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Ágrip 

     Akranes á áttunda áratugnum: Ég og systir mín vörðum öllum stundum hjá ömmu okkar. Við 

höfðum frjálsar hendur, máttum nánast gera hvað sem okkur datt í hug, innan skynsamlegra marka. 

Kampurinn við fjöruborðið, þar úði og grúði af alls konar drasli, hlutum sem hætt var að nota. Þetta 

var okkar ævintýraland. Klifruðum ofan í gamla olíutanka, príluðum upp á járnadrasl, fleyttum 

kerlingar í fjörunni, klifum kletta, óðum á milli klappa á grynningunum og eignuðum okkur hver 

sinn stein, veiddum síli og krabba sem við fórum með heim og notuðum draslið sem húsgögn á 

klappirnar okkar. Við áttum safn skelja, kuðunga og steina. Oft þurfti amma að koma og sækja 

okkur í mat, við vorum tímalausar og tókum ekkert eftir hungri, sumrin voru björt svo munurinn á 

morgni og kvöldi var lítill. Stundum hlupum við heim og fengum að taka með okkur nesti sem við 

borðuðum í klettunum. Í stofunni hjá ömmu byggðum við okkur þorp úr gömlum gostöppum: hús, 

götur og hringtorg. Við höfðum bíla og þannig keyrðum við og lékum okkur dögum saman. Ömmu 

stóð á sama þó fína stofan hennar breyttist í allsherjar bílabraut og hún sýndi því fullan skilning 

þegar við vildum geyma leikinn og gera eitthvað annað, veröldin okkar fékk að standa í nokkra 

daga og við tókum alltaf saman eftir okkur. Ef amma komst yfir ónýt raftæki eins og segulband eða 

útvarp, þá fengum við skrúfjárn og hún hvatti okkur til að skrúfa þau í sundur og skoða hvernig 

tækin voru að innan. 

     Þetta eru brot af mínum æskuminningum. Hvort sem það var amma okkar, mamma eða pabbi, 

þá vorum við systurnar alltaf hvattar áfram, sjaldan heyrðum við orð eins og „ekki fara svona hátt” 

eða „nei, þetta er allt of hættulegt.” 

     Nú þegar ég er að ljúka námi í uppeldismenntun barna get ég alveg viðurkennt að oft hef ég leitt 

hugann að því hvernig uppeldi við fengum, systir mín og ég. Sú uppeldisaðferð sem sérstaklega 

amma okkar veitti okkur, er alveg einstök og við eigum henni mikið að þakka. 

     Þess vegna var ég ákveðin í að lokaverkefnið mitt myndi fjalla um börn, náttúru og umhverfi. Í 

dag lifum við í mikilli forræðishyggju. Það er svo margt sem er bannað, það er svo margt sem er að 

glatast, það er svo margt sem hægt væri að kalla afturför.  Við þurfum að rýna í og endurskoða 

gildi okkar sem uppalendur og foreldrar. Rýna í hvernig við vorum sem börn, hvernig við 

hugsuðum sem  börn, hvernig við lékum okkur sem börn.  Hvað hefur breyst? 

     Sem þakklætisvott ætla ég að tileinka ömmu minni sálugu þetta verkefni, því án hennar hefði ég 

ekki orðið það sem ég er í dag. 

     Ég vil þakka þeim sem aðstoðuðu mig við gerð þessa verkefnis og vil ég þar fyrsta nefna Hlín 

Helgu Pálsdóttur, sem reyndist mér mjög góður leiðbeinandi. Þá vil ég þakka systur minni 

Berglindi Baldursdóttur og mágkonu minni Silju Björk Baldursdóttur, sem lásu verkefnið yfir. 
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1. Inngangur 

     Með þessu verkefni legg ég lokahönd á nám mitt um náms- og kennsluskilyrði ungra 

leikskólabarna. Hér ætla ég að tjá mig um þá þætti sem gera gott námsumhverfi að markvissu og 

ábyrgu starfi með börnum sem er þeim svo nauðsynlegt í hröðu og tæknivæddu þjóðfélagi eins og 

við búum í í dag. Í upphafi ætla ég aðeins að útskýra könnunaraðferðina, síðan ræði ég lítillega um 

þá kennismiði sem mótuðu aðferðina með kenningum sínum. Þaðan mun ég fara í gegnum  

námssvið leikskólans og hef könnunaraðferðina sem aðalnámstæknina ásamt því að tengja sviðin 

við útiveru og umhverfið. Þá kem ég aðeins inn á hvert hlutverk kennaranna er og með hvaða hætti 

þeir gera gott námsumhverfi betra með skapandi og skemmtilegri vinnu. Síðan ætla ég aðeins að 

segja frá börnum með þroska og hegðunarvandamál og hvernig könnunaraðferðin hentar þeim í 

verkefnavinnunni. Í lokin er siðan samantekt á  niðurstöðum mínum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

2. Könnunaraðferðin 

 Könnunaraðferðin er mjög öflug aðferð til að styrkja þekkingu barnsins og styðja við 

frumkvæði þess í áframhaldandi þekkingarleit sinni. Könnunaraðferðin gengur út á að barnið leiti 

eftir frekari þekkingu á efni sem vekur athygli þess. Könnunaraðferðin er kjörin leið til að efla 

lestrarnám með því að hafa bókstafi og tölustafi sýnilega, málnotkun með lestri bóka og auknum 

orðaforða og að síðustu stærðfræðihugtök eins og lögun, fjarlægð og styrk. Með aðstoð kennara 

geta börnin kafað dýpra í eitthvað ákveðið efni af eigin frumkvæði en kennari er þá til staðar og 

hjálpar þeim að finna frekari upplýsingar, efnivið og tilfallandi hjálpargögn sem gera 

upplýsingaöflunina viðameiri. Börn, sem rannsakendur byggja úr þeim efnivið sem í kringum þau 

eru, umhverfi sem líkist helst því verkefni sem verið er að kanna (Helm, Judy H., Lillian G. Katz, 

2001:7-8). Misjafnt er þó hvort kennari hafi áhrif á efnisval eða hvort það komi frá börnunum 

sjálfum. Með yngri börn, sem ekki eru orðin nógu vel máli farin, leggur kennari upp fyrir þau 

spurningu um ákveðið efni sem hann vill gera að verkefni fyrir þau. Börnunum er skipt niður í 

hópa og eru um það bil sex börn saman í hóp. Kennarinn útbýr svæði í heimastofu barnanna sem er 

einskonar upplýsingaveggur fyrir verkefnið þar sem börnin og kennarinn safna saman öllu því sem 

tengist hópavinnu þeirra. Þetta geta þau svo skoðað hvenær sem þau vilja til að rifja upp og 

endurskoða. Til að undirbúa sig hefur kennari útbúið spjald með mynd af viðfangsefninu á. Hann 

hefur líka ákveðið hvað hann ætlar að spyrja börnin um í fyrsta tímanum. Þetta spjald er kallað 

vefur og færir kennarinn inn svör sem börnin gefa í hvert skipti sem vefurinn er fylltur út (Helm, 

Judy H., Lillian G. Katz, 2001: 21-23). Börn sem eru á síðasta ári í leikskóla og fyrstu árum í 

grunnskóla hafa næga áhugahvöt til að leggja upp með efni sem vekur áhuga þeirra. Kennari hvetur 

þau áfram í þekkingaröflun sinni. Þau eiga auðveldara með að segja frá, túlka myndir úr bókum í 

orð, búa til flóknari byggingar og hlutverk hvers barns er í meira samhengi við efnið (Helm, Judy 

H., Lillian G. Katz, 2001: 22). Verkefni af þessu tagi geta tekið langan tíma ef vel á að vera en það 

getur verið frá nokkrum vikum upp í nokkra mánuði.  

 

2.1. John Dewey 

     Árið 1896 stofnaði hann ásamt konu sinni Alice Chipman skólann, The Laboratory School eða 

Tilraunaskólann, þar sem þau unnu samkvæmt hugmyndum sínum að breyttum og bættum 

kennsluháttum. Í stað hefðbundinnar kennslu var börnunum uppálagt að vinna sem mest sjálf að 

lausnum verkefna og voru verklegar og bóklegar greinar felldar saman í eina heild. Þannig vildi 

hann að skólinn og samfélagið ynnu saman með því að flétta saman raunverulega reynslu barnanna 

og nám þeirra. Dewey vildi að skólinn endurspeglaði samfélagið og að þessir nýju kennsluhættir 
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hefðu mótandi áhrif á það.  Með breyttum viðhorfum og hugsunarhætti taldi hann að til lengri tíma 

yrði samfélagið betra. Hlutverk kennarans var að halda börnunum við þau verkefni sem þau unnu 

að ásamt því að svara spurningum þeirra og skapa umræður (Gunnar Ragnarsson, 2000: 41-46). 

Þrjú grundvallaratriði eru í hugmyndafræði Dewey en þau eru um menntun og samfélag, menntun 

og lýðræði, og menntun og reynslu. Honum fannst vanta tengsl á milli þess sem börnin gerðu utan 

sem innan skólans. Í skólanum ætti barnið að fá þjálfun í að vera þátttakandi í samfélaginu, að 

skólinn ætti að vera vettvangur lýðræðis þar sem ólíkir einstaklingar væru saman komnir og allir 

leggðu sitt af mörkum. Hlutverk skólans væri einnig að taka mið af reynslu barnanna við frekara 

nám og byggja ofan á merkingarbæra reynslu. Mikil áhersla yrði lögð á að kynnast samfélaginu 

fyrir utan veggi skólans með virkri þátttöku barnanna. Skipulagið  í kringum vinnu barnanna þyrfti 

að vera markvisst og tilgangurinn  augljós. Mikilvægi hlutverkaleiksins gæfi börnunum tækifæri á 

að takast á við þá reynslu sem þau upplifðu dags daglega, tilfinningalega jafnt sem félagslega. 

Leikmunir þyrftu að vera eins raunverulegir og hægt var. Dewey taldi að börnin lærðu mest á því 

sem þau fengju að velja sjálf og ef þau fengju að sýna frumkvæði (Jóhanna Einarsdóttir, 2000:54-

57). 

