

uppeldisfræðinga (Johansen, W. M. og Brynhildsen, A., 1998:34). 

 

5.2 Vigotsky 

 

Lev Vygotsky (1896-1934) var rússneskur sálfræðingur, hann var meðal annars þekktur 

fyrir hugmyndir sínar um tengsl máls og hugsunar, um áhrif félagslegra þátta og 

menningu á þroska barna. Að mati Vygotsky er tungumálið mikilvægasta táknkerfi 

samfélagsins og því hljóta menning, saga og þjóðfélagsþættir að móta hugsun (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007:262). 

 

Vygotsky leggur áherslu á þroskamöguleika barns og kynnir því hugtakið svæði 

mögulegs þroska (e. Zone of proximal development). Þetta er það svæði, sem er á milli 

getu barns, þegar það getur leyst verkefni án hjálpar og getu barns, þegar það fær aðstoð 
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frá þeim, sem er reyndari eða komin lengra í þroska (Johansen, W. M. og Brynhildsen, 

A., 1998:35). Þessu hugtaki verður lýst nánar í kaflanum um kennsluaðferðir.  

Vygotsky hafði mikinn áhuga á því, sem gerist í samskiptum barns og fullorðins og 

hann var mjög upptekinn af námi og þroska barna. Samkvæmt honum er mikilvægt 

hvernig félagsleg samskipti eru notuð í kennslu og uppeldi og er hlutverk hins fullorðna 

áberandi þar. Þegar börn hafa samskipti hvert við annað, tileinka þau sér getu og þróa 

vitsmunalega hæfni sína. En í samskiptum við fullorðna þróa börn hins vegar með sér 

kunnáttu, samkvæmt Vygotsky (Johansen, W. M. og Brynhildsen, A., 1998:35). 

 

Samkvæmt Vygotsky þarf barnið ávallt einhvern leiðbeinanda, það er einhvern með 

meiri reynslu og hæfni en barnið sjálft hefur. Vygotsky talar um að það séu takmörk 

fyrir því, hve langt einstaklingurinn kemst upp á eigin spýtur í vitsmunaþroska. Ef barn 

á að ná góðum árangri, þarf það að taka þátt í vitsmunalegum samskiptum við fullorðna 

og eiga í samskiptum við börn, sem eru lengra komin í þroska (Johansen, W. M. og 

Brynhildsen, A., 1998:35). 

 

Kenningar Vygotsky ættu að vera mjög áhugaverðar fyrir fólk, sem vinnur með börn 

eða að uppeldismálum. Í vangaveltum hans um vitsmunaþroska hefur kastljósið beinst 

að félagslegum og menningarlegum þáttum. Þannig hefur það skýra tilvitnun í hagnýta 

uppeldisfræði (Johansen, W. M. og Brynhildsen, A., 1998:34). 

 

5.3 Dewey 

 

John Dewey (1859-1952) var bandarískur heimspekingur, sem hefur enn í dag áhrif á 

fræðilega og faglega hugsun, þegar kemur að menntun barna (Frost, J. L., Wortham, S. 

C. og Reifel, S., 2008:18). 

 

Dewey taldi að nám ætti sér stað með þeirri reynslu, sem einstaklingurinn öðlast á 

lífsleiðinni. Þegar einstaklingurinn fer úr einum aðstæðum í aðrar, getur heimur hans 

víkkað eða dregist saman (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:81).  

 

Hugmyndir Dewey´s urðu til þess að umbreyting varð á hlutverki leikskóla á tuttugustu 

öldinni, ásamt því að hafa áhrif á yngri barna kennslu eins og við þekkjum hana í dag. 
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Dewey skipulagði kennslu þannig, að börn læri í samvinnu hvert við annað. Hann 

notaði hluti úr nánasta umhverfi barnanna, sem um leið hvatti þau til þess að velja sér 

viðfangsefni eftir sínu áhugasviði. Hann kom sveigjanlegum kennsluháttum á framfæri, 

sem fólu í sér sköpun, ábyrgð, list, tónlist, vettvangsferðir og náttúruskoðun. Þessir 

kennsluhættir hvöttu til lausnarleitar og sjálfstæðrar hugsunar (Peltzman, B. R., 1998:3). 

 

Hann trúði því, að börn læri í gegnum það, sem þau gera dagsdaglega og að þau væru 

virk í sínu námi, hann er oft kenndur við hugtakið ,,learning by doing”. Dewey taldi að 

með því að mennta börn frá unga aldri, sé verið að búa til agaða einstaklinga, með 

sjálfstæðar hugsanir (Mac Naughton, G., 2007:158). 

 

Hann talaði einnig um mikilvægi þess að hafa samfellu í reynslu barna, þannig að 

upplifanir og athafnir byggi á því, sem þau hafa áður fengist við og reynt. Taka þarf mið 

af þeirri reynslu, sem barnið hefur, við menntun þess, til að það geti byggt upp reynslu, 

sem er einhvers virði fyrir það (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:80-81). 

 

Dewey taldi að kennslustofan yrði að vera vettvangur, þar sem barnahópur geti unnið að 

verkefnum og farið í leiki. Kennarinn á að vera leiðbeinandi, sem hjálpar börnum að 

þroska með sér félagslega færni, með því að veita þeim aðstöðu til þess að vinna úr 

verkefnum. Dewey vildi meina að börn þroskuðust best, ef þau tækju þátt í verkefnum, 

sem hefðu einhvern ákveðinn tilgang. Hann hélt því fram að reynslumikil börn þrói 

hraðar lestrar-, skriftar- og stærðfræðigetu. Þegar börn hafi réttan efnivið og góða 

fyrirmynd, þroski þau færni í bóklegu námi fyrir framtíðina, jafnframt því að taka á 

félagslegum og tilfinningalegum vandamálum (Peltzman, B. R., 1998:3). 

 

Engir aðrir heimspekingar eða sérfræðingar hafa haft eins mikil áhrif á yngri barna 

kennslu og John Dewey. Starf hans endurspeglast í nemendum hans og vinnu annarra 

heimspekinga, sem hafa gert starfshætti og kenningar að því, sem við þekkjum í dag 

(Peltzman, B. R., 1998:3). 
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6. Kennsluaðferðir 

 

Á undanförnum árum hafa verið þróaðar ýmsar kennsluaðferðir, sem henta báðum 

skólastigum. Þessar kennsluaðferðir hafa verið þróaðar víða um lönd og byggja þær á 

þekkingu manna á því, hvernig börn læra, og þroskaferli þeirra. Þær hugmyndir sem 

lagðar hafa verið til grundvallar við þróun þessara kennsluaðferða, eru til dæmis 

hugmyndir Deweys um samfellu í námi barna, einnig aðferðir og áætlanir byggðar á 

hugmyndum Vygotsky (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:163).  

 

Þessar aðferðir fela ekki í sér beina kennslu, heldur eru þær leiðir til að nálgast 

viðfangsefnið á skemmtilegan hátt og til að auka við þekkingu ungra barna ásamt því að 

víkka sjóndeildarhring þeirra. Í leikskólum þarf að nota kennsluaðferðir, sem ýta undir 

áhuga, þekkingu, forvitni, félagsþroska, tjáningu, skilning og allan almennan þroska hjá 

börnunum. Þar sem lögð er áhersla á leiki og skapandi starf í leikskólum, en ekki beina 

kennslu, (Aðalnámskrá leikskólana, 1999:8) þurfa þessar kennsluaðferðir að byggjast 

upp á því. Kennsluaðferðir, sem henta vel inn á leikskóla, eru til dæmis söguaðferðin, 

kennslufræðilegur leikur og könnunaraðferðin, en henni verða gerð frekari skil hér á 

eftir. Það má heldur ekki gleyma leiknum sjálfum, en í honum læra börn mjög mikið. 

Allar þessar aðferðir hafa það sameiginlegt að ýta undir ímyndunarafl, sköpun og leik 

barna.  

 

Söguaðferðin er kennsluaðferð, sem varð til við Jordanhill-kennaraháskóla í Glasgow í 

kringum 1970. Þeir sem þróuðu þessa aðferð höfðu í huga, meðal annars, kenningar og 

hugmyndir Deweys. Skipulag þessarar aðferðar minnir á sögu, þar sem hún hefur 

ákveðið upphaf, söguþráð og ákveðinn endir. Hér er gengið út frá því, að menn eigi 

auðveldara með að læra það, sem sett er upp í söguform. Í söguaðferðinni er það 

kennarinn, sem útbýr söguramma, sem unnið er eftir, hann kemur með ákveðnar 

lykilspurningar, sem hann leggur fyrir nemendurna og leiðir þannig söguna áfram. Það 

er svo hlutverk nemendanna að skapa persónur, sem upplifa atburðarás sögunnar. 

Mikilvægt er, að nemendur finni að þeir séu þátttakendur í sögunni, en hlutverk 

kennarans er að halda utan um söguna og gera hana spennandi (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007:165). 
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Kennslufræðilegur leikur er byggður á því, að reynt er að blanda saman leik og 

kennslufræðilegum markmiðum. Í honum er hægt að ganga út frá námsefni eða 

námskrá, en þá er það kennarinn, sem kynnir viðfangsefnið, og skapar tækifæri til að 

börnin öðlist reynslu, sem nýtist í leiknum. Einnig er hægt að ganga út frá leiknum 

sjálfum, en þá fylgist kennarinn með leik barnana og tekur þátt í honum. Kennarinn 

fylgist með því, hvað börnin eru að fást við, og lætur þau vinna nánar með það. Hér er 

hlutverk kennarans mjög mikilvægt, til að tengja saman námskrána og leikinn (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007:168). 

 

Vygotsky og fylgismenn hans hafa vakið mikla athygli með kenningum um mikilvægi 

leiks í þroska barna og hefur það beint sjónum manna að tengslum leiks og náms. Þeirra 

hugmynd er, að í samskiptum barna við jafnaldra sína, jafnt og fullorðna æfist 

óhlutbundin hugsun. Þegar börn leika sér, ígrunda þau og endurskapa þá reynslu, sem 

þau hafa orðið fyrir. Þau prófa hluti í leikjum, sem þau myndu ekki prófa í 

raunveruleikanum, og þau taka ákvarðanir á eigin spýtur, innan leiksins. Vygotsky taldi 

að leikurinn skapaði ,,svæði mögulegs þroska” (e. Zone of proximal development), því 

að þegar börn leika sér, haga þau sér eins og þau séu eldri, en þau eru í raun og veru 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007:166-167).  

 

Svæði mögulegs þroska er það svæði, sem er á milli getu barns, þegar það leysir 

verkefni upp á eigin spýtur og getu barns, þegar það fær aðstoð frá eldra barni eða 

fullorðnum. Þegar barn fær verkefni, sem er aðeins fyrir ofan getu þess eða verkefni, 

sem það hefur áhuga á að leysa, hefur það öðlast hina ákjósanlegustu þroskamöguleika. 

