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Ágrip 
 

Ævintýri Móa ánamaðks er myndskreytt saga, skrifuð á vormisseri 2010 sem 

lokaverkefni á Menntavísindasviði við Háskóla Íslands. Sagan, sem er ætluð börnum 

á leikskólaaldri, er byggð á heimildum um ánamaðka og segir frá ævintýrum sem 

ánamaðkarnir Mói, Leifi og Steini lenda í. Tilgangur sögunnar er að fræða börn og 

fullorðna um lifnaðarhætti ánamaðka og aðstæður sem þeir lifa við og markmiðið að 

hún styðji við náttúru- og umhverfisfræðslu í leikskólum.  

 Í greinargerð með sögunni er greint frá mikilvægi náttúru fyrir börn og 

hvernig þau skapa sér hugmyndir um veröldina sem standast ekki alltaf viðtekna 

þekkingu. Í tengslum við slíkar hugmyndir var gerð könnun á hugmyndum barna um 

ánamaðka. Fjallað er um gildi barnabóka í leikskólastarfi, til að miðla fróðleik og 

gera texta merkingarbæran í tengslum við reynslu. Greint er frá kenningum um nám 

þar sem horft er á einstaklinginn í tengslum við umhverfi sitt og að þekking byggist 

upp með reynslu. Jafnframt eru settar fram hugmyndir að því hvernig nýta megi 

söguna í leikskólastarfi og tengja við öll námsvið Aðalnámskrár leikskóla. 
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1. Inngangur 
 

Í Aðalnámskrá leikskóla er talað um að maðurinn sé háður náttúrunni og 

náttúruöflunum um lífsafkomu, líf og heilsu og því sé honum nauðsynlegt að þekkja 

hana og fyrirbæri hennar vel. Náttúran er stöðugt undrunarefni og ættu börn að fá að 

komast í beina snertingu við hana, þannig að þau læri að njóta fegurðar hennar og 

fjölbreytileika, og bera virðingu fyrir henni (Menntamálaráðuneytið, 1999:26). Enn 

fremur segir: „Börn eru næm og taka vel eftir hinu smáa í umhverfinu, þann áhuga 

ber að nýta“ (Menntamálaráðuneytið, 1999:26).  

Má segja að þessar tilvitnanir séu kveikjan að lokaverkefni mínu. Ég hef unnið 

á leikskóla í nokkur ár og alltaf þegar fer að vora, gróðurinn lifnar við og ýmis 

smádýr vakna af vetrardvalanum, þá vaknar um leið gífurlegur áhugi 

leikskólabarnanna fyrir þessum smádýrum. Einkum eru það kóngulær og ánamaðkar 

sem fanga hug þeirra. Börnin fara í sérstaka leiðangra, eða „veiðiferðir“ eins og þau 

vilja kalla það, til að finna og fanga þessi dýr og ýmsar vangaveltur verða um útlit 

þeirra og lifnaðarhætti. 

Mig langaði að nýta þennan mikla áhuga barnanna en það efni sem ég fann var 

mest á fræðilegum nótum, greinar og fræðibækur. Slíkt efni er auðvitað gott og gilt 

og vel hægt að vinna út frá því með börnum. Ég tel þó, af eigin reynslu og þeirri 

þekkingu sem ég hef aflað mér, að það að vinna með og út frá sögu henti miklu betur 

þegar börn eiga í hlut. Bæði sé það skemmtilegra, það sé auðveldara að tengja sögu 

fremur en fræðiefni inn á alla þroskaþætti barnsins og þannig nýtist þessi vinna 

barninu betur. 

Ég ákvað því að skrifa myndskreytta sögu, fyrir börn á leikskólaaldri, þar sem 

myndirnar styðja við og segja að hluta til söguna, með texta. Í sögunni sem heitir 

Ævintýri Móa ánamaðks og félaga, er sagt frá ánamöðkum, sem eru persónugerðir 

(ásamt öðrum smádýrum) og ýmsum ævintýrum sem þeir lenda í, eins og nafnið 

gefur til kynna.  