 

2.2. Vygotsky 

     Lev Vygotsky fæddist árið 1886. Hann stundaði nám við Moskvuháskóla og nam meðal annars 

uppeldisfræði, sálfræði og læknisfræði. Hann kenndi um nokkurt skeið en lagði svo stund á 

rannsóknir á eigin rannsóknarstofu og lagði helst áherslu á uppeldisfræði, þroskafrávik og 

geðfatlanir. Vygotsky hafði mikinn áhuga á námi og þroska. Hann lagði mikið upp úr leik barna 

sem virku afli í þroska þeirra og að ímyndunar- og hlutverkaleikir væru þar mikilvægastir. Þrír 

þættir gerðu leikinn mikilvægan: 

 Leikurinn leiðir til óhlutbundinnar hugsunar. 

 Leikurinn gerir börn meðvituð um þær félagslegu reglur sem ríkja í umhverfinu. 

 Í leiknum felst mikil sjálfstjórn. 

     Vygotsky taldi mikilvægt að barnið þróaði með sér þessa þætti og gegnum ímyndunarleikinn 

fengi barnið tækifæri til þess (Guðrún Bjarnadóttir, 2000:48). Hann taldi að samskipti á milli barna 

og fullorðinna hefðu mikil áhrif á það sem barnið lærði, sem og hvernig félagsleg samskipti væru 

notuð í kennslu. Börn þróuðu hæfni sína og getu í samskiptum við önnur börn en kunnáttu í 

samskiptum við hina fullorðnu. Þá taldi hann að til að barn næði árangri þyrfti það að vera í 

samskiptum við fullorðna eða sér eldri börn sem væru lengra komin í þroska. Vygotsky taldi barnið 

vera á svæði hins mögulega þroska (Zone of Proximal Development) þegar það framkvæmdi 



 8 

verkefni sem það gat ekki framkvæmt án aðstoðar, en tókst með hjálp frá fullorðnum. Með því að 

barnið glímdi við verkefni sem var aðeins ofar getu þess hefði það náð æskilegum 

þroskamöguleikum. Þannig hjálpði hinn fullorðni barninu við verkefnin þar til það gæti leyst þau 

hjálparlaust. Þetta hefur verið kallað stillansabyggingin. Vygotsky taldi að nám sem byggðist á 

eftirlíkingu hefði verið virkt ferli hjá barninu. Barnið líki eftir því sem það sér í kringum sig, með 

því auki það getu sína og færni. Hinn fullorðni þurfi að vera á verði þegar barn framkvæmi 

verkefni, hvort barnið ráði við það eða hvort það sé ofar þess þroska. Það geti haft slæm áhrif á 

barnið, sem oft gefi ekki merki um að verkefnið séu ofar þess getu, það eigi erfitt uppdráttar, sé 

veikburða, frekar seint til máls og lendi oftar í sérkennslu í leikskólanum (Guðrún Bjarnadóttir, 

1998: 33-36). 

 

2.3. Howard Gardner 

     Howard Gardner var fæddur árið 1943 í Pennsylvaniu í  Bandaríkjunum, foreldrar hans fluttu 

frá Þýskalandi 1938. Hann lauk taugasálfræði frá Harvard háskóla 1965. Gardner er best þekktur 

fyrir fjölgreindakenningu sína. Þó liðin væru áttatíu ár frá því fyrstu greindarprófin voru þróuð, dró  

Gardner í efa gildi þeirra og taldi hann grunngreindirnar mun fleiri, eða sjö talsins. Síðar bætti hann 

áttundu við og taldi möguleika á þeirri níundu. Með kenningum sínum vildi hann sýna fram á 

möguleika mannlegrar getu og taldi jafnframt námsumhverfi og verkefnaval skipta miklu máli 

þegar ákvarða átti greind einstaklingsins. Greindunum skipti Gardner niður í átta flokka: 

 Málgreind. Einstaklingur með sterka málgreind kann að koma fyrir sig orði og á auðvelt 

með að tjá sig bæði munnlega og skriflega. Hann á auðvelt með að heyra mun á réttu og 

röngu málfari.  

 Rök- og stærðfræðigreind. Einstaklingur með sterka rök og stærðfræðigreind er næmur á 

tölur,  á auðvelt með að hugsa rökrétt og á auðvelt með að skilja stærðfræði. Þá á hann 

auðvelt með að nota aðferðir eins og flokkun, ályktun, alhæfingu og útreikning. 

 Rýmisgreind. Einstaklingur með sterka rýmisgreind hefur næmt auga fyrir rými, litum, 

lögun, formi, vídd og línum. Hann á auðvelt með að sjá fyrir sér hluti og getur á auðveldan 

hátt hugsað og tjáð sig með myndrænum hætti.  

 Líkams- og hreyfigreind. Einstaklingur með sterka líkams- og hreyfigreind er fær í að 

nota allan líkamann til tjáningar. Hann er leikinn í að búa til hluti og er sterkur í líkamlegri 

færni svo sem samhæfingu, jafnvægi, fingrafimi, styrk og sveigjanleika. Þá hefur hann 

næmt hreyfiskyn, stöðuskyn og snertiviðbrögð. 
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 Tónlistargreind. Einstaklingur með sterka tónlistargreind er næmur fyrir margskonar 

hljómfalli og hljómblæ eins og takti, tónhæð, hraða og hrynjanda. Hann getur spilað eftir 

eyranu, spilað eftir nótum og hefur gott innsæi á tónlist. 

 Samskiptagreind. Einstaklingur með sterka samskiptagreind  á auðvelt með að skilja og 

greina skapferli, fyrirætlanir og tilfinningar annarrar manneskju. Hann er næmur á 

svipbrigði, rödd og látbragð. Þá hefur hann hæfni til að greina mismunandi vísbendingar í 

samskiptum og að bregðast rétt við þeim. 

 Sjálfsþekkingargreind. Einstaklingur með sterka sjálfsþekkingargreind hefur skýra 

sjálfsmynd og hæfni til að hegða sér samkvæmt því. Hann er næmur á styrkleika sína og 

veikleika, innri hvatir, fyrirætlanir sínar, skapgerð og langanir. Þá hefur hann mikla 

sjálfsvirðingu, sjálfsskilning og sjálfsögun. 

 Umhverfisgreind. Einstaklingur með sterka umhverfisgreind þekkir fjöldann allan af 

tegundum úr jurta- og dýraríkinu með nafni. Hann er næmur á veðurfar, hefur þekkingu á 

fjöllum og getur greint í sundur margskonar hluti eins og til dæmis tegundir (Armstrong, 

Tomas, 2000:13-15). 

     Gardner bendir á að einstaklingurinn sé sterkari á ákveðnum sviðum og að greindirnar geti 

unnið saman. Einstaklingurinn hefur hæfileika sem spanna nokkrar greindir og vinna saman. Þá 

getur einstaklingurinn verið mismunandi sterkur innan hverrar greindar. Má nefna að barn sem er 

sterkt í félagslegum samskiptum er þá sterkt bæði í samskiptagreind, þar sem það er næmt á líðan 

annarra, getur hæglega lesið í hegðun annarra og hefur getu til að bregðast rétt við þeirri hegðun, 

og í sjálfsþekkingargreind, þar sem barnið hefur skýra sjálfsmynd og er næmt á styrkleika sína sem 

og veikleika. Líkams- og hreyfigreind kemur líka við sögu þar sem barnið getur sýnt sveigjanleika 

og  er næmt fyrir stöðuskyni (Armstrong, Tomas, 2000:21). 

     Í samspili við daglegt líf hjá börnum koma greindirnar mikið við sögu og reynir á að kennarar 

séu opnir og eftirtektarsamir fyrir styrkleikum og áhugasviðum barnanna. Í leikskólanum eru 

börnin að stíga sín fyrstu skref í skólakerfinu, því skiptir miklu máli að boðið sé upp á fjölbreyttan 

efnivið. 
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3. Náttúran og námssviðin 

     Samkvæmt Aðalnámskrá eru námssvið hennar aðaláhersluþættir í leikskólastarfi. Þau eru 

eftirfarandi: hreyfing, málrækt, myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi,  menning og samfélag. 

Námssviðin eru samofin öðru þáttum leikskólastarfsins svo sem umönnun og almennri lífsleikni.  

     Börn eru á töluverðri hreyfingu allan daginn. Í leikskólanum eiga þau að fá útrás fyrir hreyfiþörf 

sína og markvissa kennslu í alls konar hreyfileikjum og hreyfiuppeldi. Þau þurfa að hafa tök á að 

fullnægja hreyfiþörf sinni bæði inni og úti, á leiksvæði í kringum leikskólann, í vettvangsferðum 

og í gönguferðum. Þó börnin séu á sífelldri hreyfingu allan daginn er ekki síður nauðsynlegt fyrir 

þau að hvíla sig og slaka á (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:19). 

     Börn þurfa að hafa óhindraðan aðgang að bókum, þau þurfa að fá að heyra vísur og þulur og að 

starfsfólk gefi sér tíma fyrir samtöl. Þegar bækur eru lesnar fyrir börnin þjálfast þau í 

margvíslegum þáttum málræktarinnar. Þau þjálfast í orðaforða, hljómfalli móðurmálsins, rími og 

það eflir áhuga þeirra á ritmáli. Börn eru hvött til að segja frá, þjálfa gagnrýna hugsun og þau 

þjálfast í að hlusta (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:20-22).  