Það sem er mikilvægt í þessu ferli, er samvinna barns og reyndari aðila. Barnið er ávallt 

aðalatriðið í þessari samvinnu og hinn fullorðni á að teygja sig í átt að því þroskastigi, 

sem barnið er á. Þessu hefur oft verið lýst sem ,,stillansbyggingu”, þar sem hinn 

fullorðni styður við barnið áfram, þar til það getur tekist á við þau verkefni, sem það er 

að glíma við og gert það án hjálpar (Johansen, W. M. og Brynhildsen, A., 1998:35). 
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6.1 Könnunaraðferðin 

 

Könnunaraðferðin er mjög góð aðferð til að auka við þekkingu barna og hentar hún 

einkar vel inn á leikskóla. Hún er kjörin leið til þess, að börn fái tækifæri til að leita sér 

þekkingar og víkka sjóndeildarhringinn. Aðferðin hefur þá kosti að vera sveigjanleg, 

það er að segja þegar farið er af stað með ákveðið viðfangsefni, getur það auðveldlega 

breyst, þegar líður á vinnuna og sér barnahópurinn þá aðallega um þá breytingu (Helm, 

J. H. og Katz, L., 2001:2). 

 

Þessi aðferð dýpkar skilning barnanna á ákveðnum viðfangsefnum, eflir félagsþroska, 

tjáningu og ábyrgðartilfinningu þeirra. Auðvelt er að finna áhugasvið barnanna, þegar 

þessari tilteknu aðferð er beitt, og þar af leiðandi fá öll börnin að koma sinni þekkingu, 

áhugasviði og skoðunum á framfæri við vinnuna. Með Könnunaraðferðinni er auðvelt 

að flétta inn öll þau námsvið, sem ætlast er til að unnið sé eftir í leikskólum samkvæmt 

Aðalnámskránni (1999). Aðferðin býður upp á ólíka nálgun á nám barna og brýtur upp 

hið hefðbundna mynstur í starfinu.  

 

Könnunaraðferðin var þróuð af Lilian Katz og Sylviu Chard og hefur verið notuð og 

vakið athygli víða um heiminn. Aðferðin á rætur sínar að rekja til hugmynda Deweys og 

þeirra aðferða, sem fylgismenn hans notuðu á fyrri hluta síðustu aldar (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007:163). Hún felur í sér fjölbreyttar kennsluaðferðir, sem gera ráð fyrir 

ólíkum þörfum barna.  

 

Könnunaraðferðin tekur mið af fjórum námsmarkmiðum. Þau eru: 

1. Þekking, þ.e. hugmyndir, staðreyndir, hugtök, upplýsingar og sögur. 

2. Færni, þ.e. þættir sem lærast á tiltölulega skömmum tíma og auðvelt er að 

fylgjast með, svo sem klippa, telja, lesa og skrifa. 

3. Hneigðir, t.d. forvitni og sköpunarþörf. 

4. Tilfinningar, t.d. sjálfsvirðing, öryggi, hæfni til að takast á við velgengni og 

mótlæti, að vera viðurkenndur og tilheyra hóp 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007:163-164). 
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Könnunaraðferð byggist á ítarlegri rannsókn á ákveðnu viðfangsefni, sem vekur áhuga 

barnanna. Misjafnt er hvort unnið er í stórum hóp eða jafnvel með einu barni (Helm, J. 

H. og Katz, L., 2001:1). Aðferðin hentar vel fjölbreyttum barnahópi og tekið er mið af 

áhuga og getu hvers og eins. Verkefni, sem unnin eru með könnunaraðferðinni, geta 

tekið mislangan tíma, en það fer eftir því hvað er verið að vinna með og aldri barnanna, 

sem vinna verkið (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:164). Lykilatriðið er að finna svör við 

spurningum, sem bæði kennarar og börn setja fram (Helm, J. H. og Katz, L., 2001:1). 

 

Þátttaka foreldra er mikilvæg og myndar hún tengsl á milli heimilis og skóla, sem hefur 

áhrif á árangur barnsins. Það kemur í hlut kennarans að koma því á framfæri, hvað 

börnin eru að fást við. Það getur vakið upp áhuga hjá foreldrum á að fræða börnin fyrir 

utan skólatíma, fara í vettvangsferðir, skoða bækur með þeim og þannig hjálpa 

börnunum áfram í rannsóknarvinnu sinni (Helm, J. H. og Katz, L., 2001:5-6). Foreldrar 

geta líka búið yfir sérfræðiþekkingu, sem getur nýst barnahópnum í rannsóknarvinnu 

sinni. Þeir eru líka mikilvægasti markaðshópurinn, þegar kemur að því að kynna 

afraksturinn af vinnu barnanna (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:165). 

 

Þegar unnið er með könnunaraðferðina, standa börnin frammi fyrir margskonar 

vandamálum. Börn eiga oft auðveldara með að leysa vandamál í gegnum 

könnunaraðferðina, heldur en í beinni kennslu. Kennarinn hvetur börnin til að finna 

lausnir upp á eigin spýtur, með því að spyrja spurninga, sem leiða börnin áfram að 

lausninni (Helm, J. H. og Katz, L., 2001:8). Nauðsynlegt er að hafa í huga, að útkoman í 

könnunaraðferðinni er ekki aðalmálið, heldur er það ferlið sjálft, sem ýtir undir nám 

barna og hvað þau lærðu á ferlinu (Helm, J. H. og Katz, L., 2001:9). 

 

Könnunaraðferðin býður upp á tækifæri, þar sem öll börn geta tekið þátt, lagt sitt af 

mörkum á óhefðbundinn hátt. Þegar kemur að vali á viðfangsefni, er það oft eitthvað 

sem vekur áhuga barnanna í þeirra daglega umhverfi. Viðfangsefnið getur komið frá 

börnunum sjálfum eða kennaranum. Kennarinn verður að kunna að grípa tækifærið og 

hlusta á börnin, til að finna hvað það er, sem þau hafa áhuga á hverju sinni (Helm, J. H. 

og Katz, L., 2001:14). 
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Könnunaraðferðinni má skipta í þrjú stig, sem eru upphaf, miðja og endir. 

 

I stig: Á fyrsta stigi er viðfangsefnið afmarkað, þar sem kennarar spyrja spurninga og 

hugmyndir barnanna eru settar upp í vef. Kennarinn ræðir um rannsóknarefnið við 

börnin, til að komast að því hver reynsla þeirra er og hvað þau vita um efnið. Áhugi 

barnanna er vakinn á viðfangsefninu með umræðum (Helm, J. H. og Katz, L., 2001:12-

13). 

Börnin eru hvött til að segja frá sinni reynslu, ræða um það, sem þau vita um efnið og 

skrá það niður. Kennarinn bætir inn í vefinn og þau setja fram spurningar, sem þau 

leitast við að svara (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:164).  

 

II. stig: Á öðru stigi er leitað svara, athugað, skráð og viðfangsefnið rætt. Börnin fá 

tækifæri til að fara í vettvangsferðir, en þær eru mikilvægur þáttur rannsóknarvinnunnar. 

Börnin fara í ferðirnar með ákveðnar spurningar, sem þau ætla að leita svara við 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007:164). Kennarinn leitar heimilda, sem auðvelda börnunum 

rannsóknarvinnuna, til dæmis með bókum, veraldarvefnum og ýmsu öðru (Helm, J. H. 

og Katz, L., 2001:35).  

 

III. stig: Á þriðja stigi er mikilvægt, að börnin fái tækifæri til að koma hugmyndum og 

vinnu sinni á framfæri. Endurskoðun og mat fer fram, þar sem ákveðnir þættir eru valdir 

til kynningar fyrir aðra í leikskólanum og foreldra. Börnin fara yfir það, sem þau hafa 

lært af vinnu sinni, með því að skoða, hvað þau hafa gert í ferlinu. Lokahönd er lögð á 

verkefnið og kennarinn aðstoðar börnin við að setja upp sýningu, tengda 

viðfangsefninu. Margir leikskólakennarar nota aðferðina til þess að koma ákveðinni 

þekkingu á framfæri og eru þá búnir að ákveða fyrirfram, hvað þeir vilja að börnin fái út 

úr ferlinu (Helm, J. H. og Katz, L., 2001:52-53). 

 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (1999) er lögð áhersla á skapandi starf og leik 

barnsins, þar sem ekki er um beina kennslu að ræða. Leikskólafræðin er fremur 

þroskamiðuð en fagmiðuð, með áherslu á leik barnanna sem nám- og þroskaleið. Í 

leikskóla á að kenna börnum lýðræðisleg vinnubrögð (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:8 

og 16). Því falla markmið Könnunaraðferðarinnar vel að markmiðum Aðalnámskrár 

leikskóla. 
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7. Samantekt 

 

Eins og fram hefur komið í þessari greinargerð, hefur það að vera úti í náttúrunni 

gríðarlega mikil áhrif bæði á heilsu og líðan barna. Útikennsla er kjörinn vettvangur til 

að færa nám og kennslu út fyrir veggi skólans. Það að fara út með börn í óspillta 

náttúruna gefur þeim ekki aðeins reynslu á að vera úti og læra heldur er það gott fyrir 

allan almennan þroska þeirra. Börn læra að bera virðingu fyrir því umhverfi, sem þau 

búa í og hvernig er best að haga sér í því. Vettvangsferðir eru mikilvægur þáttur, þegar 

kemur að útikennslu, slíkar ferðir bæta bæði hreysti og þol barnanna, sem er mikilvægt 

fyrir framtíð þeirra og samfélagið í heild.  

 

Börn læra best, þegar þau fá reynslu, með því að upplifa og prófa á eigin skinni, það að 

vera í samskiptum við önnur börn og fullorðna í náttúrunni og læra af þeim. Í útikennslu 

eru oft fleiri tækifæri til slíkra samskipta og meira rými fyrir barnið að læra af eigin 

uppgötvunum, sem og annarra. Fræðimenn eins Piaget, Vygotsky og Dewey fjalla um í 

kenningum sínum um mikilvægi þessara þátta. 

 

Útikennslan býður upp á notkun ýmissa kennsluaðferða, það er ekkert sem hindrar 

kennara í því að fara út með það nám sem hann ætlar sér. Aðferðir eins og söguaðferðin 

eða könnunaraðferðin eru kjörnar til að vinna með bæði úti og inni, en það er gaman að 

brjóta upp leiki og kennslu með slíkum aðferðum.  

 

Það er ekki neinn vafi á því að útivera gerir öllum gott, ungum sem öldnum og því ættu 

allir að halda áfram að stuðla að henni í skólum landsins. 
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Formáli 

 

Þessi handbók hefur að geyma fimm smásögur, sem eiga það allar sameiginlegt að tengjast 

fjörunni á einhvern hátt. Hver saga hefur ákveðið þema, sem er gegnum gangandi í sögunum. 

Sögurnar fjalla um flóð og fjöru, steina, skeljar, fjörufugla, þara og lífríki fjörunnar. Markmið 

hverrar sögu er að fræða börn á skemmtilegan hátt um það þema, sem sagan hefur að geyma. 

 

Börn hafa ýmsar hugmyndir um lífið í kringum sig og hafa margir velt því fyrir sér hvað það er, 

sem börn þurfa, til að þróa hugmyndir sínar að vísindalegri þekkingu. Hugmyndir barna breytast 

á fjölbreyttan hátt, til dæmis með því að hafa samskipti við aðra, við aukinn þroska og við 

frekari reynslu. Allir hafa sínar hugmyndir um ákveðin náttúrufyrirbæri, en þegar ný hugmynd 

kemur fram um sama fyrirbærið, þá er ýmist hægt að meðtaka hana eða hafna. Það er því 

mikilvægt, að kennari hagi aðstæðum og umhverfi barna á þann veg, að það öðlist frekari 

reynslu og fá nýjar hugmyndir til að gera að sínum (Kristín Norðdahl, 2002:3). 