Sagan er byggð á fræðilegum heimildum og er henni ætlað að styðja við 

náttúru- og umhverfisfræðslu í leikskólum. Þau ævintýri sem gerast í sögunni, er 

eitthvað sem getur komið fyrir, eða sem ánamaðkar þurfa að lifa við í 

raunveruleikanum. Þó þau dýr sem sagan fjallar um, séu ekki sýnileg allt árið, þarf 

það ekki að koma í veg fyrir að hægt sé að vinna með söguna allt árið, því hægt er að 
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tengja söguna við náttúru á svo margan hátt. Sagan er þó ekki eingöngu hugsuð sem 

stuðningur við náttúru og umhverfi, heldur er hugmyndin sú að hana megi nýta til 

hugmyndavinnu sem tengist öllum námssviðum leikskóla. Þannig verði markmiðinu 

með uppeldi í leikskóla að „kappkosta í samvinnu við heimilin að efla alhliða þroska 

barna í samræmi við þarfir hvers og eins ...“ (Menntamálaráðuneytið, 1999:7) betur 

náð. Í Aðalnámskrá leikskóla segir einnig: „Börn hafa mismunandi getu, reynslu og 

þroska“ (Menntamálaráðuneytið, 1999:15). Börn eru misjöfn, hafa missterkar hliðar 

og því ólíkar leiðir sem henta hverju og einu. Þess vegna hlýtur það að þjóna 

hagsmunum barnanna að hafa sem fjölbreyttastar aðferðir og leiðir til kennslu í 

leikskólum.  

Af framansögðu má ljóst vera að sagan og verkefnið í heild er hugsað sem 

innlegg í margþætt leikskólastarf og að það nýtist leikskólakennurum, börnum og 

foreldrum þeirra á sem fjölbreyttastan hátt. Það gefi innsýn í veröld sem er ekki mjög 

sýnileg dags daglega og verði hvatning til frekari náttúruskoðunar, upplifunar og 

umfjöllunar. 

Verður hér einnig fjallað um mikilvægi náttúru fyrir börn, að þau fái að komast 

í snertingu við hana. Jafnframt það hvernig börn skapa sér hugmyndir um veröldina, 

sem standast ekki alltaf viðtekna þekkingu og erfitt getur verið að breyta. Í tengslum 

við slíkar hugmyndir var gerð könnun á hugmyndum barna um ánamaðka, sem greint 

er frá. Fjallað er um gildi barnabóka í leikskólastarfi, til að miðla fróðleik og reynslu 

og sem hjálpartæki í sambandi við læsi, að gera texta merkingarbæran í tengslum við 

reynslu. Greint er frá kenningum um nám, þar sem horft er á einstaklinginn í 

tengslum við umhverfi sitt og að þekking byggist upp með reynslu. Þá eru settar fram 

hugmyndir um það hvernig nýta megi söguna, Ævintýri Móa ánamaðks og félaga, í 

leikskólastarfi, tengja við öll námsvið Aðalnámskrár leikskóla og koma til móts við 

fjölbreytileika í barnahópnum. 

 

 

2. Börn og náttúra 
 

Það er almennt álitið að tengsl við náttúru, og það að fá tækifæri til að komast í 

snertingu við hana, sé börnum mikilvægt, bæði sem upplifun, hér og nú, en einnig 

hafi slík tengsl jákvæð áhrif til framtíðar (Nikolaisen Jordet, 1998:141-142). Má 
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segja að það að komast í bein tengsl við náttúruna sé börnum ekki síður mikilvægt í 

nútíma markaðs- og iðnaðarþjóðfélagi, en það var í bændasamfélagi fyrri tíma. 

Í bændasamfélaginu var náttúran hluti af lífi og tilveru barnanna, fólk sótti mat 

og nauðsynjar til náttúrunnar og afkoma fjölskyldunnar byggðist á verkkunnáttu og 

þekkingu á því hvernig væri best að nýta sér náttúruna sér til framdráttar. Þekking 

varð ekki til af bókum eða með beinni kennslu heldur lærðu börn að vinna og um 

náttúru, af eigin reynslu og í samskiptum við eldra fólkið (Madsen, 1988:19-20). 