     Börn hafa töluverða þörf fyrir alls konar sköpun og í listaskála leikskólans eiga þau að hafa 

aðgang að þeim efnivið sem þau þurfa til að fá útrás til að tjá tilfinningar sínar og upplifanir. Börn 

hafa ómælda ánægju og mikla þörf fyrir að skapa. Í myndsköpun fá þau tækifæri til að vinna með 

mismunandi efni, þau kynnast áferð efna og lögun. Listgreinarnar örva sjálfstæð vinnubrögð 

barnanna. Leikskólinn sér um að farnar séu vettvangsferðir á söfn, sýningar og jafnvel vinnustofur 

listamanna, til að víkka sjóndeildarhring barnsins (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:22-23). Eitt af því 

fyrsta sem barnið lærir er að tengja saman líkamshreyfingu og tónlist. Í leikskólanum er mikilvægt 

að halda vel utan um tónlistarkennslu með því að gefa börnum tækifæri á mismunandi tónlist og 

söng. Samkvæmt Aðalnámskrá eru helstu þættir tónlistarnáms í leikskóla söngur, hreyfing og 

leikur með hljóðgjafa. Barninu finnst mjög gaman að gefa frá sér alls konar hljóð, háa og lága tóna, 

bjarta og dimma. Börnin öðlast þekkingu við að hlusta á þögnina, á umhverfishljóð, náttúruhljóð 

og þau fá markvissa þjálfun í söng og meðferð hljóðgjafa (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:24-26). 

Náttúru- og umhverfisskoðunarferðir eru börnunum mikilvægar. Þar eru ómæld tækifæri til að 

kanna og gera tilraunir. Börnin þurfa að fá tækifæri til að kynnast öllu því stóra og smáa sem 

náttúran hefur upp á að bjóða og er nauðsynlegt að kennarar séu opnir og móttækilegir fyrir nýjum 

hugmyndum (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:26-27). 

     Í leikskólanum eru börnin þjálfuð í að taka þátt í samfélaginu. Þar geta þau æft sig í samskiptum 

við aðra, þau læra að taka tillit til annarra og þau átta sig á því að skoðanir fólks eru misjafnar sem 

og fjölskyldugerðir barnanna. Leikskólanum er uppálagt að vekja áhuga barnanna á menningu 
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landsins með því að halda í hefðir eins og sprengidag, bolludag, þorra og þjóðhátíðardaginn. Í 

vettvangsferðum kynnast börnin mismunandi byggingum, gróðri og þau kynnast umferðarreglum. 

Leikskólinn býður börnunum upp á tækifæri til að leika sér í tölvum og þau fá tækifæri til að 

kynnast menningu og siðum annarra landa. Þá eru ferðir á söfn eins og Þjóðminjasafnið og 

Árbæjarsafn mikilvægur hlekkur í þekkingarleit þeirra að lífi fólks fyrr á öldum (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999:27-29). 

 

4. Náttúra, umhverfi, menning og samfélag 

     Að þekkja uppruna sinn, umhverfi og samfélag er mikilvægt. Frá því að börnin fæðast lifa þau 

eftir reglum samfélagsins. Fyrst kynnast þau fjölskyldu sinni og nánasta umhverfi. Smám saman 

færist þekking þeirra á samfélaginu út fyrir heimilið. Þegar börnin koma inn í leikskólaumhverfið 

kynnast þau umhverfinu sem þar er. Ef leikskólaumhverfið er í þeirra samfélagi byggist ný reynsla 

ofan á þá reynslu sem börnin hafa þegar öðlast áður en í leikskólann er komið (Scoffham, Stephen, 

1998:26). Stundum koma í leikskólann börn sem eru frá öðrum löndum og tala jafnvel önnur 

tungumál. Það getur því verið flókið að sameina mismunandi siði og menningu í skólastofunni. 

Börnin kynnast annars konar fjölskyldumynstrum, hefðum og siðum (Sigrún Júlíusdóttir, 

2001:140). 

     Náttúra og umhverfi bjóða upp á margvíslegar kennsluaðferðir þar sem farið er frá hinu þekkta 

til hins óþekkta. Skapa þarf jákvætt viðhorf til náttúrunnar og auka skilning barna á staðháttum, 

landslagi og umhverfi þeirra. Hugtökin samfélagsvitund, umhverfisvitund og söguvitund eru fyrir 

barnið undirstaða sterkrar sjálfsvitundar. Það lærir að bera umhyggju fyrir nærsamfélaginu, 

umhverfinu og sögu fortíðarinnar. Þekking barna er sambland af reynslu þeirra, sögum frá 

fjölskyldum og upplýsingum úr bókum, blöðum og af myndum (Bragi Guðmundsson, 2000:26-27). 

Með þátttöku foreldra, ömmu og afa getur barnið kannað uppruna sinn enn frekar með því að 

skoða á landakort, myndir af ættingjum og jafnvel búsetu (Bragi Guðmundsson, 2000:37). Hefðir 

eru ríkur þáttur í samfélaginu okkar og snar þáttur til að efla og halda við söguvitund okkar. Í 

leikskólum er fastur liður að halda í hefðirnar. Með umræðum um upphaf hefða, með því að 

heimsækja söfn, syngja söngva í tilefni dagsins og taka þátt,  eflist söguvitund barnanna. Má þar 

nefna þorrablót, sprengidag, öskudag og bolludag (Bragi Guðmundsson, 2000:28).  

     Með grenndarvitund er reynt að efla umhverfisvitund barna. Með virku námi þeirra úti í 

náttúrunni læra börn að umgangast náttúruna. Vettvangsferðir og markvissar ferðir á söfn eru 

mikilvægur þáttur í leikskóla- og skólastarfi. Í styttri vettvangsferðum kynnast börnin umhverfinu í 

kringum leikskólann og eftir því sem ferðirnar eru lengri því víðsýnni verða börnin (Hrefna 
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Hjálmarsdóttir, 2000:375). Börn eru næm og taka vel eftir því sem fyrir augu ber. Best er að byggja 

námið á forvitni barnanna og reynslu þeirra (Milner, Angela M., 1996:7). Útinám er kennsluaðferð 

þar sem áhersla er lögð á upplifun barnanna. Námið fer fram í náttúrulegu umhverfi og er 

markmiðið að auka líkamlega færni ásamt því að efla samskiptafærni barnanna. Í útinámi læra börn 

að lesa í umhverfið og skilja ferli náttúrunnar. Þá læra börnin að takast á við ýmsar aðstæður 

(Gilbertson, Ken, Timothy Bates, Terry McLaughlin, Alan Ewert, 2006:5). Þegar farið er á söfn 

þarf undirbúningur að vera hafinn í skólanum áður með lestri bóka, sögum og annars konar 

umfjöllun svo börnin geti gert sér einhverjar væntingar um ferðina þegar hún er farin. Í 

leikskólanum eru börn alla daga að æfa umhverfisvitund sína. Í samskiptum hvort við annað gilda 

ákveðnar reglur, þær sömu og gilda í samfélaginu. Í gegnum hlutverkaleikinn æfa þau sig í 

félagslegum reglum og þau vinna úr reynslu sem þau upplifa í samfélaginu til að ná betur tökum á 

aðstæðum sínum. Í hlutverkaleiknum fá börnin tækifæri til að spreyta sig við aðstæður sem líkjast 

raunverulegum aðstæðum eins og þeim sem þau upplifa á heimilum sínum. Þau setja sig og hvort 

annað í ákveðin hlutverk og í hlutverkum sínum fara þau eftir reglum eins og gilda heima hjá þeim. 

Pabbinn hefur ákveðnum skyldum að gegna, mamman ákveðnum o.s.frv. Börnin ræða sín á milli 

um fyrirætlanir sínar til að leita eftir samþykki hinna barnanna í leiknum (Milner, Angela M., 

1997:8).  

 

4.1. Hlutverk kennara 

     Kennari þarf að vera vel meðvitaður um þá möguleika sem bjóðast í umhverfinu í kringum 

skólann. Hann þarf að vera kunnugur staðháttum og leggja sig fram við að kynna sér sögu staðarins 

vel ef hann þekkir hana ekki sjálfur. Þetta er mun auðveldara í smærri þéttbýliskjörnum þaðan sem 

kennari er jafnvel sjálfur ættaður frá. Hvort sem það eru fjörur, klettar, tjarnir eða himininn þá þarf 

kennari að vera þeim kostum búinn að vera skrefi á undan börnunum. Hann þarf að sjá fyrir sér 

hvað vettvangsferðin muni leiða af sér, hver markmið ferðarinnar eru, hvernig kennari ætlar að 

vinna með þemaverkefnið fyrir vettvangsferðina og eftir hana og hvernig á að tengja saman 

námssviðin til að ná fram sem mestum framförum hjá börnunum. Hvort eigi að heimsækja 

einhvern stað sem mun ýta undir þekkingu barnanna á viðfangsefni, kanna hvað er til í nágrenni 

leikskólans sem vert er að skoða, og  þá er mikilvægt að kennari geri vef sem undirbúning fyrir 

verkefnið og merki inn á hann allt það sem honum dettur í hug að gæti vakið áhuga barnanna. 

Þannig hefur kennari verk- og tímaáætlun og getur betur skipulagt spurningar og framvindu 

verkefnisins (Helm, Judy H., Lillian G. Katz, 2001:18). 
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5. Náttúra og hreyfing  

     Börn á aldrinum tveggja til fimm ára eru kraftmiklir og fjörugir einstaklingar. Þau þurfa mikla 

hreyfingu og eru nánast á ferðinni allan daginn. Í fyrstu, eða við tveggja ára aldur, getur barnið 

hlaupið, breytt um stefnu og hraða. Það þarf ekki að styðja sig eins oft við og getur hæglega gengið 

upp og niður tröppur þó það setji báða fætur í hverja tröppu. Barnið klifrar auðveldlega upp á stól 

og getur sparkað bolta. Þá þróast mikið líkamsburður, liðleiki, hreyfigeta og samhæfing á milli 

augna og handa. Á þessum aldri er barnið mjög hvatvíst og þarf enn að stoppa það af. Um þriggja, 

til fjögurra ára aldurs er barnið farið að sýna meiri sveigjanleika í hreyfingum, enn þá hlaupa þau 

meira en þau ganga. Þau hafa betra jafnvægi og stjórna hreyfingum sínum af öryggi, þau geta 

hoppað jafnfætis, yfir fyrirstöðu, gengið á tám, upp tröppur á eðlilegan hátt og hjólað á þríhjóli. 