 

Hver saga fræðir börnin lauslega um þema sögunnar og vonandi kveikja þær áhuga þeirra á 

frekari upplýsingaöflun og rannsóknarvinnu tengdri þeim. Í sögunum eru spurningar, sem gefa 

lesandanum færi á að staldra við, útskýra og spyrja börnin. Með því gefst börnunum færi á að 

vera þátttakendur, fylgja söguþræðinum betur og halda frekar einbeitingu. Svo er það í höndum 

kennarans og barnanna, hvernig unnið er úr þeim. Með þessum sögum og kennsluhugmyndum 

er markmiðið að kveikja áhuga á útikennslu með ungum börnum, eða vera kveikja að frekari 

vinnu í útikennslu. Hægt er að vinna eftir þeim leiðum, sem fylgja sögunum eða nýta þær sem 

kveikju hjá börnum og vinna þá eftir öðrum leiðum, sem henta hverju sinni. Þetta er ekki 

einhver uppskrift, sem þarf að fylgja, heldur vonumst við til að þetta skapi enn fleiri hugmyndir, 

sem hægt er að nota í útikennslu með börnum. 
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Flóð og fjara 

 

Markmið 

Markmiðið er að kynna fyrir börnunum fjöruna og þær hættur, sem þar leynast. Fá þau 

til að ræða saman og koma með sína reynslu og hugmyndir um það, hvað er hættulegt 

og hverju þarf að passa sig á.  

 

Undirbúningur 

Kennari verði búinn að finna bækur um fjöru, eins og til dæmis bókina Íslenskar fjörur 

eftir Agnar Ingólfsson. Hægt er að finna góðar vefsíður um efnið, til þess að hægt sé að 

miðla frekari upplýsingum til barnanna. Gott er að kanna í upphafi, hvað börnin vita um 

flóð og fjöru og skrifa niður. Eftir ferlið er svo hægt að kanna aftur, hvað börnin vita og 

sjá hvað hefur bæst við vitneskju þeirra.  
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Ævintýri um flóð og fjöru 

 

 

 

Þetta eru systkinin Kristján og Rósa, þau búa á Þvervegi 2 í Skerjafirði með mömmu 

sinni og pabba. Kristján er 9 ára og er í fjórða bekk í Melaskóla en Rósa er 5 ára og er í 

leikskólanum Fjörukoti. Á hverjum degi eftir skóla leika þau sér við Önnu frænku sína 

og Einar frænda sinn, sem búa í húsinu við hliðina á þeim. Einar er í sama skóla og 

Kristján og er 8 ára, en Anna 5 ára og í sama leikskóla og Rósa. Þær fá oft að fara heim 

saman, því suma daga sækir mamma hennar Rósu þær, en aðra daga mamma hennar 

Önnu. Eitt af því skemmtilegasta, sem Kristján, Rósa , Anna og Einar gera, er að fara 

niður í fjöru að leika sér. Þar eru margir stórir steinar til að klifra í, fullt af góðum 

felustöðum og svo er líka margt að skoða og sjá. Dag einn langaði Rósu og Önnu að 

fara í fjöruna, þær báðu Kristján og Einar að koma með sér, því þær máttu ekki fara 

einar. En þeir voru á kafi í nýjum Playstation tölvuleik, sem þeir vildu ekki hætta í. 

Rósa og Anna ákváðu þá að fara út á leikvöll, en á leiðinni þangað stakk Anna upp á að 

þær kíktu í smá stund niður í fjöru. Rósu fannst þetta snjallræði og samþykkti það strax, 

þó svo að þær vissu báðar mæta vel að þær mættu alls ekki fara einar. Þær mundu samt 

ekkert eftir því, af hverju þær mættu það ekki og þegar þær hugsuðu sig um, þá höfðu 

þær farið svo oft í fjöruna að það gat nú ekki verið neitt hættulegt, þó svo að þær færu í 

smá stund einar. Þær voru báðar með smá samviskubit og hnút í maganum, yfir því að 

vera að stelast svona. 
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Vitið þið, hvað er að vera með hnút í maganum? 

Hafið þið fengið svona hnút í magann? 

Vitið þið, hvað getur verið hættulegt í fjörunni? 

 

Þegar þær komu niður í fjöru, glaðnaði nú heldur yfir þeim og hnúturinn í maganum var 

fljótur að fara. Þær fóru strax að vaða í stórum pollum, sem höfðu myndast á milli 

steinanna og þar var nú gaman að hoppa og sulla. Þegar þær voru búnar að ærslast 

mikið og leika sér settust þær upp á stóran stein og fóru að tala saman. Þær töluðu og 

töluðu svo mikið, að þær tóku ekki eftir því, að sjórinn var komin alveg upp að 

steininum, hringinn í kringum hann. Rósa og Anna sáu að þær kæmust ekki til baka. 

Þær þorðu alls ekki að fara ofan í sjóinn og nú vissu þær ekkert, hvað þær ættu að gera. 

Þær urðu mjög hræddar og fóru að gráta.  

 

Hvað finnst ykkur að Rósa og Anna ættu að gera? 

Mynduð þið vera hrædd? 

 

Á sama tíma heima hjá Rósu, var mamma hennar nýkomin heim úr búðinni og ætlaði að 

fara að kalla á krakkana í kaffitíma. Hún fann Kristján og Einar strax inni í herbergi, á 

kafi í tölvuleiknum, en hún sá ekki stelpurnar. Strákarnir sögðu henni, að þær hefðu 

farið út, rétt eftir að hún hafði farið út í búð. Mömmu Kristjáns og Rósu fannst eitthvað 

skrítið við þetta, því að hún hafði verið óvenju lengi í búðinni og Rósa og Anna voru 

yfirleitt farnar að suða um að fá snarl á þessum tíma. Henni leist ekkert á blikuna og bað 

Kristján og Einar að fara strax út að leita að þeim. Þeir fóru út að leita, og voru alveg 

vissir um að þeir myndu finna þær á leikvellinum, þar sem þær voru vanar að leika sér. 

Þegar þeir komu á leikvöllinn, þá sáu þeir stelpurnar hvergi. Kristján og Einar litu hissa 

hvor á annan og í því datt þeim báðum það sama í hug, að þær hefðu farið niður í 

FJÖRU! Þeir hlupu strax af stað. Þeir fundu hvernig hjartað hamaðist í brjósti þeirra. 

Þegar þeir komu niður í fjöruna heyrðu þeir einhvern öskra HJÁLP, HJÁLP! Kristján 

og Einar sáu stelpurnar ekki strax, svo þeir kölluðu eins hátt og þeir gátu „RÓSA, 

ANNA, HVAR ERUÐ ÞIÐ?” Kristján heyrði systur sína kalla „VIÐ ERUM HÉR Á 

STÓRA STEININUM.” Kristján og Einar hlupu þá af stað og sáu hvar Rósa og Anna 

sátu upp á steininum og að það var sjór allt í kring. 
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Af hverju haldið þið að það hafi verið sjór allt í kringum steininn, sem þær Rósa 

og Anna eru uppi á? 

Hefðuð þið orðið hrædd? 

Hvað finnst ykkur, að þeir Einar og Kristján ættu nú að gera? 

 

Kristján og Einar urðu mjög hræddir um stelpurnar og þurftu nú aðeins að hugsa sig um, 

hvað væri best að gera. Kristján mundi, að mamma hans var alltaf að segja við hann: 

„Kristján minn, hugsaðu nú áður en þú framkvæmir.“ Þeir flýttu sér að ákveða í 

sameiningu, að annar myndi hlaupa strax af stað heim og ná í einhvern fullorðinn, á 

meðan hinn reyndi að bjarga stelpunum. Þeir ákváðu að Einar myndi hlaupa heim, því 

hann var svo fljótur að hlaupa og Kristján var svo góður að synda. Hann óð strax af stað 

til stelpnanna. Fyrst gekk vel að vaða, en þegar hann var hálfnaður til þeirra og sjórinn 

kominn upp fyrir nafla, þá var honum alveg hætt að lítast á blikuna. Hann sagði Önnu 

og Rósu að koma á móti sér niður steininn, en þær voru orðnar svo kaldar og hræddar, 

að þær þorðu ekki. Kristján varð að segja einni að koma í einu og Anna kom fyrst. Hún 

lét sig renna niður stóra steininn og Kristján greip hana með bakinu og hélt henni á 

hestbaki yfir. Það var alls ekki auðvelt að vaða með Önnu á bakinu, steinarnir voru 

orðnir svo sleipir. En Kristján hafði það af að koma Önnu yfir, hún fór strax af bakinu 

hans og hljóp ofar í fjöruna, þar sem sjórinn náði henni ekki. Hún var skjálfandi og 

grátandi, af því hún var enn svo hrædd um Rósu. Nú þurfti Kristján að vaða aftur af 

stað. Rósa vildi ekki vera þarna lengur og var farin að fikra sig niður steininn, til þess að 

vera tilbúin, þegar Kristján kæmi til hennar. Nú var sjórinn orðinn enn hærri og náði 

Kristjáni upp undir hendur, hann flýtti sér eins hratt og hann komst, en sjórinn var svo 

kaldur að hann gat varla andað, hann skalf svo mikið. Kristján náði að koma Rósu litlu 

systur sinni á bakið á sér og hóf nú að fikra sig áfram með hana á bakinu. Sjórinn náði 

Rósu upp á mitt bak og nú skulfu þau bæði. Kristjáni fannst þetta miklu erfiðara núna, 

en í fyrra skiptið. 

 

Af hverju haldið þið að það hafi verið auðveldara fyrir Kristján að bera Önnu yfir, 

en Rósu? 

 

Þau héldu áfram og þegar þau voru komin hálfa leið, þá rann Kristján á sleipum steini 

og þau fóru á bólakaf. Anna öskraði, hún varð svo hrædd að sjá systkinin hverfa ofan í 

sjóinn. Kristjáni brá mjög mikið við að fara svona á bólakaf og hélt eins fast og hann gat 
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í Rósu. Hann rétt náði að standa upp aftur og halda Rósu upp úr sjónum. Hún hóstaði og 

hóstaði, því hún hafði gleypt sjó. Í þessu komu mamma þeirra og Einar hlaupandi. 

Mamma hrópaði að hún væri að koma og óð strax út í sjóinn til þeirra og náði að hjálpa 

þeim upp úr. Þau fóru nú öll að gráta af gleði, yfir því að hafa bjargast, því þetta var svo 

sannarlega skelfileg lífsreynsla. Þau fóru nú öll heim og mamma Rósu og Kristjáns 

færði þau öll í þurr föt, eftir heitt og gott fótabað. Þau fengu svo heitt kakó í 

kaffitímanum. Mamma þeirra hringdi í mömmu Einars og Önnu og lét hana vita af 

ævintýrinu, sem þau höfðu lent í. Hún ætlaði að koma strax til þeirra. Þegar allir voru 

búnir að jafna sig og mamma Einars og Önnu komin, þá settust þau öll saman, til þess 

að tala um það, sem hafði gerst. Þau töluðu um það, sem er hættulegt í fjörunni og hvers 

vegna þær hefðu alls ekki mátt fara einar í fjöruna. Anna og Rósa voru svo sannarlega 

búnar að læra það, að fara aldrei einar aftur í fjöruna. Mamma Önnu og Einars sagði 

þeim líka, að stundum breytist fjaran og er það annað hvort kallað flóð eða fjara. 

 

Hafið þið heyrt talað um flóð og fjöru? 

Vitið þið hvað það er? 

 

Þegar er fjara, þá er nóg pláss til að leika sér í sandinum, en svo þegar kemur flóð, þá 

kemur sjórinn og fyllir fjöruna. Stundum gerist það mjög hratt og þá er eins gott að 

passa sig. Það er erfitt fyrir börn, að vita á hvaða tíma flóðið kemur, því það er misjafnt 

eftir dögum, en það kemur nánast tvisvar á sólarhring. Þess vegna er svo mikilvægt að 

við fylgjumst vel með sjónum og hvernig hann breytist. Rósa og Anna horfðu á hvor 

aðra, mjög hissa, því þær höfðu aldrei heyrt um flóð og fjöru. Þær lofuðu því að fara 

aldrei aftur einar í fjöruna og að þær myndu alltaf biðja einhvern um að koma með sér. 