Börn öðluðust tilfinningu fyrir náttúrunni án þess að fá sérstaklega hvatningu frá 

þeim fullorðnu (Grimeland, 1982:11). Þekking á náttúrunni miðaðist við að lifa af, en 

þó gerði fólk sér grein fyrir mikilvægi hennar fyrir samfélagið og að skila henni í 

góðu ástandi til næstu kynslóðar. Það skiptir máli fyrir framtíðina, hvernig gengið er 

um náttúruna í dag (Madsen, 1988:20-21). 

Þá þekkingu, sem börn öðlast um náttúruna nú til dags, öðlast þau ekki 

endilega með beinni reynslu, heldur oft á tíðum með því að horfa á sjónvarpsefni 

(Grimeland, 1982:11, Madsen, 1988:23). Madsen (1988:23) segir að nú eigi börn að 

læra um náttúruna af reynslu vísindanna og þá með því að lesa bækur og gegnum 

skipulagða kennslu skólakerfisins, auk sjónvarpsefnis. Við þetta missir eldra fólk 

ákveðinn sess og félagslegur þáttur þeirra í námi barna verður ekki eins mikilvægur. 

Þetta gerist meðal annars vegna þess að þekkingin verður of yfirgripsmikil til að 

hægt sé að öðlast hana með beinni reynslu eða í félagslegum samskiptum eingöngu, 

sem jafnframt leiðir til þess að við fjarlægjumst hana meir og meir. 

Þó má segja að hugsanir fólks og viðhorf til náttúrunnar breytist ekki alveg í 

takt við þær breytingar sem eru í samfélaginu (Madsen, 1988:26, Nikolaisen Jordet, 

1998:139-140). Það eru uppi hugmyndir um að mannfólkið beri með sér 

líffræðilegan arf margra kynslóða sem hafa verið hluti af, eða nátengd, náttúrunni. 

Arf þekkingar og náttúrlegra eiginleika sem gjarnan koma fram hjá börnum, 

ómeðvitað. Hið náttúrulega umhverfi hefur þannig alltaf haft áhrif á börn og gerir 

enn í dag, það hefur þannig mikla þýðingu fyrir þroska þeirra (Bagøien, 2008:89). 

Það er því mikilvægt, sem fyrr segir, að skapa börnum þannig aðstæður að þau 

geti komist í beina snertingu við náttúruna og fái að upplifa hana með öllum 

skilningarvitum sínum. Með slíkum tengslum eru það börnin sjálf sem ráða ferðinni 

og fá raunverulega upplifun gengum skilningarvitin, ólikt því sem gerist þegar horft 

er á sjónvarp.  
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Tilfinning fyrir náttúrunni eflist og þroskast með því að vera á staðnum, skoða 

og upplifa (Grimeland, 1982:11-12). Nikolaisen Jordet (1998:137) talar um að 

upplifun manneskjunnar á náttúrunni eigi sér stað í gegnum einhvers konar athöfn, 

eða starfsemi, í náttúrunni. Hann telur að upplifun á náttúrunni sé heildstæð og 

innihaldi marga þætti, má þar nefna undrun, eftirvæntingu, frið og ró, frjálsræði, 

líkamlega hreyfingu, náttúrukrafta, margbreytileika og kennileiti, svo eitthvað sé 

nefnt (Nikolaisen Jordet 1998:138-139). Börnin sjá þannig margbreytileika hennar 

og fjölbreytni, hvað varðar landslag, gróður og dýralíf, en jafnframt hvernig árstíðir 

og veðurfar hafa áhrif á hana. 