Fínhreyfingarnar eru orðnar góðar, þau hafa góða stjórn á blýanti og byggja turna úr mörgum 

kubbum. Börnin borða sjálf en eiga erfitt með að klæða sig í föt. Þegar börnin ná fjögurra til fimm 

ára aldri hefur hreyfiþroski þeirra batnað til muna. Þau hreyfa sig frjálslega og sveifla höndum. Þau 

geta staðið á einum fæti, haldið jafnvægi á striki, hoppað framávið og á öðrum fæti. Þau sýna meiri 

færni með bolta, kasta, grípa og hoppa með boltann. Hér er orðinn smá munur á getu stelpna og 

stráka en stelpur eru fyrri til að ná framförum í ákveðnum hlutum. Fínhreyfingarnar eru orðnar 

mjög góðar hjá mörgum stelpum á þessum aldri. Við fimm ára aldur hafa stelpur þroskast töluvert 

hraðar en strákar, sérstaklega í fínhreyfingum. Allar hreyfingar eru frjálslegar og nákvæmar. Enn er 

mikil orka til staðar og þurfa börn mikla hreyfingu. Það vald sem þau hafa á hreyfingum sínum 

gerir það meira spennandi að ögra getu sinni með því að hoppa upp á og yfir hinar og þessar 

torfærur. Með því að klifra hátt og stökkva niður.  Á þessum aldri fara börnin að fá áhuga á þáttum 

eins og reglum, smáatriðum sem ýta undir að þau hreyfa sig minna heldur  sitja við og perla, klippa 

eða spila (Moen, Ellen, Arne Sivertsen, 1995:82-97). Hreyfiþroski barna byggist á samspili 

uppvaxtarskilyrða, umhverfis, þjálfunar- og þroskaferla. Hann er mismunandi á milli barna og til 

að hvert barn þroskist þurfa þau að eiga kost á alhliða hreyfingu. Með fjölbreyttum æfingum eiga 

börnin auðveldara með að takast á við allskonar verkefni. Hreyfiþroska þarf að þjálfa til að börn 

nái góðum framförum í hreyfifærni. Sú færni næst með samspili margra þátta sem þjálfa bæði gróf- 

og fínhreyfingar. Góður hreyfiþroski samanstendur af góðum styrk í vöðvum, stjórn á vöðvum og 

liðum, skynjun á fjarlægð, hraða og að lesa í umhverfið og spá fyrir um hreyfingu. Barn sem hefur 

nægan styrk í vöðvum en óþroskaða skynjun frá ýmsum öðrum skynkerfum dettur um koll ef 

umhverfið hreyfist (Anton Bjarnason, 1990:2-3). 

     Börn eru bara þannig gerð að þau þurfa mikla hreyfingu. Þegar þau heyra lag dilla þau sér og 

klappa. Þess vegna þarf að huga vel að því þegar valin eru lög fyrir aldur og þroska barnanna sem 
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kenna á. Þess skal gætt að hreyfingarnar séu ekki of flóknar og að lögin séu ekki sungin of hratt. 

Þegar farið er í göngur og vettvangsferðir styrkir það börnin og gefur þeim aukið þol. Þau hlaupa 

um fram og aftur, upp og niður stokka og steina, og eru síklifrandi um allt. Þetta er heilmikil 

leikfimi fyrir þau. Í gegnum leiki læra börnin heilmikil samskipti. Þar þurfa þau að taka tillit, hlusta 

og segja sína skoðun (Moen, Ellen, Arne Sivertsen, 1995:241). Til eru fleiri hugmyndir að leikjum 

sem tengja saman hreyfingu og samskiptahæfni barna. Hreyfing er mikilvæg fyrir börn þar sem 

hún stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan. Hægt er að skapa brúðu inni á leikskóla og gefa 

henni þann ,,karakter” að þykja gaman af  íþróttum og gönguferðum. Leikbrúðuleikur þar sem börn 

setja upp leik með handbrúðum sameinar hreyfingar fingra, úlnliðs og handleggs (Jóhanna Fjóla 

Ólafsdóttir, 2007:15). Brúðan gæti miðlað til barnanna hve gaman er að vera í leikjum úti og kennt 

þeim ýmsa leiki.  Hún gæti farið með þeim út og kennt þeim leiki eða fylgst með þeim.  Upplagt 

væri að brúðan talaði við börnin um gönguferðir sem hægt er að fara í nágrenni leikskólans og færi 

með þeim í nokkrar slíkar.  Áður en lagt væri af stað fræddi hún börnin um hvert væri verið að 

fara, hverju þau þurfi að muna eftir þegar farið er í gönguferðir eins og að allir séu saman í hóp og 

hverjir eigi að leiðast og að þau fari ekki ein yfir götuna. Brúðan gæti líka hjálpað barni sem er 

hrætt í ákveðnum aðstæðum úti.  Sem dæmi ef barn er hrætt við að renna sér í rennibrautinni eða 

klifra í klifurgrindinni.  Brúðan gæti talað við barnið um hræðslu þess eða verið líka hrædd við 

sömu aðstæður og sameiginlega ynnu þau bug á hræðslunni.  Brúðan yrði að fara með barninu út á 

völl og saman gætu þau skoðað rennibrautina eða klifurgrindina.  Þegar leikskólakennara finnst 

barnið vera tilbúið gætu þau rennt sér eða klifrað saman. Barn sýnir leikbrúðu oft sterk viðbrögð. 

Fyrir barni getur leikbrúðan lifnað við, barnið talar við leikbrúðuna og í gegnum hana (Jóhanna 

Fjóla Ólafsdóttir, 2007:14).   

     Skuggaleikir geta auðveldlega komið inn á hreyfingu með börnum.  Þegar sól skín er hægt að 

kenna börnum að nota skuggann sinn og umhverfi þeirra eins og tré og byggingar.  Þau standa með 

sólina að baki sér og skoða skuggann sinn.  Hægt væri að fara í leik eins og ,,Jósep segir” og þá 

fylgjast þau með skugganum sínum og hinna um leið og þau gera eins og ,,Jósep segir.”  Þau geta 

lært að nota líkamann sinn til að búa til skuggadýr, kanínu með lófunum, hund, svo eitthvað sé 

nefnt eða fígúrur og forynjur með öllum líkamanum.  Ef myndvarpi eða skjávarpi er til á 

leikskólanum er tilvalið að kveikja á honum og leyfa börnunum að hreyfa sig og sjá skuggana sína 

endurkastast á vegginn. Hægt er að nota tónlist, slæður og áhöld sem börnunum dettur í hug eins 

og prik, leikföng, litaglærur, svo eitthvað sé nefnt, til að auðga ímyndunaraflið (Paulsen, Brit, 

1992:1-6). Leikbrúðurnar í Latabæ eru gott dæmi um brúður sem hjálpa börnum að hreyfa sig. 
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5.1 Hlutverk kennara 

     Börn með slakan hreyfiþroska verða oft útundan í hópleikjum. Til að komast hjá aðstæðum sem 

draga úr börnum að leika saman, verður kennari að vera vel á verði þegar börnin eru saman í leik. 

Ef þannig er þarf kennari annað hvort að fá að taka þátt í leiknum, ásamt því barni sem útundan er, 

eða leika við það á hliðarlínunni þ.e.a.s. kennari leikur við barnið við hlið hinna. Það hjálpar 

barninu að komast aftur inn í leikinn og eykur sjálfstraust þess um leið. 

     Þegar unnið er með leikbrúður er hægt að setja upp leikrit. Kennari skipuleggur vinnu í samráði 

við börnin en hefur þó yfirumsjón með undirbúningi uppsetningarinnar. Í sameiningu velja þau 

sögu sem þau þekkja. Við uppsetningu á sýningu á skuggaleikriti er notast við myndvarpa sem 

varpar ljósi á léreftstjald. Kennari og börn tína til það efni sem þau ætla að nota og börnin teikna 

þær persónur úr sögunni sem þau leika og festa á grönn prik. Börnin eru í þeim búningum sem þau 

hafa valið sér. Helmingur barnanna leika persónurnar á bak við léreftstjaldið á meðan hinn 

helmingurinn spilar á hljóðfærin. Þannig túlka börnin skuggaleikinn með skuggabrúðunum sínum. 

Kennari les söguna fyrir nemendur og kannski gesti ef einhverjir eru.  

     Lestur ljóða og vísna er of oft bundinn við samverustund. Í stað þess er hægt að bjóða þeim upp 

á ljóðalestur við hverslags hreyfingu  í salnum þar sem þau túlka það sem lesið er. Með því að efla 

samvinnu hjá börnunum og þjálfa fínhreyfingu með sköpuninni, læra börnin að hlusta á lesnar 

sögur, vísur eða ljóð og hvað þær eru að segja þeim. Það eykur orðaforða þeirra og 

frásagnarhæfileika. Með hópvinnu eflist samskiptahæfni barnanna og þau þjálfast í að tala saman 

og hlusta á hvort annað. Þau fá tækifæri til að leggja eitthvað til málanna og geta sagt sínar 

skoðanir. 

 

6. Náttúra og myndsköpun 

     Strax við fæðingu fara börnin að skoða umhverfi sitt.  Þau sýna andlitum mikinn áhuga sem og 

sterkum litum. Frá fæðingu til sex ára nota börn öll skynfæri sín til að kanna umhverfið 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993:17, 32). Það er sjón, heyrn, lyktarskyn, snertiskyn og bragð. 