Krakkarnir fóru nú saman inn í herbergi og spjölluðu um það, sem þau hefðu lent í. Þau 

töluðu um, hvað þær Rósa og Anna hefðu verið heppnar að strákarnir hefðu komið 

tímanlega. Þau hlökkuðu til að segja frá þessu hættulega ævintýri í leikskólanum og 

skólanum daginn eftir.  
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Hugmyndir að leiðum sem tengjast námssviðunum. 

 

Hreyfing 

Fara í vettvangsferð og skoða fjöru og ræða um söguna og sjá fyrir sér hvernig Rósa og 

Anna gátu lent í því að festast í fjörunni. Fara í leiki, leika sjóinn og öldurnar. 

 

Málrækt 

Útskýra orð sem börnin skilja ekki, það að hlusta og tala saman felur í sér málrækt. 

 

Myndsköpun 

Leyfa börnunum að teikna sína upplifun af sögunni.  

Fara í fjöruna og ná í sand og steina og gera fjörumyndir með þeim.  

Mála myndir af sjónum og fjörunni. 

 

Tónlist 

Hlusta á hljóðin í sjónum, taka upp sjávarhljóð, finna hljóðgjafa, sem gefur frá sér 

svipað hljóð og sjórinn. Syngja lög um sjóinn til dæmis, Hafið, blá hafið, Alli, Palli og 

Erlingur, Bátasmiðurinn, Sofa urtubörn, Litlu andarungarnir ætla út á haf. Gaman er að 

kenna þeim gömul íslensk sjómanna lög til dæmis Stolt siglir fleyið mitt. 

 

Náttúra og umhverfi  

Á leið í fjöruna læra börnin um umhverfið og þá náttúru, sem er í kringum fjöruna. Þau 

læra á nærumhverfið sitt og hvaða leiðir sé best að fara, hvað varðar gangstéttir, 

götuljós, gangbrautir og göngustíga.  

 

Menning og samfélag 

Hægt er að fræða börnin um, að fjörur eru ekki allar eins, þær sem eru til dæmis í 

Reykjavík eru öðruvísi en þær, sem eru á Barðaströnd. Sumar fjörur eru ekki með 

steinum og aðrar eru með hvítum sandi. Skoða á landakorti, hvar fjörur er að finna og 

skoða myndir af þeim. 
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Þörungar 
 

Markmið 

Að fræða börnin um mismunandi tegundir af þara og kveikja áhuga þeirra á því að 

skoða og fræðast frekar um þara og fjöruna. Að börnin fari að hugsa um lífið í kringum 

sig og að þau finni hjá sér löngun til að fræðast um það. 

 

Undirbúningur 

Kennari verði búinn að kaupa poka af sölum, til þess að leyfa börnunum að smakka. 

Hafa til taks bækur um eldgos, lunda og fleira, sem gæti auðveldað umræður eftir 

söguna. Hafa tilbúin skriffæri og pappír, til þess að skrifa niður hugleiðingar barnanna. 

Hægt að sjá hvert sagan leiðir þau. Hægt að skipta hópunum niður eftir áhuga og fara í 

fleiri en einn leiðangur, til þess að afla frekari upplýsinga um viðfangsefnið. Kennari 

þarf að hafa bækur aðgengilegar um efnið, sem oft leiða til frekari samræðna og ýta 

undir áhuga barnanna. 
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Heimsóknin til afa 

 

 

 

Það var kominn ágúst og Kristján og Rósa voru að fara með mömmu og pabba til 

Vestmannaeyja að heimsækja afa sinn. Afi þeirra hét líka Kristján og hann var pabbi, 

pabba þeirra. Afi þeirra hafði búið í Vestmannaeyjum alla sína ævi og Kristján og Rósa 

voru mjög spennt að fara að heimsækja hann. Þeim fannst líka mjög spennandi að fara í 

Herjólf, en það er skip, sem siglir til Vestmannaeyja.  

Rósu fannst æðislega gaman í Herjólfi, hún stóð úti og horfði á öldurnar með pabba 

sínum. Skipið fór í miklar dýfur, það var eins og þau væru í rússíbana. Kristján var ekki 

eins glaður, því hann var allan tímann í koju, því hann varð svo sjóveikur. Í hvert skipti 

sem skipið veltist til og frá, þurfti Kristján að æla, alveg þangað til hann gat sofnað, þá 

leið honum betur.  

 

Hvar eru Vestmannaeyjar? 

Hafið þið farið til Vestmannaeyja? 

Haldið þið, að það sé hægt að keyra til Vestmannaeyja? 

 

Kristján óskaði þess, að hægt væri að keyra til Vestmannaeyja, en það var ekki hægt, 

þannig að annað hvort varð að fljúga, eða fara í Herjólf, sem var stórt skip, sem flutti 
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bæði fólk og bíla. Þegar Rósa sá loksins Vestmannaeyjar, varð hún svo spennt, því það 

var svo langt síðan hún hafði hitt afa sinn. Þegar skipið lagði að bryggju, sáu þau hvar 

afi stóð og beið eftir þeim. Það urðu miklir fagnaðarfundir, þegar þau hittu afa. Rósa og 

Kristján áttu að sofa uppi í risi hjá afa, á dýnu, þar var ekki mikið pláss, en þar var lítill 

gluggi, þaðan sem þau sáu yfir allar Vestmannaeyjar og alveg niður í fjöru. Afi benti 

þeim á staði út um gluggann og sagði þeim, að á morgun skyldi hann fara með þau í 

fjöruna. Þegar þau voru komin undir sæng, báðu þau afa að segja sér söguna um 

eldgosið ægilega í Heimaey, sem varð 1973. Þau höfðu heyrt það oft og mörgum 

sinnum áður, en fengu aldrei nóg af því að heyra afa segja frá því, hvernig fólkinu var 

bjargað í báta, sem sigldu með það í land. 

 

Vitið þið hvað eldgos er? 

 

Nú var kominn morgunn og krakkarnir voru fljótir að vakna. Þau hlupu niður í eldhús, 

þar sem mamma og pabbi sátu og drukku kaffi, en afi stóð við eldavélina og var að 

hræra í potti. Þegar þau voru sest, setti afi fyrir framan þau diska, með undarlegum graut 

á. Kristján og Rósa horfðu hissa hvert á annað og svo á afa. Þau spurðu afa sinn, hvað í 

ósköpunum þetta væri. Afi sagði þeim að það væri grautur, búinn til úr sölum, mjólk, 

salti, sykri og eggi. „SÖL!” sögðu þau í kór. Afi sagði þeim, að söl væru ein tegund af 

þörungi, sem hann safnaði og þurrkaði og notaði svo í matargerð. Kristján rak út úr sér 

tunguna og sagði „oj, það er ógeðslegt.” Rósu fannst þetta mjög merkilegt og spurði afa 

sinn, hvort það væru til margar tegundir af þara. „Já,” sagði afi, en bætti við, að ekki 

væri gott að borða þær allar. Afi bauð þeim upp á graut, en Kristján vildi sko ekki 

smakka, hann vildi bara fá hafragraut, eins og venjulega hjá afa. Rósa borðaði grautinn 

hans afa með bestu lyst og Kristján fékk hafragraut. Þegar þau voru búin sagði afi: 

„Jæja, við skulum drífa okkur í fjöruna.“ Það þurfti ekki að segja krökkunum það 

tvisvar, þau voru svo spennt. Þau kvöddu pabba og mömmu, sem ætluðu að fara í 

gönguferð í bænum á meðan og hitta gamla kunningja. En þegar þau hlupu út, brá þeim 

heldur í brún. Það var allt fullt af litlum fuglum í garðinum og þeir hlupu svo 

skringilega um garðinn hans afa. Þau sáu nú, að það voru krakkar út um allt með kassa, 

sem þau voru að tína þá í. Nú kom afi út og hafði séð hvað gekk á. Hann kom með 

kassa fyrir Kristján og Rósu og sagði þeim að þetta væri siður hérna á Heimaey að 

bjarga pysjum, með því að setja þær í kassa og fara svo með þær í fjöruna og sleppa 

þeim.  
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Vitið þið hvað pysja er? 

Vitið þið hvað lundi er? 

 

Þetta fannst börnunum skrítið, en þau hlupu um allan garð, það var svo fyndið að hlaupa 

um og elta þessa skrítnu litlu fugla. Kristján var snöggur að ná þeim og fyllti kassann 

sinn mjög fljótt, en Rósa var ekki eins snögg. Þau hjálpuðust að við að fylla kassann 

hennar líka, og fóru svo með kassana til afa, sem hafði fyllt einn enn, og sett í jeppann 

sinn. Þau fóru nú niður í fjöru með kassana, og á leiðinni sagði afi þeim meira frá 

þessum fuglum. 

Afi sagði þeim, að fullorðnu fuglarnir hétu lundar og ungarnir pysjur. Þegar þau komu 

niður í fjöru, sýndi afi þeim klettana, þar sem lundarnir voru og sagði þeim hvernig 

lundinn gerði hreiður, með því að grafa holur í jarðveginn, fyrir ofan bjargið. Þar sætu 

ungarnir sem fastast, því foreldrarnir kæmu með mat til þeirra í hreiðrið, oft með fullan 

gogginn af sílum og fleira góðgæti. Einmitt á þessum tíma fljúga svo stóru lundarnir í 

burtu út á haf, og þá þurfa ungarnir að bjarga sér sjálfir. Þá fara þeir af stað og laðast að 

ljósunum í bænum, og þess vegna hafi þeir verið í garðinum hjá þeim um morguninn. 

Þegar þau komu niður í fjöru, sáu þau að þar voru önnur börn líka, með kassa fulla af 

pysjum. Nú slepptu þau pysjunum úr kössunum og sáu hvernig sumar reyndu að fljúga. 

Nokkrum tókst það ágætlega, en sumar voru enn hálf klaufalegar. Þetta var sannkallað 

ævintýri og skemmtileg byrjun á fjöruferðinni. Rósa og Kristján löbbuðu um fjöruna 

með afa, sem sýndi þeim allan þarann, sem þar var að finna. Afi sagði þeim, að það 

væru tvenns konar þörungar í fjörunni, brúnþörungar og rauðþörungar. Hann sagði 

þeim, að brúnþörungar væru mjög algengir og benti þeim á bóluþang, sem var lítill 

brúnn þari, með hnöttóttum bólum á. Hann sýndi þeim líka hrossaþara og klapparþang. 

Afi sagði þeim að sölin, sem hefðu verið í grautnum um morgunn, væru rauðþörungar, 

hann sýndi þeim líka fjörugrös, sem voru fjólublá á litinn. Þegar þau komu heim, sýndi 

afi þeim sölin, sem hann var að þurrka. Þau spurðu afa sinn, hvað hann ætlaði að gera 

við öll þessi söl. Afi sagðist ætla að borða þau. Kristjáni fannst það skrítið, því hann 

hafði ekki enn þorað að smakka þau. Hann var viss um, að þau væri ekki góð á bragðið. 

Afi sagði þeim að söl hefðu verið borðuð í mörg ár á Íslandi og að þau væri mjög holl, 

og full af vítamínum. Afi bauð þeim að smakka þurrkuð söl. 

  

Hafið þið smakkað söl? 