Náttúran getur eflt alhliða þroska barnanna, hvatt til vikni og gefið möguleika á 

allt annan hátt en manngert umhverfi (Grimeland, 1982:11-12). Samkvæmt 

rannsóknum geta tengsl við náttúruna til dæmis haft jákvæð áhrif á heilsu og 

lífsviðhorf, aukið mjög hreyfifærni, styrkt sjálfmynd barna, tillitsemi, virðingu, 

samskiptahæfni og félagsfærni almennt, ásamt því að bæta við þekkingu þeirra og 

færni (Nikolaisen Jordet, 1998:141). 

Sem fyrr segir er náttúran heild og þannig upplifa börn hana. Það er margt sem 

fangar athyglina og er spennandi sem veldur því að börn eru mikið á ferðinni, hátt og 

lágt, fram og til baka, af því það er svo margt sem þau skynja og upplifa á stuttum 

tíma. Samspil skynjunar og virkni verður að upplifun sem beinist að náttúrunni sjálfri 

og því sem athyglin beinist að hverju sinni (Bagøien, 2008:81-86).   

Í víðáttu og stærð náttúrunnar vilja börn gjarnan beina athyglinni að hinu smáa, 

formum og rákum steinsins og dýralífinu í mosanum. Þau sjá það stóra í því smáa 

(Bagøien, 2008: 88-89). En jafnframt eru börn mjög vakandi fyrir öllu lífi og það að 

vera í tengslum eða snertingu við dýr vekur oft upp tilfinningar. Þau sjá náttúruna 

sem lifandi, líkt og frumbyggjaþjóðflokkar gera og því finnst þeim mjög eðlilegt að 

bæði plöntur og dýr hafi mannlega eiginleika, hugsi og hafi tilfinningar. Börn eiga 

því mjög auðvelt með að samsama sig öllu sem lifir. Þau upplifa sig sjálf og skilning 

á eigin persónu oft í gengum eitthvað sem hendir plöntur og dýr (Bagøien, 2008:80-

81). 
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3. Hugmyndir barna 

Það eru mörg fyrirbæri í veröldinni sem eru torskilin og langt frá því að vera augljós, 

margt sem við skiljum í raun alls ekki. Oft virðist okkur sem hlutirnir séu öðruvísi en 

talið er samkvæmt vísindalegum skilningi (Meyvant Þórólfsson, 2003). Á þetta við 

um fullorðna og þá ekki síður börn. Börn eru heilmiklir heimspekingar. Þau velta 

ýmsu fyrir sér og leita skýringa á hlutum og fyrirbærum í umhverfi sínu, sem þau svo 

byggja heimsmynd sína á. Er sú mynd yfirleitt grundvölluð á þeirri þekkingu og 

reynslu sem þau hafa öðlast. Oft reynast þessar hugmyndir rangar, standast ekki 

viðtekna vísindalega þekkingu. Eru slíkar hugmyndir kallaðar forhugmyndir (Kristín 

Norðdahl, 2000). 

Forhugmyndir reynast oft á tíðum mjög lífseigar, þrátt fyrir skólagöngu, og lifa 

jafnvel fram á fullorðinsár. Má segja að ef þessar hugmyndir hafa fallið vel að sýn og 

reynslu einstaklinga þá eru þeir ekki endilega tilbúnir að skipta þeim út fyrir aðrar 

flóknari (Kristín Norðdahl 2000 og 2002: 3-4, Fisher, 2005:7).  

John A. Van de Walle telur að það ráðist af fjölda tenginga milli forhugmynda 

og nýrra hugmynda hversu mikill skilningur á hinni nýju hugmynd, eða hugtaki, 

verður og hvort einstaklingar eru tilbúnir að skipta forhugmyndunum út (Meyvant 

Þórólfsson, 2003). 

Skýring á því hversu forhugmyndir gera verið lífseigar er meðal annars að 

þessum hugmyndum barnanna hafi ekki verið gefin gaumur í skóla og áhrifa á nám 

þeirra ekki verið ljós. Þessar hugmyndir eru eðlilegar og þær ber að virða, börn hafa 

annan reynsluheim en fullorðnir og hugsa oft öðruvísi. Ef við ætlum að hjálpa 

börnum að þróa hugmyndir sínar, miðað við þroska hverju sinni, verðum við að 

mæta barninu þar sem það er statt, ganga út frá þeim skilningi sem barnið hefur. En 

til þess að það sé hægt verðum við að vita hverjar hugmyndir barnanna eru, því 

annars vitum við ekki hvaða leið við eigum að fara til að leiðbeina þeim til frekari 

þekkingar og reynslu (Kristín Norðdahl, 2000). 