Börnin sjá liti, lögun, stærð, náttúrulegt og tilbúið umhverfi, þau sjá fugla fljúga og tré svigna í 

vindi. Þau heyra mismunandi hljóð, hljóð í dýrum, vélum og öllu því sem í kringum þau er. Þau 

finna alls konar lykt bæði úti og inni, af umhverfinu, af grasi, blómum, matarlykt og geta greint 

hvaðan lyktin kemur. Þau geta með því að snerta það sem þau sjá, fundið hvort það er mjúkt, 

hrjúft, blautt, hart, kalt eða heitt. Þá finna þau bragð af því sem þau setja í munninn, tengja saman 

matarlykt og bragð, þekkja mun á sætu bragði og súru, söltu og römmu (Humpreyes, Janet, 

2000:17). Á þessum aldri byggja þau upplifun sína einungis á því sem þau sjá og skynja en álykta 
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ekki á rökrænan hátt. Þessi aldur er talinn vera forstig rökhugsunar (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

1993:32). Sköpunarþörf  barna er mikil, þau teikna, móta og mála frjálst eigin hugmyndir á sinn 

hátt og teikningar þeirra mótast ekki bara af þroskastigi þeirra, reynslu og uppvaxtarskilyrðum 

heldur líka af markverðustu reynslu þeirra og því sem þeim er hugleikið. Þá má skilgreina 

sköpunarhæfni sem tengsl á milli nýrra hugmynda og hefðbundins hugsanamynsturs eða aukins 

frumleika á milli hugsunar og verka (Valborg Sigurðardóttir, 1989:105-106). Skapandi hugsun eða 

sköpunargáfa birtist á margvíslegan hátt, bæði í máli og myndum sem og í hreyfingu, tónlist og 

leikrænni tjáningu. Það er talið vera mikilvægt ferli í hugsanaferli barna (Valborg Sigurðardóttir, 

1989:105). Mismikil áhersla er lögð á nauðsyn myndsköpunar í leikskólastarfi þó hún sé talin vera 

einn af grunnþáttunum í alhliða þroska barna (Valborg Sigurðardóttir, 1989:13). Mikil örvun felst í 

ómarkvissu kroti yngri barna.  Þau lita fram og til baka, hreyfingar þeirra eru tilviljunarkenndar en 

mikilvægur þáttur í þroskaferli þeirra. Með því að gefa barni kost á að skapa, styrkist sjálfsmynd 

þess (Valborg Sigurðardóttir, 1989:54). Í bók Valborgar Sigurðardóttur „Myndsköpun ungra 

barna“ talar hún um að þróunarstig barna á aldrinum tveggja til fimm ára séu fjögur; 

staðsetningarstig, formmyndunarstig, hönnunarstig og táknstig. 

 Þegar börn eru á staðsetningarstigi eru þau um tveggja ára gömul og eru á grunnkrotsstigi. 

 Þegar börn eru á formmyndunarstigi eru þau um tveggja til þriggja ára og eru grunnform 

aðeins byrjuð að myndast.   

 Þegar börn eru á hönnunarstigi eru þau um þriggja til fjögurra ára gömul og eru 

formmyndir orðnar markvissari og listrænar.  

 Þegar börn eru á táknstigi eru þau um fjögurra ára gömul og hjá þeim eru táknmyndir 

orðnar sterkasta tjáningarleiðin þeirra. Þau hafa náð tökum á að teikna tákn sem standa fyrir 

menn, dýr, hús og ýmsa hluti sem þau sjá í raunveruleikanum (Valborg Sigurðardóttir, 

1989:55-61). 

     Vettvangsferðir eru mikilvægur þáttur í myndsköpunarferlinu. Börn þurfa að hafa aðgang að 

umhverfi sem þau geta óhindrað kannað og upplifað með því sem þau sjá, heyra og skynja 

(Valborg Sigurðardóttir, 1989:109). Stundum er farið í ákveðnum tilgangi en stundum eru 

vettvangsferðirnar frjálsar en eitthvað markmið haft að leiðarljósi. Þegar farið er í vettvangsferðir 

er markmiðið yfirleitt eitthvað sérstakt. Stundum eiga allir að safna ákveðnum hlutum sem nota á, 

eins og laufblöðum, könglum eða steinum. Í fjöruferðum er safnað saman því sem öllum þykir 

merkilegt hvort sem það eru skeljar, kuðungar, þari eða glerbrot. Þá safna börnin ekki bara hlutum 

heldur öllu því sem þau heyra og sjá, eins og lyktinni af sjónum, öldunið og jafnvel garginu í 

mávunum. Náttúran gefur frá sér óendanlega mikið af alls konar efnivið sem nota má í sköpun. Í 
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leikskólanun eru hlutirnir þvegnir og hafðir til þerris þar til börnin fara næst í listaskálann. Yfirleitt 

er myndmennt í leikskóla í höndum þeirra sem vinna með börnin daglangt. Þess vegna gefast 

tækifæri til að flétta myndmenntinni saman við annað starf sem hópurinn er að vinna með í það 

skiptið. Með því móti skapast mun dýpri og hnitmiðaðri upplýsingaöflun um þemað sem unnið er 

með. Upplifun af vettvangsferðum er mikilvæg reynsla sem börnin bæta ofan á þá reynslu sem 

fyrir er og gerir þeim auðveldara að vinna úr upplýsingum sínum síðar í verkefnavinnunni 

(Valborg Sigurðardóttir, 1989:110). 

     Í verkefnavinnu þegar barnið er að endurskapa það sem það upplifði í vettvangsferðinni, á það 

auðvelt með að velja ýmsa þætti úr reynsluheimi sínum til að túlka. Það auðveldar barninu valið ef 

kennarinn hafði myndavél með í för til upprifjunar. Í bók Valborgar talar hún um að kennismiðirnir 

Lowenfeld og Brittain bendi á það að öll myndsköpun barna endurspegli hugarheim þeirra 

(Valborg Sigurðardóttir, 1989:17-18). 

 

6.1. Hlutverk kennara 

     Þeir sem vinna með börnum þurfa að hafa áhuga á því sem börnin eru að gera, upplifunum 

þeirra, hugsunum og reynslu. Kennari þarf að vera virkur í sköpunarferlinu og geta leitt þá vinnu 

áfram sem þar fer fram, án þess þó að taka fram fyrir hendurnar á börnunum, því þeir sem vinna 

með börnum þurfa að vinna með opnum huga og spyrja sjálfa sig og börnin opinna spurninga um 

það sem verið er að gera (Seefeldt, Carol, 1995:40). Kennslan verður ögrandi verkefni fyrir 

kennara, sem verður að vera skapandi í hugsun og geta séð möguleikanan sem eru fyrir hendi. 

Einnig verður hann að vera vakandi yfir því að einstaklingurinn sé í fyrirrúmi og að vinna að því að 

finna leiðir til að markmið námsskrárinnar náist sem best.  

 

7. Náttúra og tónlist  

     Þegar börn byrja að babla eru það yfirleitt ósjálfráð viðbrögð í fyrstu, síðan uppgötva þau að 

með munninum geta þau framkallað hljóð. Þau stinga upp í sig hendi eða leikfangi og babla heil 

ósköp. Þau nota leikföng til að slá saman og búa til hljóð með. Þau eru ómeðvitað að æfa takt og 

styrk hljóðsins. Á fyrsta árinu er barnið að þjálfa röddina, það gerir tilraunir, æfir sig með því að 

gera allskonar hljóð og er um leið að æfa tónhæð sína, tónstyrk og hrynjanda. Það er mikilvægt að 

byrja snemma að syngja fyrir börnin en þannig læra þau að hlusta. (Sigríður Pálmadóttir, 2006:99). 

Þegar börn eru að átta sig á hljóðum og hver á þau er mikilvægt að kynna fyrir þeim í leiðinni ýmsa 

hljóðgjafa, það örvar hlustun. Þau læra að skynja hvert hljóðið er, hvaðan það kemur og þau geta 

greint í sundur fuglakvak og klapp.   
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     Hljóðgjafar geta verið allt frá því að vera líkaminn okkar til tilbúinna hljóðfæra. Það sem 

stendur okkur næst er líkaminn okkar og á hann er hægt að spila og búa til margvísleg hljóð. 

Börnin læra mikilvæg hugtök í gegnum hljóðgjafa, s.s. tónlengd, tónhraða, tónstyrk og tónblæ.  

Sú reynsla sem barnið öðlast á fyrstu árum ævi sinnar getur mótað viðhorf barnsins til frekari 

tónlistariðkunar.  

     Úti í náttúrunni gefast mörg tækifæri til að æfa takt, hrynjanda og styrk. Þá má bæði blanda 

saman hefðbundnum hljóðfærum og óhefðbundnum hljóðgjöfum. Sum börn hafa í sér meiri 

tónlistarnæmi en önnur. Hlustun er mikilvægur þáttur í vinnu með börnum. Þau læra að greina í 

sundur hljóð og hvort þau heyri takt, styrk eða hljómfall. (Sigríður Pálmadóttir, 2003:54). Edgar 

Willems, belgískur tónlistarkennari, talar um að „Tónlistin snerti líkamlega, tilfinningalega og 

vitsmunalega þætti mannlegrar tilveru. Börnin upplifa og sýna skilning á púlsi og hryn í hreyfingu 

til dæmis með því að klappa, ganga, hlaupa, valhoppa og rugga sér” (Sigríður Pálmadóttir, 

2006:63). Börn hreyfa sig mikið að eðlisfari, þegar þau heyra lag dilla þau sér og klappa. Börnin ná 

þá betri tengingu við textann ef hreyfingar eru notaðar með. Lítil börn ráða betur við það sem 

einfalt er. Þess vegna þarf að huga vel að því þegar valin eru lög fyrir aldur og þroska barnanna 

sem kenna á. Gæta þarf að hreyfingarnar séu ekki of flóknar og að lögin sem sungin eru séu ekki 

sungin of hratt. Með því að klappa á magann, klappa saman lófunum, klappa á kinnarnar með 

opinn eða lokaðan munninn, slá á lærin, slá á munninn og gefa frá sér hljóð, burra (Sigríður 

Pálmadóttir, 2006:100).  Í nær öllum leikskólum er salurinn mikið notaður fyrir grófhreyfingarnar 

og þar eru til margs konar borðar og efni sem tilvalið er að nota þegar æfa á styrk í tónlist. Börnin 

túlka tónlistina sem spiluð er og sveifla borðanum eftir því hvort takturinn er hægur eða hraður. 

Margir möguleikar eru í því hvernig hægt er að vekja börnin til umhugsunar um þessi hugtök. Til 

dæmis hvort það sé munur á að hvísla úti eða inni, hvort  munur sé á að öskra úti eða inni. Er hægt 

að ríma um það sem við sjáum og heyrum. 