Viljið þið smakka? 
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Rósa smakkaði fyrst, hún varð mjög hrifin, en Kristján gretti sig á meðan, en ákvað þó 

að nú skyldi hann smakka, hann setti sölin í munninn, en puðraði þeim strax út úr sér 

aftur og sagði: „oj!” Afi og Rósa fóru að skellihlæja og afi sagði þeim frá því, að það 

væri líka mjög gott að borða sölin með smjöri, eða setja þau út á ýmsan mat, eins og 

súpur, salöt eða fiskrétti. Rósu fannst það mjög merkilegt og vildi endilega prófa meiri 

söl, með öðrum mat. Þegar þau voru búin að vera nokkra daga í Vestmannaeyjum, fóru 

þau heim. Afi keyrði þau niður á bryggju í stóra jeppanum sínum. Þau föðmuðu afa að 

sér og þökkuðu honum fyrir allar sögurnar og ferðirnar, sem hann fór með þau í. Afi 

þakkaði þeim líka fyrir komuna og sagði þeim að koma sem fyrst aftur, það væri svo 

gaman að fá þau. Svo rétti hann Rósu og Kristjáni hvoru sinn pakkann og sagði þeim að 

kíkja í þá á leiðinni. 

Kristján og Rósa opnuðu pakkana í Herjólfi. Rósa fékk poka fullan af sölum og Kristján 

fékk bók um lunda. Þau hugsuðu fallega til afa, og voru þakklát fyrir þessar gjafir. Rósa 

gat ekki beðið eftir að leyfa Önnu og Einari að smakka söl. 
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Hugmyndir að leiðum sem tengjast námssviðunum. 

 

Hreyfing 

Fara í vettvangsferð í fjöruna og skoða þangið og bera saman við myndir, sem hægt er 

að vera með meðferðis. 

  

Málrækt 

Ræða söguna og öll nýju hugtökin, sem sum börnin hafa ekki heyrt. 

  

Myndsköpun 

Börnin geta tínt þang í poka og farið með í leikskólann. Hægt er að hengja það úti á 

snúru með klemmum og láta þorna. Nota það svo til þess að líma á blöð eða skreyta 

með. Hægt að mála svo yfir listaverkið á eftir með vatnslitum. Teikna lunda, eftir að 

hafa skoðað myndir af honum. Teikna myndir af eldgosi, eftir að hafa fræðst um þau. 

 

Tónlist 

Hægt að semja lag um þara eða söl og halda áfram að syngja lög, sem tengjast sjó og 

fjöru. Leita að lögum um lunda, Vestmannaeyjar eða eldgos. 

  

Náttúra og umhverfið  

Á leið í fjöruna læra börnin um umhverfið og þá náttúru, sem er í kringum fjöruna. Þau 

læra á nærumhverfið sitt, læra að veita því lífi athygli, sem er allt í kring um þau, til 

dæmis þegar þau eru í ferðalögum. Gera tilraunir úti, eins og til dæmis að búa til eldgos.  

1. Ná í mold í fat og þjappa upp að glerkrukku, þannig að það myndi fjall. 

2. Setjið hálfan bolla af vatni ofan í glerkrukkuna. 

3. Setjið hálfan bolla af lyftidufti. 

4. Bætið 6 tsk. af uppþvottalegi ofan í. 

5. Bætið við rauðum matarlit að vild. 

6. Hrærið hráefnunum saman. 

7. Setja hálfan bolla af ediki.  

Fylgjast svo með, þegar gosið hefst. 
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Menning og samfélag 

Hægt að fræða börnin um Vestmannaeyjar. Einnig hægt að segja þeim betur frá þangi 

og þörungi úr fjörunni. Hægt að afla sér frekari upplýsinga á vef og einnig á bókasafni.  

Sem dæmi er hægt að segja þeim, hversu holl sölin séu, því talað er um að þau sé rík af 

próteini, járni og full af vítamínum. Einnig er hægt að segja börnunum frá því, að í 

gegnum aldirnar hafi Íslendingar nýtt þara til átu. Oft sé hægt að tengja það við hallæri 

og hungursneyð. En sölin eru enn borðuð í dag. Fræðast um og finna upplýsingar um 

eldgosin, sem hafa orðið í Vestmannaeyjum og önnur eldgos. Finna upplýsingar um 

lundann í bókum og á vefsíðum. 
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Fjörufuglar 
 

Markmið 

Markmiðið er að kynna fjöruna fyrir börnunum, og brot af því fuglalífi, sem er þar að 

finna. Fá þau til að ræða saman, deila reynslu sinni og hugmyndum af fuglum. Einnig 

að fá börnin til þess horfa í kringum sig og fylgjast með lífinu í umhverfinu.  

 

Undirbúningur 

Kennarinn kannar, hverjar forhugmyndir barnanna eru um fugla og það, hvaða fuglar 

eru í fjörum. Hægt er að hafa fuglabækur við hendina, þegar líður á söguna og börnin 

vilja vita meira um fuglana í sögunni. Hafa skriffæri og blað við hendina, þegar 

spurningar vakna og þegar þau svara spurningum. 
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Fuglinn í fjörunni 

 

 

 

Nú var komið helgarfrí, Kristján og Einar voru mjög ánægðir með það, því þá langaði 

svo að leika sér í nýjum tölvuleik, sem Einar hafði fengið að gjöf frá pabba sínum, sem 

bjó í Englandi. Rósa og Anna voru líka mjög ánægðar, því mamma Önnu og Einars var 

á næturvakt og þau ætluðu að gista heima hjá Rósu og Kristjáni. Þegar þau voru komin 

heim úr skólanum, fóru strákarnir beint í tölvuna, en Rósa og Anna fóru að leika sér í 

mömmó. Rósa og Anna klæddu dúkkurnar sínar í útiföt, settu þær í vagn og fóru út að 

labba með þær. Þær fóru út á leikvöllinn og fóru að róla og renna sér með dúkkurnar 

sínar. Þegar Anna var að setja dúkkuna sína aftur í vagninn heyrði hún eitthvað hljóð, 

hún kallaði í Rósu og spurði hana, hvort hún heyrði hljóðið líka. Rósa hlustaði eins vel 

og hún gat og loksins heyrði hún það líka. Rósa sagði að þetta væri eins og þegar 

einhver væri að flauta eða garga, „já,” sagði Anna „þetta er eins og fugl.” Þær byrjuð að 

líta í kringum sig, því þær heyrðu að hljóðið var ekki langt undan. Þegar þær voru 

komnar aðeins út fyrir leikvöllinn, sáu þær lítinn fugl liggja í grasinu, hann lá bara og 

gargaði lágt á þær. Rósa fór alveg upp að honum, en hann flaug ekki í burtu, hún sagði 

við Önnu að hann hlyti að vera meiddur. Anna vorkenndi litla skinninu og sagði við 

Rósu, að þær yrðu að hjálpa honum.  
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Hafið þið séð slasaðan fugl? 

Hvernig geta Anna og Rósa hjálpað fuglinum? 

 

Stelpurnar náðu í dúkkuvagninn sinn, og tóku litla fuglinn varlega upp og settu hann 

ofan í hjá dúkkunum sínum. Þær ákváðu, að best væri að fara með fuglinn heim og 

spyrja Kristján og Einar, hvað þær ættu að gera. Þegar heim var komið hlupu þær inn í 

herbergi til strákanna, til að segja þeim frá litla fuglinum. Þær töluðu svo hratt, og báðar 

í einu, svo að strákarnir skildu ekkert, hvað þær voru að reyna að segja. Kristján 

öskraði: „STOPP,“ og stelpurnar þögðu. „Jæja,” sagði Kristján, „ein að tala í einu, 

annars skiljum við ekkert, hvað þið eruð að reyna að segja.” Rósa sagði strákunum frá 

litla fuglinum, sem þær Anna höfðu fundið, og að hann væri eitthvað meiddur. Þær 

vissu ekkert hvernig þær gætu hjálpað honum. Anna var næstum farin að gráta, því hún 

fann svo til með litla fuglinum.  

 

Hvað mynduð þið gera, ef þið væruð í þeirra sporum? 

 

Strákarnir fóru nú út með stelpunum, til að kíkja á fuglinn. Kristján skoðaði fuglinn og 

sagði svo við stelpurnar að hann héldi, að hann væri meiddur á öðrum vængnum, en 

hann vissi samt ekki, hvernig ætti að hjálpa honum. Nú fór Anna að gráta, því hún vildi 

svo mikið hjálpa fuglinum, og hún sagði við krakkana að þau yrðu að reyna að gera 

eitthvað, því annars myndi hann kannski deyja. Kristján ákvað að hringja í mömmu 

sína, sem var út í búð og spyrja hana, hvað þau ættu að gera. Hún sagði þeim að kíkja í 

heimsókn til Sigurjóns gamla, en hann hefði alltaf verið mikill fuglaáhugamaður. 

Krakkarnir löbbuðu af stað heim til Sigurjóns með litla fuglinn í vagninum. Þau 

bönkuðu hjá honum og þegar hann kom til dyra, sögðu þau honum frá aumingja 

fuglinum. Sigurjón hlustaði af áhuga á krakkana og kíkti svo á litla fuglinn. Hann sagði 

krökkunum, að þessi fugl héti sendlingur og væri fjörufugl, þess vegna hefðu stelpurnar 

fundið hann rétt hjá leikvellinum, því hann stóð svo nálægt fjörunni. Anna sagði, að hún 

væri svo hrædd um að fuglinn væri svangur og spurði hvað hann borðaði.  

 

Hvað haldið þið að fuglinn borði? 

 

Sigurjón sagði þeim, að sendlingar borðuðu allskonar smádýr, sem væri að finna í 

fjörunni, til dæmis skordýr, pöddur, skeldýr, snigla og krabbadýr. Sigurjón sagði 
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Kristjáni, Einari, Rósu og Önnu að fara niður í fjöru og tína einhver smádýr handa 

fuglinum að borða, og á meðan skyldi hann reyna að hjálpa honum. Krakkarnir hlupu 

niður í fjöru, til að finna eitthvert æti fyrir litla sendlinginn. Þau þurftu að leita mjög vel, 

því það var ekki mikið að finna, en þau fundu þó einhverjar pöddur og snigla. Þegar þau 

komu til baka var mamma Rósu og Kristjáns komin heim til Sigurjóns, krakkarnir sáu 

hvar sendlingurinn lá ofan í skókassa, alveg kyrr. Anna fór strax að gráta, Sigurjón 

spurði Önnu af hverju hún væri að gráta. Anna hélt, að fuglinn hefði dáið úr hungri, því 

þau voru svo lengi að finna handa honum mat. Sigurjón gamli var fljótur að hughreysta 

Önnu, og sagði henni að hann væri bara sofandi. Önnu létti við það og hún og Rósa fóru 

með smádýrin, sem þau fundu, til hans, svo hann fengi eitthvað í svanginn. Sigurjón 

gamli sagði við mömmu og krakkana, að sendlingurinn hefði verið með litla flís fasta í 

öðrum vængnum, og að hann væri búin að losa hana og hreinsa sárið. Hann sagði þeim 

að fuglinn yrði að hvíla sig í nokkra daga og þá gætu þau farið og sleppt honum niður í 

fjöru. Þegar tveir dagar voru liðnir, hringdi Sigurjón gamli í mömmu Rósu og Kristjáns 

og sagði henni að fuglinn væri allur að braggast og að krakkarnir mættu koma og fara 

með hann niður í fjöru. Kristján, Rósa, Anna og Einar fóru strax heim til Sigurjóns eftir 

skóla til að sækja litla sendlinginn, Sigurjón sagði þeim, að hann væri orðinn mjög hress 

og vildi bara komast aftur niður í fjöru, hann rétti þeim lítið búr með sendlingnum í. 