 

3.1. Hugmyndir barna um dýr. 

Samkvæmt rannsóknum álíta börn að dýr séu yfirleitt stór, þau búi á landi, séu 

spendýr og hafi fjóra fætur. Undir þetta flokkast svo gæludýr, húsdýr í sveitum og 

dýr í dýragörðum (Kristín Norðdahl, 2000). Hvað vöxt dýra varðar, þá hafa börn 

hugmyndir um að fæða sé forsenda vaxtar, en einnig hafa komið fram þær 
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hugmyndir að dýr vaxi af efnum í líkamanum og af því teygist á líkamanum. Má 

leiða líkum að því að börn svari stundum eftir því hvernig spurningar eru lagðar fram 

eins og kom fram í rannsókn Kristínar Norðdahl (2002:9) á hugmyndum 

leikskólabarna um náttúruna. Í fyrsta viðtali af þremur, þar sem spurt var hvaðan 

efnin kæmu sem þyrfti til að búa til meiri húð og stærri bein, komu fram hugmyndir 

um að vöxtur stafi af efnum í líkamanum og vegna þess að húðin teygðist. 

Hugmyndir sem ekki komu fram þegar spurt var hvernig ungar yrðu að fullorðnum 

dýrum. Þá töldu flest börnin að dýrin stækkuðu af því að borða fæðu.  

Samkvæmt sömu rannsókn kom berlega í ljós að börn persónugera dýr, líkt og 

komið hefur fram hér áður. Það getur haft truflandi áhrif á hugmyndir þeirra, til 

dæmis varðandi það sem gerist ef dýrin fá ekki fæðu. Börnin höfðu þó einhverja 

hugmynd um tengsl lífvera í sambandi við fæðu. Algengt er samt að ung börn álíti 

dýr háð mönnum um fæðu og byggja það á eigin reynslu um gæludýrahald. Einnig 

virðast börn undir áhrifum teiknimynda og myndabóka hvað þetta varðar og álíta að 

mýs éti ost og hundar ketti (Kristín Norðdahl, 2002:10).  

 

 

4. Hvernig hugsa börn um ánamaðka? 

 
Í sögunni Ævintýri Móa ánamaðks og félaga, er fjallað um ánamaðka. Sagan er 

byggð á heimildum um lífshætti ánamaðka og er hún hugsuð þannig að hægt sé að 

nota hana til að fræða börn, jafnframt því sem hún er ævintýri. Með það að leiðarljósi 

ákvað ég að kanna hvaða forhugmyndir börn hafa um ánamaðka. Er það gert til að fá 

vísbendingar um þekkingu þeirra á þessu viðfangsefni, sem auðveldar þá hugsanlega 

síðari vinnu með söguna.   

 

4.1. Aðferðir 

Þátttakendur í þessari litlu rannsókn voru sextán börn á aldrinum þriggja til 

sex ára, af tveggja deilda leikskóla á landsbyggðinni. Tíu börn eru fædd 2004, sex 

stúlkur og fjórir drengir, fimm börn eru fædd 2005, þrjár stúlkur og tveir drengir og 

tvær stúlkur fæddar 2006. 

Notuð var aðferð eigindlegra rannsókna, að taka hálfopin viðtöl við börnin, 

og voru þau tekin upp (hljóðupptökur). Í slíkum viðtölum eru rannsakendur tilbúnir 
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með spurningar sem einhvers konar ramma en einnig er þátttakendum, í þessu tilfelli 

börnunum, leyft að segja frá sjálf (Bogdan & Blikken, 1998:94-95).  