     Hentug hljóðfæri fyrir börn sem eru að læra að tengja saman það sem þau sjá og það sem þau 

heyra, eru hljóðgjafar sem líkja eftir þeim hljóðum. Eftir því sem þau verða öruggari með sig og ná 

betri tökum á að spila, líður þeim betur og njóta þess betur að prófa sig áfram. Hljóðgjafar hvetja 

börn til að nota eigin hugmyndir og gera tilraunir. Það getur verið mikil hvatning fyrir börn ef þau 

fá poka áður en lagt er af stað í gönguferð og fyrirmæli um að tína eitthvað í pokann sem getur 

gefið frá sér hljóð (Hohmann, Mary, David P. Weikart., 1995:437). Börnin geta nota efnivið sem 

fannst í vettvangsferðunum til að búa til sín eigin hljóðfæri. Nota má hljóðfærin til að auka getu og 

hæfni barna í að tjá sig með og í gegnum hljóðfærin, til dæmis með því að túlka upplifun barnanna 

af því sem þau sjá í vettvangsferðum. Börn eru mjög næm fyrir umhverfi sínu og taka vel eftir 

hlutum sem vekja áhuga þeirra (Hrefna Hjálmarsdóttir, 2000:373).  
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     Allt er þetta örvun fyrir lítið barn, sem hvetur það til máls, til hlustunar, umhverfisvitund þess 

vaknar og áhugi þess eflist. Börn öðlast reynslu og leikni í frjálsum leik og skipulögðum 

verkefnum. Barnið þarf að fá tækifæri til að syngja, spila og hreyfa sig. Sjálfsprottin tónsköpun 

barnsins auk þeirrar tónlistar sem það lærir af öðrum, það sem það heyrir eða sér gefur barninu 

reynslu, skilning og aukið innsæi og jákvætt viðhorf til tónlistariðkunar (Sigríður Pálmadóttir, 

2006:105–106). Við val á söngvum til að syngja er mikilvægt að muna að söngvarnir þurfa að 

henta þroska og aldri barnanna. Í fyrstu hlusta þau á og biðja um að lagið sé sungið aftur og aftur. 

Börnin æfa sig í einrúmi eða þegar þau eru niðursokkin í leik og þá syngja þau ákveðna laglínu og 

æfa hana aftur og aftur í mismunandi tónhæðum. Meðfram því byrja þau að æfa hreyfingarnar, 

smám saman sýna börnin sterkar tilfinningar gagnvart lögunum sem þau heyra og fara að reyna að 

syngja þau. Niðurstaða rannsóknar Davidson, McKernon og Gardner (1981), sem Sigríður minntist 

á, var á þá leið að börn læra að syngja lög í fjórum þrepum: Í fyrsta þrepi eru börnin að glíma við 

umgjörð lagsins eða að ná taki á laginu sjálfu. Í öðru þrepi fara börnin að ná tökum á 

hrynjandanum þannig að þau eru fær um að aðgreina orð og laglínu, þá geta þau fylgt 

laghrynjandanum með því að slá taktinn. Í þriðja þrepi reyna börnin að hitta á rétta tónhæð á 

sumum stöðum í laginu þó þau nái ekki að syngja allt lagið. Í fjórða þrepi hafa börnin öðlast 

tilfinningu fyrir tóntegund lagsins (Sigríður Pálmadóttir, 2006:70).  Hvetja ætti börnin til að æfa 

röddina sína með því að herma eftir hljóðum. Til að hjálpa þeim af stað er mjög gott að syngja með 

þeim lagið og nota ekki eingöngu textann heldur „syngja” líka í t.d. aaa, mmm, og burra laglínuna. 

Í fyrstu hlusta þau á og yfirleitt biðja þau um að sungið sé aftur. Með því að hvetja þau er 

kennarinn um leið að vekja athygli barnanna á mismunandi hljóðum og þjálfa raddsvið þeirra 

(Hohmann, Mary, David P. Weikart., 1995:438). Oft byrja þau á að æfa sig í einrúmi eða byrja á að 

æfa hreyfingarnar, síðan grípa þau ákveðna laglínu og æfa hana aftur og aftur í mismunandi 

tónhæðum. Smám saman sýna börnin sterkar tilfinningar gagnvart lögunum sem þau heyra og fara 

að reyna að syngja þau. Sum börn eru fljótari að grípa laglínu og læra hana en önnur. Þegar börn 

eru orðin 3 ára eru sönglögin nánast tekin við af þeirra eigin skáldskap, lögin verða flóknari og þau 

eru farin að geta sungið lagið til enda á skýran hátt. Þá geta þau farið að æfa sig í að halda takti og 

réttri tóntegund. Um 5 ára aldur hafa börnin náð þeim þroska að ráða við flóknari lög, halda takti 

og réttri tóntegund (Sigríður Pálmadóttir, 2006:50-51). 

 

7.1. Hlutverk kennara 

     Kennari þarf að vera skapandi, sýna áhuga og hann þarf að vera þátttakandi. Hann verður að 

vera fljótur að grípa tækifærin þegar þau koma fyrir, skapa hugmyndir og hann þarf að vera 
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duglegur að virkja börnin í skapandi hugsun. Í herberginu þar sem tónlistarstundir fara fram má 

ekki vera neitt sem truflar athygli barnsins og þar þarf einnig að vera gott gólfpláss. Sönglögin 

þurfa að vera stutt, með lítið tónsvið og margar endurtekningar (Sigríður Pálmadóttir, 2006:121). 

Til að efla hlustun er mikilvægt að lesa og segja sögur. Það örvar minni barna og þau eiga þá líka 

auðveldara með að leggja á minnið texta og lög sem þau læra í leikskólanum. Í gönguferðum með 

börnin sjást einfaldir hlutir eins og strætisvagnar og aðrir stórir bílar, flugvélar og allt sem nöfnum 

tjáir að nefna, þeim finnst gaman að halda á blómum, stráum, steinum eða laufblöðum. Oftast 

verður kennari að spila þetta eftir eyranu þar sem í gönguferðum er ekki hægt að ákveða fyrirfram 

hvað á vegi verður. Fellur það í hlutverk kennara að vekja áhuga barnanna á þeim efnivið sem til 

staðar er. Kisa kemur hlaupandi og börnin ná að klappa henni eða ef á vegi þeirra verða önnur dýr, 

þá er það kærkomið tækifæri fyrir áframhaldandi, eða viðbót við, verkefnið þegar í leikskólann er 

komið. Til eru margvíslegar æfingar sem þjálfa hlustun og má þar nefna þau hljóð sem heyrast í 

gönguferðunum. Ef kennari hefur meðferðis upptökutæki og spilar fyrir börnin í samverustund eru 

miklar líkur á að börnin muni eftir því hvaðan hljóðin komu (Sigríður Pálmadóttir, 2006:94). Það 

sama má segja ef börnin leggjast á gólfið í samverunni, loka augunum og hlusta vel í smá stund, þá 

skapast umræður um það sem börnin heyrðu (Hohmann, Mary, David P. Weikart., 1995:436). 

     Til eru ógrynni af söngvum um dýrin,  börnum er það mjög eðlilegt að herma eftir og með því 

að segja hljóðin sem dýrin eiga, átta börnin sig á hvert dýranna á hvaða hljóð.  

 

8. Náttúra og málrækt  

     Á fyrsta árinu er barnið að þjálfa röddina, það gerir tilraunir, æfir sig með því að gera ýmis 

hljóð og æfir tónhæð, tónstyrk og hrynjanda. Það er mikilvægt að byrja snemma að syngja fyrir 

börnin en þannig læra þau að hlusta.  Í gegnum sönginn fá börn sterkari tilfinningu fyrir 

hrynjandanum í móðurmálinu  og aukinn orðaforða. Þá örvar söngurinn málþroska og málskilning 

hjá þeim. Á sama tíma er barnið að undirbúa máltöku með því að herma eftir og æfa hrynjandann í 

móðurmálinu (Sigríður Pálmadóttir, 2006:99). 

Besta leiðin til að æfa hrynjanda er að ríma. Einfaldir rímleikir eru mjög örvandi jafnt fyrir 

yngri sem eldri börn. Yngri börnin gera nú svo sem ekki mikið annað en að hlusta á kennara ríma 

en eldri börn geta hins vegar tekið þátt og fundið einföld orð sem ríma saman. Þetta eykur næmni 

fyrir mismunandi hljóðum og hæfni þeirra til að greina mun á ólíkum hljóðum, sem vekur upp 

áhuga til að hlusta. Er hægt að ríma það sem við sjáum í vettvangsferðum? „Mikilvægur liður í 

máltöku er að ná tökum á uppbyggingu orðræðu í samfelldu máli. Auk þess að læra orðin og 

hvernig form þeirra og merking breytast eftir samhengi og stöðu í setningu, læra börn smátt og 
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smátt að beita málfræði (tíðum, fornöfnum, greini, samtengingum o.s.frv.) á markvissan hátt, til 

þess að láta margar setningar loða saman og mynda eina merkingarheild” (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2004: 10).  

     Málfræðimyndun kemur fyrst fram í máli barnsins á aldrinum 18 til 24 mánaða, um það bil á 

þeim aldri þegar þau hafa náð fyrstu 50 orðunum. Fyrstu málfræðimyndanir eru t.d sofa-ndi og eru 

börnin orðnir meistarar um 28 mánaða aldur. Um tveggja ára aldur eru svo börnin farin að gera sér 

grein fyrir fleirtölu orða (Pence. Khara L., Laura M. Justice, 2008:200-201). Þegar börn eru á öðru 

og þriðja aldursári byrja þau að setja orð saman og mynda setningar, þá sleppa þau fyrst öllum 

smáorðum og því er málið þeirra kallað símskeytastíll (Pence. Khara L., Laura M. Justice, 

2008:205). Það er mjög algengt að það komi fram ýmis framburðarfrávik í máli ungra barna á 

meðan þau eru enn þá að reyna að ná tökum á móðurmáli sínu og algengast er að börn felli brott 

hljóð eða skipti einu hljóði út fyrir annað. Það er algengt að íslensk börn á leikskólaaldri eigi erfitt 

með að bera fram hljóðin r og s. Börn læra hljóðin í ákveðinni röð en síðast læra þau einmitt  r og s 

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 2002:8). Það er mjög algengt að barn sem getur ekki sagt tiltekið hljóð 

setji annað hljóð í staðinn. Þá er algengast að í samhljóðasamböndum sem byrja á s + lokhljóð 

sleppi börn [s]. Það er einnig algengt að börn ráði illa við [r] og þá nota þau gjarnan [ð] eða [l] í 

staðinn (Sigurður Konráðsson, 1991:19).  