Krakkarnir löbbuðu af stað niður í fjöru, Sigurjón gamli fór með þeim og hann var með 

fuglabók og kíki með sér. Þegar þau komu niður í fjöru, slepptu þau litla sendlingnum 

og hann flaug í burtu, Sigurjón fylgdist með honum í kíkinum og sagði við krakkana, að 

hann væri komin í hópinn sinn aftur. Krakkarnir fengu öll að kíkja í kíkinn og sáu fullt 

af sendlingum en gátu ekki þekkt hann frá hinum, því þeir voru allir eins. Þau sáu líka 

aðrar tegundir af fuglum í fjörunni. Þau spurðu Sigurjón hvaða fuglar þetta væru. 

 

Vitið þið um einhverja fugla, sem eru í fjörunni? 

 

Sigurjón sagði þeim, að þeir fuglar, sem eru í fjörunni séu kallaðir vaðfuglar eða 

fjörufuglar. Hann sýndi þeim í bókinni nokkra fjörufugla, til dæmis tjald og jaðrakan, en 

þeir eru með mjög langt nef, sem auðveldar þeim að finna fæðu í sandinum og leðjunni. 

Krakkarnir notuðu kíkinn til að gá, hvort þau sæju þessa fugla en þau fundu enga. 

Sigurjón kom auga á rauðbrysting í fjörunni, sem var að leita sér að einhverju ætilegu, 

hann benti börnunum á hann og sagði, þeim að rauðbrystingur væri farfugl, sem 

stoppaði aðeins stutt á Íslandi. Þau sátu áfram í fjörunni að skoða fugla í gegnum kíkinn, 
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þau sáu nokkrar tegundir af fuglum. Þau sáu máva, margæsir og æðarfugl. Sigurjón 

gamli fræddi þau um fuglana, sem þau sáu, og sýndi þeim myndir af þeim í bókinni. 

Eftir ágætis stund í fjörunni, löbbuðu krakkarnir heim, þau spjölluðu um fuglana, sem 

þau sáu á leiðinni, en fegnust voru þau að litli sendlingurinn hefði náð sér og komist 

heim til sín.  
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Hugmyndir að leiðum sem tengjast námssviðunum. 

 

Hreyfing 

Fara í vettvangsferð í fjöru og skrá niður allar þær fuglategundir, sem sjást. Hafa myndir 

meðferðis, til þess að bera saman. Gott að hafa kíki með, til þess að sjá betur 

fuglategundina.  

 

Málrækt 

Skrifa niður orð í sögunni, sem börnin skilja ekki. Ræða þau og útskýra merkingu 

þeirra. 

 

Myndsköpun 

Börnin geta teiknað þessa fugla, sem koma fyrir í sögunni, eftir að hafa skoðað myndir 

af þeim í bókum og á vefsíðum. Ef áhugi barnanna leiðir þau áfram í frekari 

rannsóknarvinnu með fuglana til dæmis: Hvað borða þeir? Eru þeir allt árið hérna? Það 

getur verið gaman að gera mynd eftir ferlið, eða jafnvel leira fuglana og mála. 

 

Tónlist 

Hægt að dansa fugladansinn, safna saman og syngja fuglalög. Fara í ferð og hlusta á 

fuglahljóðin í fjöru. Reyna að heyra mismunandi fuglahljóð, með því að leggjast niður 

með lokuð augun. Taka með upptökutæki, til þess að vinna úr hljóðunum, þegar komið 

er til baka. Reyna að finna hljóðgjafa, sem líkjast hljóðum fuglanna. Hægt að finna 

vefsíður, sem eru með fuglahljóðum eins og til dæmis þessa: 

http://www1.nams.is/fuglar/index.php  

 

Náttúra og umhverfi  

Hjálpa börnunum að verða meðvituð um sitt nánasta umhverfi, með því að vita til 

dæmis hvar næsta fjara er í þeirra umhverfi.  

 

Menning og samfélag 

Hægt að finna sögur, um fugla, eins og til dæmis þjóðsögur og þulur. Segja þeim frá 

því, að margir gefi alltaf fuglunum korn og ýmsan mat, sem þeir geti borðað, eins og til 

dæmis mylsnu. Hægt að fara á veturna, og gefa fuglunum og fylgjast með því, hvort 
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þeir borði matinn. Hægt að hengja upp bakka með ýmsum mat í, til þess að sjá hvað þeir 

borða. Bræða tólg og hræra fuglakorni í, setja band í gegn um botninn á jógúrtdós og 

upp úr, binda smáspýtu í endann. Hella blöndunni í dósina og láta storkna. Klippa 

dósina utan af og hengja stykkið á hvolfi í trjágrein. Fuglarnir eiga þá að koma og týna 

kornið og borða feitina, hangandi á bandinu eða á spýtunni.  
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Lífríki fjörunnar 
 

Markmið 

 Að kynna fyrir börnunum fjölbreytt lífríki fjörunnar. Bera virðingu fyrir fjörunni og 

þeim smádýrum og gróðri sem þar búa. Að börnin kynnist því að fara í fjöruna, finna og 

safna lífverum og gróðri til að skoða betur. 

 

Undirbúningur 

Skrifa niður öll þau smádýr, sem börnin kunna að nefna. Hægt að skoða bækur með 

myndum, áður en haldið er af stað í fjöruferð. Finna til bækur og önnur fræðirit með 

myndum og upplýsingum um þau dýr, sem börnin þekkja og eiga eftir að kynnast.  
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Leyndardómar fjörunnar 

 

 

 

Kristján og Einar voru mjög spenntir yfir því að vera að fara í skólann í dag. Þriðji og 

fjórði bekkur áttu að fara saman í vísindaferð niður í fjöru. Þeir fóru með rútu um leið 

og þeir mættu í skólann um morguninn. Náttúrufræðikennararnir fóru líka með, og í 

rútunni á leiðinni töluðu þeir um, hvað hægt væri að finna í fjörunni.  

 

Vitið þið hvað vísindaferð er? 

Vitið þið hvað er hægt að finna í fjörunni? 

 

Þeir sögðu frá því að hægt væri að finna krabba, sæfífla, fjörubobba, hrúðurkarla og 

orma. Þeir töluðu líka um allan gróðurinn, sem var að finna í fjörunni. Þeir sögðu líka, 

að það væri stundum hægt að finna ígulker, krossfiska og ýmiskonar smádýr, sem 

sæjust varla með berum augum. Þegar komið var á áfangastað, fóru kennararnir yfir 

nokkrar reglur varðandi umgengni í fjörunni, það áttu allir að ganga vel um, ekki skilja 

eftir sig rusl og ef það þyrfti að velta steinum, átti að setja þá aftur á sinn stað. 

Krökkunum var nú skipt upp í hópa, þar sem hver hópur fékk nokkrar litlar fötur, 

stækkunargler, einnota myndavél og nokkra litla háfa til að taka sýni. 

Náttúrufræðikennarinn útskýrði fyrir þeim, hvernig best væri að taka sýni, ef þau finndu 

litla polla í fjörunni, þá væri mjög líklegt að þar væru einhver smádýr ofan í, sem sæjust 
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betur með víðsjá. Til þess að ná þessum smádýrum áttu þau að setja smá vatn ofan í 

föturnar og nota svo háfinn til að veiða upp úr pollunum. Önnur dýr, sem finnast ekki 

ofan í vatni, átti bara að setja beint ofan í föturnar. Kristján og Einar lentu ekki saman í 

hóp, en Einar stakk upp á því, að þeir myndu bara stelast til að skipta við annan strák.  

 

Hvað finnst ykkur að Kristján og Einar ættu að gera til að fá að vera saman í hóp? 

 

En Kristján sagði, að það væri nú öruggara að tala við kennara um þetta og þeir gerðu 

það. Kennarinn skildi vel að þeir vildu vera saman og það var bara ekkert mál. Hann 

hrósaði þeim fyrir að spyrja um leyfi. Strákarnir lögðu nú glaðir af stað með hópnum 

sínum að finna dýr í fjörunni. Þeir settu smá af þara í eina fötu, því þeir vildu skoða 

hann betur í víðsjá. Þeir fundu líka kuðung með snigli í og skeljar, sem voru lokaðar, 

þeir voru vissir um að það væri eitthvað inn í þeim. Þeir fundu svo ágætis poll og 

ákváðu að taka sýni úr honum. Þeim leið eins og alvöru vísindamönnum og byrjuðu á 

því að setja smá vatn ofan í fötuna, svo renndu þeir háfnum nokkra hringi ofan í pollinn 

og hristu hann svo ofan í fötuna. Svo fundu þeir dáinn krabba og lítinn krossfisk, sem 

þeir settu ofan í fötuna til að skoða betur, þegar þeir kæmu aftur í skólann. Þegar 

strákarnir voru að ganga til baka að rútunni, sáu þeir eitthvað skrýtið á milli steinanna. 

Þetta var einhver glær klessa, sem lá þarna, Einar náði í prik og prófaði að pota í það. 

Þetta hreyfðist ekki og var eins og að pota í hlaup. Einar hljóp og náði í einn 

náttúrufræðikennarann til að sýna honum.  

 

Hvað haldið þið að þetta hafi verið sem strákarnir fundu? 

 

Kennarinn sagði þeim að þetta væri marglytta, hann sagði þeim að þær væru nánast 

gegnsæjar og virtust stundum lýsa í myrkri. Hann sagði þeim að það væri gott að þeir 

væru ekki búnir að snerta hana, því hún gæti gefið frá sér efni, sem suma klæjaði eða 

sviði undan. Strákunum fannst þetta stórskrítið dýr og ákváðu að taka það ekki, því þeir 

vildu ekki fá á sig þetta efni, það væri örugglega mjög vont. 

 

Hafið þið séð marglyttu? 

 

 Nú var förinni heitið aftur í skólann, til að skoða nánar það sem krakkarnir höfðu 

fundið í fjörunni. Þegar í skólann var komið, fóru hóparnir inn í náttúrufræðistofuna til 



 66 

að skoða og greina það sem fannst í fjörunni. Hver hópur fór á eitt borð og höfðu víðsjá, 

lampa, flísatöng og nokkur stækkunargler til að skoða dýrin, sem fundust í fjörunni. 

Hópurinn, sem Kristján og Einar voru í, byrjaði á því að skoða sniglana sem þau fundu, 

þau settu þá undir víðsjána til að sjá þá betur. Þau flettu upp í bókum til að finna út, 

hvernig sniglar þetta væru og komust að því að þetta voru klettadoppa og þangdoppa. Í 

bókinni stóð að báðir þessir sniglar borða þangið í fjörunni og geta verið mismunandi á 

litinn. Allir í hópnum fengu að skoða í gegnum víðsjána og fannst mjög gaman að sjá, 

hvað sniglarnir hreyfðu sig hægt. Þau skoðuðu líka krossfiskinn og komust að því, að 

þetta var roðakrossfiskur. Eftir að hafa flett upp í náttúrufræðibók, komust þau að því að 

krossfiskar eru með fimm augu, eitt auga á hverjum armi og ef krossfiskur missir arma, 

þá geta vaxið nýir á hann. Þetta fannst hópnum stórmerkilegt. Kennarinn sagði þeim að 

snúa krossfiskinum við og skoða í víðsjánni, þá sáu þau fullt af sogfótum undir 

örmunum og kennarinn sagði þeim, að þeir væru til þess að hann gæti komist áfram, en 

að hann færi mjög hægt.  

 

Finnst ykkur ekki skrítið að krossfiskurinn geti látið vaxa á sig nýjan arm? 

Haldið þið að það séu einhver önnur dýr sem geta það? 

 

Nú var komið að því að skoða það, sem var ofan í vatninu. Hver hópur fékk glært og 

flatt box til að setja vatn ofan í og veiða svo með pínulitlum háf upp úr fötunni, til þess 

að ná einhverjum smádýrum. Þegar þau skoðuðu þetta betur, sáust nokkur dýr á 

hreyfingu. Kennarinn hjálpaði þeim að finna út í bókum, hvaða lífverur þetta væru og 

þau komust að því að þetta voru marflær. Þær voru mjög ljósar á litinn og með dökk 

augu. Kennarinn sagði þeim að þetta gæti verið ljósamarfló og að þær væri oft að finna 

ofan í pollum í fjörunni. Hann sagði þeim líka, að það væru til margar tegundir af 

marflóm, og að það væri mjög erfitt að greina þær í sundur, en allar væru þær með 

harða húð og 14 gangfætur. Krökkunum fannst mjög gaman að fylgjast með marflónum 

synda um í vatninu. Þegar hópurinn skoðaði krabbann betur, kom í ljós að þetta var 

dáinn trjónukrabbi, vanalega voru þeir með tíu fætur, en þessi var bara með sjö. 

Kennarinn sagði þeim þá frá því, að oft brotna fæturnir af og ef krabbinn lifir nógu lengi 

vex oft nýr í staðinn fyrir þann, sem brotnaði. Krökkunum fannst mjög merkilegt að það 

væru mörg dýr, sem gætu bara látið vaxa nýja útlimi, ef einhver brotnar af. Það voru 

líka aðrar lífverur, sem fundust í fjörunni og hóparnir gengu nú á milli, til að sjá hvað 

hinir hefðu fundið. Sumir fundu ígulker, sprettfisk, kræklinga, orma og önnur smádýr, 
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sem erfitt var að greina. Öllum krökkunum fannst þetta mjög skemmtileg og fróðleg 

vísindaferð. Kristján og Einar töluðu um allt það, sem þeir höfðu séð og lært í 

skólanum, á leiðinni heim. Þeir ákváðu að fara í fjöruna heima hjá sér og finna fullt af 

dýrum og búa til sjávardýrabúr heima hjá sér.  
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Hugmyndir að leiðum sem tengjast námssviðunum 

 

Hreyfing 

Fara í hreyfileiki sem tengjast dýrunum í fjörunni. Fara í leikinn Galdrakarlinn, en þá 

fer kennarinn í hlutverk galdrakarlsins og breytir börnunum í hin ýmsu dýr til dæmis 

krabba, snigla og krossfiska, börnin líkja þá eftir hreyfingum þessara dýra.  

 

Málrækt 

Ræða söguna og öll nýju hugtökin, sem sum börnin hafa ekki heyrt. Börnin geta sagt frá 

sinni reynslu af dýrum í fjörunni, með því bæta þau orðaforða og framsögn. 

 

Myndsköpun 

Teikna og mála myndir af smádýrum og gróðri úr fjörinni. Búa til fjöru með því að vera 

með stórt hart blað, sem börnin mála sjó á og líma sand fyrir fjöru. Börnin geta svo sett 

þá muni, sem þau finna í fjörunni til dæmis: steina, skeljar og kuðunga, á fjöruna sína. 

Búa til smádýr með ýmsum leiðum eins og til dæmis leir, pappamassa og teikningum, 

sem hægt er að klippa út. Hægt er að ná í smádýr úr fjörunni og setja í litlar krukkur og 

raða í fjöruna.  

 

Tónlist 

Halda áfram að syngja lög sem tengjast fjörunni. Semja lög um þau dýr sem finnast í 

fjörunni. Fá börnin til að ímynda sér, hvernig heyrist í dýrunum í fjörunni og þau geta 

búið, til hljóð, sem þeim finnst passa við dýrin. 

 

Náttúra og umhverfi  

Börnin halda áfram að kynnast nærumhverfinu sínu með ferðum sínum í fjöruna. Læra 

að umgangast náttúruna og bera virðingu fyrir henni. Læra um mikilvægi þess að halda 

náttúrunni hreinni. Kynnast þeim dýrum, sem eru í fjörunni og hvernig hægt sé að finna 

þau, til að skoða nánar. Hægt er að finna myndir af dýrum í fjörunni, prenta þær út og 

plasta. Fara í leiki eins og minnisspil eða fela myndirnar um leikskólann og börnin leita 

svo að þeim. 
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Menning og samfélag 

Fræða börnin um þá matarmenningu, sem tengist fjörunni, hvað er hægt að borða í 

fjörunni og að þau kynnist því, hvað fólk sótti sér til matar áður fyrr. Hvað er verið að 

borða úr fjörunni í dag.  
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Skeljar og steinar 
 

Markmið 

Markmiðið er að fá börnin til að hugsa um þá staði, sem þau hafa komið á, og deila því 

með hinum. Fá þau til þess að finna fyrir samúð og deila með hinum, atvikum úr lífi 

sínu. Fá börnin til þess að skilja hvað þýðir til dæmis að hugsa, áður en maður 

framkvæmir. Fá börnin til þess að hugsa leiðir til þess að finna notagildi fyrir skeljar og 

steina.  

 

Undirbúningur 

Kennarinn kannar, hverjar forhugmyndir barnanna eru um steina og skeljar. Hafa blað 

og skriffæri til þess að skrifa niður svör og spurningar barnanna. Gott að hafa slétta 

steina og hrufótta steina, til þess að leyfa börnunum að finna muninn. Hafa ýmsar 

skeljar til þess að skoða, einnig ljósmyndir af skeljum og steinum. Gott að hafa bækur 

aðgengilegar um efnið, sem oft leiðir til frekari samræðna og ýtir undir áhuga barnanna. 
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Ógleymanleg sumarbústaðarferð 

 

 

 

Kristján, Rósa, Anna og Einar voru mjög spennt, þau voru öll að fara saman í 

sumarbústað. Mamma og pabbi Kristjáns og Rósu höfðu fengið sumarbústað á leigu rétt 

fyrir utan Vík í Mýrdal og þau buðu Einari, Önnu og mömmu þeirra að koma með. 

Þegar kom að því að leggja af stað, þá vildu Einar og Kristján vera saman í bíl, þeir fóru 

með mömmu hans Einars í bíl, en Rósa og Anna fóru saman. Bílferðin var mjög 

skemmtileg, þau sáu margt skemmtilegt á leiðinni. Þau stoppuðu á Selfossi og fengu sér 

ís, en fullorðna fólkið fékk sér kaffisopa. Þegar þau voru komin undir Eyjafjöll, þá gat 

Rósa bent Önnu á hvar Vestmannaeyjar væru og sagt henni frá því, að þar ætti afi 

hennar heima. Einar og Kristján spjölluðu mikið saman á leiðinni um tölvuleiki, hina 

strákana í skólanum og hvað þeir hlökkuðu til að fara í heita pottinn í sumarbústaðnum. 

Þau stoppuðu við Seljalandsfoss, krakkarnir löbbuðu með pabba alveg að fossinum. 

Pabbi spurði þau, hvort þau vildu fara á bak við fossinn, Einar og Kristján voru alveg til 

í það, en Anna og Rósa þurftu að hugsa sig aðeins um, en ákváðu að slá til. Þegar þau 

voru komin á bak við fossinn, stoppuðu þau og horfðu í gegnum hann. Þetta var eitt af 

því fallegasta, sem þau höfðu á ævinni séð. Það kom þéttur úði á þau, þar sem þau stóðu 

þarna á bak við og eins gott að þau höfðu farið í regnjakkana sína.  
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Haldið þið að það sé hægt að ganga á bak við foss? 

Hafið þið farið að Seljalandsfossi? 

 

Það var mjög gott að koma aftur í heitan bíl eftir þetta ævintýri. Þegar þau loks komu 

upp í bústað, voru krakkarnir orðin svolítið lúin. Þau settust öll upp í sófa og hvíldu sig 

á meðan fullorðna fólkið bar inn farangur og matvörur, því næst fengu börnin hressingu. 

Þegar krakkarnir voru búin að borða, fóru þau út að skoða umhverfið í kringum 

bústaðinn. Sumarbústaðurinn stóð við fjall og þaðan sáu þau yfir litla bæinn Vík, fleiri 

fjöll og sjóinn.  

 

Hafði þið farið í sumarbústað? 

Hvernig er sumarbústaður öðruvísi en heima? 

 

Það voru rólur, vegasalt, sandkassi og fótboltavöllur rétt hjá bústaðnum. Anna og Rósa 

fóru að róla og syngja saman, en strákarnir fóru í fótbolta með pabba hans Kristjáns. 

Þau léku sér alveg fram að kvöldmat. Þegar krakkarnir og pabbi komu upp í bústaðinn, 

var búið að bera fram dýrindis lambalæri, þau tóku öll vel til matar síns og svo fengu 

þau súkkulaðiköku og rjóma í eftirmat. Seinna um kvöldið spiluðu þau öll saman, þau 

spiluðu Olsen Olsen, Veiðimann og Þjóf, en skemmtilegast fannst þeim að spila hæ 

gosa. Þau spiluðu langt fram á kvöld, en nú var kominn tími til að fara sofa, svo þau 

yrðu öll hress daginn eftir. Börnin sváfu saman í herbergi, Einar og Kristján upp í koju 

en Anna og Rósa í stóru rúmi. Þeim fannst rosalega erfitt að sofna, því þau töluðu svo 

mikið saman, en sofnuðu á endanum, þegar klukkan var komin langt yfir miðnætti.  

 

Hvað er miðnætti? 

Hvað er klukkan þá? 

 

Daginn eftir, þegar þau voru búin að borða morgunmat, ákváðu þau að fara í 

skoðunarferð. Þau byrjuðu á því að fara í hjólabát að skoða Dyrhólaey, sem er klettaeyja 

með stóru gati í gegnum. Kristjáni og Einari fannst voða flott að fara í bát, sem var með 

hjólum og gat keyrt ofan í sjóinn. Krökkunum fannst æðislegt á hjólabátnum og fannst 

rosalega spennandi að sigla í gegnum gatið á Dyrhólaey. Fullorðna fólkið hlustaði af 

áhuga á leiðsögumanninn, sem sagði þeim til dæmis frá því, að einu sinni hefði maður 

flogið í gegnum gatið á Dyrhólaey í flugvél, en það hafði enginn annar gert, því það er 
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svo hættulegt. Kristjáni fannst það alveg rosalegt og hann sagði við Einar, að hann 

ætlaði að fljúga í gegnum þetta gat, þegar hann yrði eldri. Þegar sjóferðinni á 

hjólabátnum var lokið, fóru þau í Víkurskála og fengu heitt kakó og kringlu. Þegar allir 

höfðu fengið sér hressingu, var ferðinni heitið niður í fjöru að skoða drangana, sem 

standa út í sjó rétt fyrir utan fjöruna. Pabbi Kristjáns og Rósu sagði þeim frá því, að 

drangarnir væru 66 metra háir og hétu Reynisdrangar. Krakkarnir vissu nú ekki, hvað 

það var hátt, en þeim fannst Reynisdrangarnir bæði vera stórir og flottir. Hann benti 

þeim líka á fjallið, sem stóð við endann á fjörunni og sagði þeim að það hét Reynisfjall. 

Anna og Rósa fóru að tína steina og skeljar. Þær tíndu fullt af flottum skeljum og 

kuðungum. Þær fundu mjög fallegan kuðung, mamma hennar Önnu sagði þeim að þessi 

kuðungur kallaðist Klettadoppa og að einu sinni hefði verið snigill inn í honum. 