     Eins og minnst er á hér að ofan er fyrstu setningum barna oft líkt við símskeytastíl. Ástæða þess 

er sú að í þeim koma yfirleitt aðeins fyrir nafnorð, sagnorð og lýsingarorð, en flestum smáorðum 

og beygingum sem gegna málfræðilegu hlutverki er sleppt (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2004:8). Flest 

börn fara í gegnum ákveðið tímabil í málþroskaferlinu að stama. Þá byrja börnin að stama eða 

hökta á sama orðinu, oftast í byrjun setningar. Yfirleitt er það kallað smábarnastam og gerist þegar 

barni liggur mikið á að tjá sig en ræður ekki alveg við myndun setningarinnar. Það tímabil hefst 

þegar börn eru um það bil þriggja ára og getur varað í einn – sex mánuði. Allflest börn komast yfir 

þetta en þó eru nokkur sem halda áfram að stama. Það getur verið merki um frávik í málþroska sem 

er hægt að laga hjá talmeinafræðingi (Jóhanna Einarsdóttir, 2004: 46).  

     Börn ættu alltaf að hafa aðgang að bókum sem hæfa þeirra aldri og sem hægt er að lesa fyrir 

þau. Í barnabókum reynist söguhetjan oft vera hin mesta fyrirmynd sem barnið vill líta upp til, hún 

þarf að takast á við margskonar hluti, hvort sem þeir eru góðir eða slæmir. Þegar skrifaðar eru 

bækur fyrir börn þarf að passa að sköpun persónanna í sögunni sé einföld svo barnið eigi 

auðveldara með að lifa sig inni í atburðarásina (Anna Þ. Ingólfsdóttir, 2006:28).  Það þarf að ríkja 

ró og næði svo börnin geti átt góða stund í að upplifa söguna sem lesin er ásamt því að skoða 

myndirnar. Ekki má hópurinn vera stór svo allir fá notið stundarinnar, því ekki er víst að börnin 

hafi þessar lestrarstundir heima hjá sér og eru þær því mikilvægar fyrir þau. Markmiðið er að 
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börnin læri að hlusta á sögur og hvað þær eru að segja þeim. Það eykur orðaforða þeirra og 

frásagnarhæfileika. Með hópvinnu eflist samskiptahæfni barnanna og þau þjálfast í að tala saman 

og hlusta á hvert annað. Þau fá tækifæri til að leggja eitthvað til málanna og geta sagt sínar 

skoðanir (Bennett-Armistead, V.Susan, Nell K. Duke, Annie M. Moses, 2005:64).  

Til eru allskonar aðferðir við málræktarkennslu. Tveimur aðferðum hef ég kynnst sem mér þótti 

mjög skemmtilegar. Það var annars vegar Sögugrunnurinn sem hægt er að nota á mismunandi vegu 

og hins vegar Bassi en þá aðferð er hægt að nota með mjög ungum börnum líka. 

 

Sögugrunnurinn 

     Guðrún Sigursteinsdóttir og Rannveig Oddsdóttir eiga hugmyndina að Sögugrunninum. Hún 

kviknaði þegar þær voru í sérkennslunámi við KHÍ. Hann inniheldur þrenns konar efnivið: 

Myndaspjöld, prentaðar orðmyndir og stafrófið. Myndirnar eru líflegar vatnslitamyndir sem vinna 

auðveldlega hug og hjörtu ungra sögumanna og kveikja hjá þeim löngun til þess að segja sögu. 

Markmiðið er að efla málþroska og frásagnarhæfni barna og vekja áhuga þeirra á ritmáli og 

tengslum talmáls og ritmáls. Sögugrunnurinn er hugsaður sem brú á milli leiks og frásagnar. Þetta 

er einnig talið gagnast tvítyngdum börnum vel þar sem þetta hjálpar þeim að koma orðum yfir 

hlutina. Þá er þetta einnig talið vera góður undirbúningur fyrir lestrarnámið. 

     Þetta er hugsað sem námstæki til sögugerðar og er ætlað að styðja við sögugerð barna og 

auðvelda kennurum og uppalendum að vinna með og efla málþroska þeirra á markvissan hátt.  

Það eru sex kassar með allskonar myndaspjöldum sem skiptast í sex flokka. Byggingar u.þ.b. 15 

myndir, dýr 19 myndir, farartæki 11 myndir, hlutir og leikföng 24 myndir, persónur 29 myndir og 

umhverfi og veður 18 myndir. Orðmyndir eru 214 talsins og skiptast í 9 undirflokka (Guðrún 

Sigursteinsdóttir, Rannveig Oddsdóttir. 2000). 

 

Bassi 

     Málörvunarkerfið Bassi er sjálfstætt kerfi með 250 kennslustundum og er uppistaðan 

handbrúður og ýmsir hlutir ásamt myndum sem styðja við kennsluefnið. Þá þarf kennari einungis 

að finna viðeigandi myndir og hluti sem þarf fyrir hverja stund. Hlutverk brúðunnar er að virkja 

börnin og halda athyglinni og fá þau til að segja frá. Rauði þráðurinn í þessu kerfi er tjáning, að 

örva börnin í að hugsa, mynda sér skoðun, tala og ræða saman. Þyngd verkefnanna stigmagnast 

eftir því sem börnin þjálfast betur (Jónína Konráðsdóttir, Ragnheiður Þóra Kolbeins, Regína 

Rögnvaldsdóttir, Signý Þórðardóttir, Sjöfn Sigursteinsdóttir., 2004:15). 
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8.1. Hlutverk kennara. 
 

     Kennari þarf að vera vel undirbúinn fyrir verkefnavinnuna. Hann þarf að vera skapandi, sýna 

áhuga og hann þarf að vera þátttakandi. Hann þarf  að finna og vera vel upplýstur um efni sem 

honum finnst hafa einhvern boðskap fram að færa. Næst er að ákveða hvernig er best að 

framkvæma þetta með börnunum og þarf þá að taka tillit til aldurs þeirra og þroska. Hann verður 

að vera fljótur að grípa tækifæri þegar koma fram skapandi hugmyndir, hann þarf að vera duglegur 

að  virkja börnin í skapandi hugsun og hann þarf að tala skýrt svo börnin skilji. Ágætis reglur eru 

til fyrir kennara að fara eftir þegar lestur fyrir börn er hafður í huga. Þær eru: Lestu fyrir ung börn 

þegar þú ert í skapi til þess. Veldu bók sem hentar ekki bara börnunum heldur einnig þér. 

Tímasetningin er mjög mikilvæg. Búðu til sérstaka lesstund og hafðu hana reglulega. Komdu 

börnunum fyrir þannig að allir sjái myndirnar vel. Leyfðu barni að aðstoða þig við lesturinn, s.s. að 

fletta blaðsíðu. Bentu á og nafngreindu hluti sem þú sérð á myndunum um leið og þú lest. Beittu 

röddinni þannig að myndirnar verði spennandi og áhugaverðar. Fylgstu með ef barn hefur ekki eirð 

í sér að sitja lengur (Kupetz, Barbara N., Elise J. Green, 1997: 22-27). Þegar unnið er markvisst að 

því að efla hlustunarfærni barna þarf umhverfið að vera kjörið til þess að börnin geti einbeitt sér og 

hlustað af áhuga á viðfangsefnið Það er kennarans að bjóða upp á þessar kjöraðstæður (Jalongo, 

Mary R., 1996: 21). Nauðsynlegt er að kennari sitji á gólfinu hjá börnunum til að þau eigi 

auðveldara með að skoða myndirnar á sama tíma og textinn er lesinn, þannig læra þau að hlusta á 

lesið efni og horfa á myndir samtímis (Anna Þ. Ingólfsdóttir, 2006:29). Það skilar betri árangri, 

þegar kennari undirbýr lestrarstundina að hann byrji á því að spyrja börnin hvað þau vita um efnið 

og hvað þau vilji læra, og eftir lestrarstundina, að spyrja hvað þau lærðu. Þá eru bækur mikill 

viskubrunnur og fyrir ákveðin verkefni, sem verið er að vinna í í leikskólanum, eru upplýsingar 

sem fást úr bókum mikilvægur þáttur í menntun barnanna. Eftir lestur bóka er tilvalið að hefja 

samræður og ræða um söguna sem lesin var. Þannig geta börnin og kennarinn unnið úr þeim 

upplýsingum saman sem boðskapur sögunnar sagði til um. Bæði er það mikilvægt að börnin fái 

æfingu í að segja frá og að segja sína skoðun og engu að síður mikilvægt að fá réttu útskýringarnar 

um þá þætti í sögunni sem þeim þótti flóknir að skilja. Þegar kennari talar við börn er talið vera 

mjög mikilvægt að fara niður í augnhæð barnsins, hlusta með óskiptri athygli á það sem barnið 

segir og reyna að skilja hvað barnið er að segja (Jalongo, Mary R., 1996: 21). 
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Spurningar sem þjálfa samræður barna:  

Opnar spurningar, hvað, hvernig og hvers vegna? 

- Hvað segir sagan okkur?  

- Hvernig gekk söguhetjunni? 

- Hvers vegna? 

- Hvað finnst ykkur? 

Markmiðið er að börnin þjálfist í samvinnu og að vinna með mismunandi efnivið.  
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9. Samantekt  

     Frá fæðingu byrja börn að kanna umhverfi sitt. Þau eru eins og svampar, forvitin og nema allt í 

gegnum skilningarvit sín. Þau sjá, þau heyra, þau finna lykt og þau koma við. Þegar þau eru 

þátttakendur sjálf öðlast þau meiri skilning á því sem fram fer í raunverulegum aðstæðum. 

     Með því að nota könnunaraðferð komumst við nálægt því að þjálfa allar greindir barnanna. Þar 

fá þau tækifæri til að tjá sig á marga vegu og er aðalatriðið hvað þau geta og hvernig þau fá að 

vinna með getu sína. Í könnunaraðferðinni er nauðsynlegt að notast við raunverulegar þrautir og 

verkefni, en verkefnið sem unnið er að hverju sinni er annað hvort valið af nemendum sjálfum eða 

af kennara (Katz, Lillian G., 1994:1). Hvort sem börnin taka með sér heim snigla, kóngulær eða 

blóm, þá er það gott tækifæri til náms. Með því að leita eftir upplýsingum um lifnaðarhætti snigla 

og kóngulóa styrkjast börnin í leit að svörum. Þau þurfa að búa til viðeigandi húsnæði, finna 

mataræði skordýranna og lifnaðarhætti almennt. Ef þau hins vegar ákveða að taka með sér jurt 

þurfa þau á sama hátt að finna út með hvaða hætti jurtin muni lifa áfram (Humpreyes, Janet, 

2000:20). Mikið er lagt upp úr því að börnin fái að vera sérfræðingar í eigin reynslu og að þeir sem 

vinni með börnunum noti opnar spurningar og leyfi börnunum sjálfum að finna lausnir á því sem 

þau eru að gera. Kennari ýtir undir þekkingarleit barnanna með opnum spurningum, með því að 

vera duglegur á virkja börnin í skapandi hugsun og tilbúinn að færa vinnu þeirra upp á næsta stig. 

Með því að vera skapandi, hugmyndaríkur og áhugasamur er kennari þátttakandi í vinnu barnanna.  
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10. Könnunaraðferðin og börn með þroska og hegðunarvanda  

     Þegar unnið er með börn þarf að taka tillit til þeirra barna sem hafa einhverjar sérþarfir. 

Verkefnið sem unnið er þarf að endurspegla getu þeirra og áhugasvið, líka þeirra sem eru með 

einhverjar sérþarfir. Hér er nauðsynlegt fyrir kennara að vera búinn að meta barnahópinn þannig að 

hann viti nokkurn veginn hvernig hópurinn er samansettur, hvers hann er megnugur og hverjar 

þarfir barnanna eru, hvort sem þær eru af persónulegum, líkamlegum eða andlegum toga. 

Nemendur og kennari vinna saman að sameiginlegri niðurstöðu og allir nemendur leggja eitthvað 

af mörkum sem viðkemur áhuga þeirra á efninu (Helm, Judy H., Lillian G. Katz, 2001:78).  

     Könnunaraðferðin er mjög góð og öflug leið til að barnahópurinn geti unnið saman  án árekstra 

og á þeim hraða sem hentar hverjum og einum. Aðferðin virkjar alla þátttakendur í að vera með án 

þess að þeir sem eru með sérþarfir skeri sig úr hópnum. Þetta byggist á að allir séu jafnir og vinni á 

eigin forsendum. Nemendum á að líða þannig að þeir geti verið þeir sjálfir án þess að þurfa að 

hræðast stríðni, niðurlægingu eða útilokun frá hópnum. Í gegnum könnunaraðferðina nota börnin 

þá reynslu sem fyrir er og virkja sjálfa sig og aðra í að bæta við þá reynslu. Engin krafa er um að 

börnin þurfi að taka þátt í öllu starfinu heldur aðeins því sem snýr að þeirra áhugasviði. Þá eru 

úrlausnir verkefna unnar í litlum hópum sem henta börnum með sérþarfir mun betur, þar sem öll 

truflun veldur auka áreiti fyrir þau og þau halda ekki einbeitingu (Málfríður Lorange, 1999:47).         

     Kosturinn við könnunaraðferðina er líka sá að kennari skráir niður allar framfarir barnanna, 

bæði með myndum og á vefinn, eins og talað er um undir liðnum um könnunaraðferðina. Með því 

hefur kennarinn yfirsýn yfir framfarir barnanna. Könnunaraðferðin byggir á að áhugi á því sem 

kanna á betur komi frá börnunum sjálfum. Stundum stingur kennari upp á hugmynd að verkefni en 

þumalfingursreglan er þó sú að verkefnið þurfi að hæfa áhugasviði allra barnanna í hópnum og allir 

þurfa að vera sammála um að þetta verkefni gæti verið áhugavert. Það auðveldar börnum með 

sérþarfir að geta rannsakað á eigin forsendum því þau eiga þá auðveldara með að vinna eftir sínum 

eigin starfsaðferðum og sínum eigin hraða og áhuga (Ragna Freyja Karlsdóttir, 1995:68). 

Nokkrir punktar sem gott er að hafa í huga þegar nemendum með sérþarfir er kennt:  

 Hafið nemandann nálægt ykkur þegar gerðar eru æfingar sem þarfnast athygli. 

 Þróið leynimerki (t.d. blikk eða létta snertingu á öxlina) til að hjálpa nemandanum að halda 

fókus.  

 Verið fljót að skapa rútínu. 

 Byrjið alla daga á að rifja upp það sem á undan er gengið. 

 Verið með skýrar reglur, takmörk og væntingar til allra nemenda. 

 Reynið að sjá fyrir vandamál svo auðveldara sé að bregðast við þeim. 
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 Náið athygli nemandans áður en byrjað er. 

 Gefið stuttar leiðbeiningar. 

 Notið bein, raunhæf dæmi. 

 Hrósið nemandanum fyrir styrkleika hans og þátttöku.  

 Gefið nemandanum tækifæri til að hreyfa sig. 

 Veljið rólegan stað þar sem lítið áreiti er, til að vinna á. 

  Skrifið jafnframt því að tala og notið leikmuni. 

 Hvetjið nemendur til að taka glósur í dagbækur. 

 Hvetjið nemendur til að borða reglulega og hollt, og ýtið undir góðar svefnvenjur. 

(Gilbertson, Ken, Timothy Bates, Terry McLaughlin, Alan Ewert, 2006:54) 

Reglur samfélagsins gera oft ólíkar kröfur til kynjanna. Þetta þurfa kennarar að varast. Sem 

fyrirbyggjandi aðgerðir og til að gæta jafnræðis í hópnum þurfa bæði kynin að fá tækifæri til að 

spreyta sig á ýmsum verkefnum:  

 Skiptast á að hafa karl- og kvenkyns foringja í hópnum.  

 Fylgjast með þátttöku nemenda og skapa tækifæri fyrir þá sem hafa sig minna í frammi til 

að tala og taka þátt.  

 Stúlkur eru oft látnar taka að sér hlutverk ritarans í hópnum. Hægt er að haga verkum 

þannig að allir meðlimir hópsins safni saman ýmsum hlutum til skráningar síðar. Einnig er 

gott að velja einhvern sem skráir  ferðina með myndrænum hætti.   

 Leyfið stúlkunum að kljást við vandamál á sama hátt og drengjunum.  

Einnig er vert að hafa í huga kynjahlutföllin í hópnum (Gilbertson, Ken, Timothy Bates, Terry 

McLaughlin, Alan Ewert, 2006:46). 

 

10.1. Hlutverk kennara 

     Þegar kennari er með hóp barna er nokkuð víst að í hópnum séu einhverjir nemendur sem eiga 

við einhver þroska eða hegðunarvandamál. Kennari verður að vera búinn að kynna sér ástand 

hópsins vel ef hann þekkir hann ekki þegar áður en farið er af stað með verkefni. Kennari þarf að 

vera vel undirbúinn og hafa einhverja þekkingu á að umgangast börn sem eiga erfitt með að fylgja 

fyrirmælum. Þá þarf hann að geta tekið á málum sem upp koma af þolinmæði og röggsemi.  Það 

ákvarðast af því hvernig kennari metur hópinn, hvernig hann undirbýr kennsluna og hvað það er 

sem kenna á. Kennari þarf að skoða reynslu, hæfileika, getu og jafnvel menningu nemenda sinna 

áður en tekin er ávörðun um hvort verkefnið sé við hæfi þeirra eða hvort hann þurfi að laga það að 

aðstæðum hverju sinni. Með þessi atriði er hægt að byggja upp skipulag til að mæta væntingum og 
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þörfum barnahópsins. Þessi atriði eru ekki endanleg en engu að síður góður grunnur til að byggja á, 

þegar vinna á með erfiðan barnahóp. Þá þarf kennari að hafa opinn huga og vera vakandi fyrir 

merkjum sem nemendur senda. Best er að eiga alltaf von á að eitthvað óvænt gerist með því að 

kortleggja það sem gera á og þekkja vel alla möguleika sem taka þarf með í reikninginn 

(Gilbertson, Ken, Timothy Bates, Terry McLaughlin, Alan Ewert, 2006:57). 
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11. Lokaorð 

     Hér á undan hefur verið dregið saman í eina heild námssvið leikskólanna, hlutverk kennara og 

hvernig hlutverk þessara þátta fléttast saman í heildstætt nám. Í upphafi var hugmyndin sú að fjalla 

um útikennslu og hvernig flétta mætti námssviðin við hana. Hins vegar, þegar vinna verkefnisins 

var vel á veg komin, var kominn góður grundvöllur fyrir því að fjalla betur um námssvið leikskóla, 

hlutverk kennarans á hverju námssviði fyrir sig og hvernig hægt væri að tengja þau við 

könnunaraðferðina með mikilli útivist í huga. Til að sýna fram á hversu stór þáttur 

könnunaraðferðin er í námi barna var mikilvægt að fjalla um efnið eins og hér hefur verið gert.  

     Þegar nýtt starfsfólk hefur störf á leikskólum fær það yfirleitt þjálfun í starfi af samstarfsfólki og 

deildarstjórum. Mismunandi er þó hversu vel er að verki staðið. Til að auka á starfsánægju og 

ábyrgð nýs starfsfólks tel ég að þetta verkefni geti nýst vel sem upplýsingahandbók.  
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