Stelpurnar tíndu líka fullt af steinum. Sumir steinarnir voru sléttir, Önnu og Rósu fannst 

eins og þeir væru mjúkir, þegar þær komu við þá. 

 

Hafið þið tínt skeljar og steina? 

Vitið þið, hvað skeljar eru? 

Vitið þið, af hverju sumir steinar í fjörunni eru sléttir? 

Hvað væri hægt að gera við skeljar og steina? 

 

Stelpurnar spurðu pabba hennar Rósu, af hverju sumir steinarnir væru svona sléttir, en 

aðrir hrufóttir. Pabbi sagði þeim frá því, að þegar steinarnir væru búnir að vera lengi í 

sjónum og veltast um, rekast hver á annan og á botninn slípuðust þeir til og yrðu sléttir 

við það. Þetta kallast að steinar séu lábarðir (lár = sjór). Rósu og Önnu fannst sléttu 

steinarnir miklu fallegri en þeir sem voru hrufóttir og tíndu fullt af sléttu steinunum. 

Kristján og Einar nenntu ekkert að tína skeljar og steina, heldur fóru þeir að leita að 

flötum steinum, til að fleyta kerlingar út á sléttan sjóinn. 

 

Vitið þið, hvað er að fleyta kerlingar? 

  

Þau héldu áfram að labba í fjörunni í átt að fjalli og Kristján og Einar hlupu á undan og 

fóru að príla upp fjallið. Mamma hans Einars kallaði á eftir þeim og sagði þeim að hætta 

að príla, það gæti verið hættulegt. Strákarnir hlustuðu ekki á hana og héldu áfram að 

klifra. Anna og Rósa ætluðu líka að hlaupa af stað til að fara príla, en mamma hennar 

Rósu stoppaði þær. Þegar pabbi hans Kristjáns ætlaði að hlaupa af stað, til að ná í 
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strákana, því þeir voru komnir svo hátt upp fjallið, datt Einar niður. Mamma hans Einars 

og pabbi Kristjáns og Rósu hlupu af stað, en mamma hennar Rósu hélt utan um 

stelpurnar og bað þær að bíða hjá sér. Einar lá í jörðinni hágrátandi, og Kristján var 

byrjaður að klifra niður og hann var farin að gráta líka, því hann var svo hræddur um 

Einar vin sinn og frænda. Mamma hans Einars kom til hans og fór að huga að honum, 

en pabbi Kristjáns fór og hjálpaði Kristjáni niður úr fjallinu, svo hann dytti ekki líka. 

Pabbi Kristjáns fór svo líka að huga að Einari, sem grét og grét, því hann fann svo til í 

fætinum, mamma hans skoðaði fótinn og hún hélt að hann væri fótbrotinn, og að þau 

yrðu að hringja í sjúkrabíl. Mamma Rósu fór með stelpurnar í bílinn og keyrði hann 

niður í fjöru, hún sagði stelpunum að bíða í bílnum. Hún fór út með teppi og 

sjúkrakassa, sem þau voru með í bílnum. Anna var farin að gráta, því hún vildi ekki að 

neitt slæmt kæmi fyrir Einar bróður sinn. Rósa reyndi eins og hún gat að hughreysta 

Önnu, en hún var óhuggandi. Nú var sjúkrabíllinn kominn og það þurfti að fara með 

Einar á sjúkrahúsið á Selfossi, mamma hans fór með honum, en pabbi Kristjáns keyrði á 

eftir sjúkrabílnum með Önnu, sem var nú aðeins rólegri.  

 

Hafið þið farið í sjúkrabíl? 

Vitið þið, í hvaða símanúmer á að hringja til að fá sjúkrabíl? 

Þekkið þið einhvern, sem hefur farið í sjúkrabíl? 

 

Kristján, Rósa og mamma þeirra fóru aftur upp í sumarbústaðinn, til að ganga frá og 

pakka dótinu niður. Kristján var mjög miður sín yfir því að þeir hefðu verið að klifra og 

ekki hlustað á mömmu hans Einars, þegar hún kallaði á eftir þeim að stoppa. Mamma 

hans huggaði hann og sagði að það þýddi ekkert að hugsa um það, en hann gæti látið 

þetta kenna sér, að oft er betra að hlusta á þá, sem eldri eru. Enn og aftur sagði hún 

honum að hugsa, áður en hann framkvæmdi eitthvað, sem gat verið hættulegt.  

 

Vitið þið, hvað er verið að meina með því að hugsa áður en maður framkvæmir? 

Munið þið eftir einhverju skipti þar sem þið framkvæmduð án þess að hugsa? 

 

Kristján lofaði mömmu sinni því og sagði henni, að hann væri hættur við að fljúga í 

gegnum gatið á Dyrhólaey, þegar hann væri orðinn stór. Því núna, þegar hann hugsaði 

hvað það gæti verið hættulegt, þá langaði hann ekki lengur að gera eitthvað, sem var svo 

hættulegt að hann gæti dáið. Hann langaði að lifa og læra fullt af nýjum hlutum um lífið 
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og náttúruna í kringum sig. Þegar allt var orðið klárt, keyrði mamma með Rósu og 

Kristján á Selfoss til að athuga með Einar. Þegar þau komu þangað, var Einar kominn 

með gips, á fótinn. Hann var fótbrotinn og varð því að vera með gips í að minnsta kosti 

sex vikur. Þau keyrðu nú öll heim á leið og þegar heim var komið, fóru krakkarnir heim 

til Önnu og Einars og fengu að horfa á mynd og borða nammi. Þau máttu líka teikna 

flottar myndir á gipsið hans Einars og skrifa nöfnin sín. Einari fannst pínu flott að vera 

með gips, því að það voru allir að hjálpa honum, hann þurfti bara ekkert að gera, en 

honum fannst samt dálítið leiðinlegt að hafa meitt sig. 

 



 76 

Hugmyndir að leiðum sem tengjast námssviðunum. 

 

Hreyfing 

Fara í ævintýraferð í næstu fjöru og tína skeljar, steina og allan annan fjársjóð, sem 

verður á veginum.  

 

Málrækt 

Finna öll þau orð og setningar, sem börnin vita ekki hvað þýða og útskýra þau og ræða. 

Börnin geta búið til sögur, sem kennari skrifar niður. Ræða hugtök eins og lögun og 

stærð. 

 

Myndsköpun 

Börnin geta búið til sögusvið. Hægt væri að bora lítil göt í skeljarnar og þau gætu svo 

þrætt þær upp á band eða girni. Búa til hljóðfæri bæði úr steinum og skeljum. Mála 

steina, líma þá saman og margt fleira. Fá hugmyndir hjá börnunum. 

 

Tónlist 

Spila á hljóðfæri, sem voru búin til í myndsköpun. Nota steina sem hljóðgjafa til dæmis 

til þess að slá takt í lagi. Semja texta um steina og skeljar. Finna lög, sem eru um steina, 

skeljar, fossa eða eitthvað annað í náttúrunni. Syngja og læra vísur, texta og lög til 

dæmis, Óskasteinar. 

 

Náttúra og umhverfið  

Hægt er að nota náttúruna til þess að gera alls konar tilraunir eins og til dæmis nota 

steina til þess að búa til plús og mínus dæmi. Gera tilraunir með steina, þannig að 

börnin nota snerti-, lyktar-, sjón- og bragðskyn. Hvernig er að snerta þá með lokuð 

augun? Finna hvernig þeir eru harðir og kaldir. Finna hvernig hitastigið breytist á þeim 

eftir veðrinu eins og til dæmis svartir steinar verða heitir í sól. Láta börnin lýsa 

muninum á steinum og skeljum.  

 

Menning og samfélag 

Gott er að velta fyrir sér spurningum eins og til dæmis: Býr einhver í steinum? En undir 

þeim? Hægt að segja þeim sögur af tröllum og því hvernig sögurnar segja að þau 
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breytist í steina, ef þau eru úti í sól. Hægt að skrifa niður þá staði, sem börnin muna eftir 

að hafa farið á og finna fróðleik um þann stað, sögur og jafnvel þjóðsögur. Segja þeim 

frá því, að oft á fyrri árum léku börn sér með skeljar og steina á allt annan hátt en nú er 

gert. Þá voru skeljarnar hin mismunandi dýr og steinarnir urðu girðingar allt í kringum 

dýrin. Þetta var búið þeirra og börnin í dag geta líka búið til svona bú. Það þarf að byrja 

á því að safna í það, og svo er hægt að nota það, annað hvort bara í fjörunni eða fara 

með það aftur á leikskólann og gera bú í garðinum. 

 



 78 

Heimildaskrá 
 

Agnar Ingólfsson, Hrefna Sigurjónsdóttir og Karl Gunnarsson. (1986). Fjörulíf. 

Reykjavík: Ferðafélag Íslands.  

 

Agnar Ingólfsson. (1990). Íslenskar fjörur. Reykjavík: Bjallan. 

 

Casalis, A. og Pugassi, A. (1996). Lífið í sjónum, ótrúleg fjölbreytni (Óskar Ingimarsson 

og Hrafnkell S. Óskarsson þýddu). Reykjavík: Skjaldborg.  

 

Dyrhólaey. (án árs). Um Dyrhólaey. Vefslóð: 

http://www.dyrholaey.com/default.asp?page_id=3469 [Sótt 18. febrúar 2010]. 

 

Fuglavefurinn. (2006). Sendlingur. Námsgagnastofnun. Vefslóð: 

http://www1.nams.is/fuglar/details.php?val=1&id=9# [Sótt 11. febrúar 2010].  

 

Ingimar Óskarsson. (án árs). Úr myndabók náttúrunnar. Reykjavík: Ríkisútgáfa 

námsbóka.  

 

Íslensk hollusta - frá náttúrunnar hendi! (án árs). Söl. Vefslóð: 

http://www.simnet.is/hollustaurhafinu/product1e.html [Sótt 28.janúar 2010]. 

 

Jón Már Halldórsson. (2002). Hvað einkennir grænþörunga? Vísindavefurinn. Vefslóð: 

http://visindavefur.is/?id=2092 [Sótt 30.janúar 2010]. 

 

Jón Már Halldórsson. (2003). Hvað getið þið sagt mér um lundann? Vísindavefurinn. 

Vefslóð: http://visindavefur.is/?id=3420 [Sótt 12. febrúar 2010]. 

 

Kristín Norðdahl (2002). Hugmyndir leikskólabarna um náttúruna. Vefslóð: 

http://starfsfolk.khi.is/knord/hugmyndiruppmennt22.pdf [Sótt 4. mars 2010]. 

 

Þorsteinn Vilhjálmsson. (2000). Hvers vegna gætir sjávarfalla tvisvar á sólarhring? 

Vísindavefurinn. Vefslóð: http://visindavefur.is/?id=484 [Sótt 21. janúar 2010]. 



 79 

Mýrdalshreppur. (án árs). Náttúran. Vefslóð: http://vik.is/Natturufar/natturan.htm [Sótt 

18. febrúar 2010]. 

 

Nat Norðurferðir. (án árs). Vík í Mýrdal. Vefslóð: 

http://www.nat.is/travelguide/vik_meira.htm [Sótt 18. febrúar 2010].  

 

Náttúran.is: Vefur með umhverfisvitund. (án árs). Söl. Vefslóð: 

http://www.natturan.is/frettir/4950/ [Sótt 29.janúar 2010]. 

 

Sólrún Harðardóttir. (2005). Komdu og skoðaðu hafið. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

 

Stefanía Björnsdóttir. (1996). Umhverfið skiptir það máli? Reykjavík: 

Námsgagnastofnun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