Þegar tekin eru viðtöl við börn fer það eftir þeim upplýsingum sem ná á fram 

hvort betra er að ræða við börnin ein eða í hópum. Þegar leitað er eftir hugmyndum 

eða þekkingu barna um ákveðin viðfangsefni er talið betra að ræða við hvert barn 

fyrir sig. Til þess að slík viðtöl takist vel þarf þó að vera ákveðið traust milli 

viðmælenda og rannsakenda (Dovenborg og Pramling Samuelsson, 2003:46, 50). 

Þar sem rannsakandi þekkti börnin vel í þessu tilfelli, ásamt því sem leitað 

var eftir ákveðinni þekkingu eða hugmyndum, ákvað hann að taka einkaviðtöl við 

þau. Með rannsókninni er einungis ætlað að fá fram vísbendingar um hvernig 

forhugmyndir barna um ánamaðka geta verið, en ekki að álykta um hugmyndir 

annarra barna út frá henni. 

Öll viðtölin byrjuðu á upphafspurningunni og fengu börnin að tjá sig frjálst 

um viðfangsefnið. Fór það eftir þróun viðtalsins hvernig, og í hvaða röð, hinar 

spurningarnar voru lagðar fram eða hvort þurfti að nýta þær yfirleitt. 

Við greiningu viðtalanna voru líkar hugmyndir flokkaðar saman og hugað að 

því hvort það væri mikill mismunur á hugmyndum, og þá helst út frá aldri. 

 

 

4. 2. „Ánamaðkar eiga heima í moldinni“ 

Flest börnin vissu heilmikið um ánamaðka og voru mjög áhugsöm að miðla þeim 

upplýsingum sem þau höfðu. Frásagnargleði barnanna fylgdi nokkuð aldri. Eftir því 

sem þau voru eldri voru þau duglegri að tjá sig, án þess að rannsakandi fylgdi 

viðfangsefninu eftir með spurningum, þó ekki væri það einhlítt. Einnig voru 

hugmyndir eldri barnanna um viðfangefnið oftast mun nær því sem hlutirnir eru í 

raunveruleikanum, en þeirra yngri. Í samræmi við það sem flestum þætti eðlilegt, að 

aukin þekking fylgi aldri og þroska og að reynsla af viðfangsefninu sé meiri og 

mótun hugmynda því skýrari.  

Öll börnin voru sammála um það að ánamaðkarnir væru, eða ættu heima, 

ofan í moldinni. Í flestum tilfellum töluðu börnin um að þeir ættu heima í holum, en í 

elsta árganginum komu fram hugmyndir um að ánamaðkar græfu göng. Tvö af yngri 

börnunum töldu að ánamaðkarnir ættu líka heima í steinum, en þegar spurt var nánar,  

áttu þau við, undir steinunum. Töluðu þau börn einnig um að hægt væri að finna 
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ánamaðka með því að lyfta upp steinum. Annars töldu börnin yfirleitt hentugast að 

finna þá með því að grafa holur í moldina, eða jörðina, með skóflum. Það samsvarar 

þá hugmyndum þeirra um verustað ánamaðkanna. Flest börnin töldu ánamaðkana 

einnig vera í moldinni á veturna, sum sögðust þó ekki vita hvar þeir væru og einn 

drengur taldi að þeir týndust bara á veturna. 

Hvað varðar hugmyndir um fæðu ánamaðka töluðu flest börnin um að þeir 

borðuðu laufblöð, en einnig voru hugmyndir um gras og mold og töldu tvö börn að 

þeir borðuðu allt þetta. Fleira var reyndar nefnt til sögunnar, eins og kál og steinar. 

Hugmyndir sem komu fram hjá yngri börnunum voru lýs og maríuhænur og tvö börn 

nefndu epli. Það geta verið áhrif frá myndabókum eða teiknimyndum, líkt og komið 

hefur fram í rannsóknum og tæpt var á hér að framan (Kristín Norðdahl, 2002:10). 

Þrjár stúlkur töluðu um að ánamaðkarnir færu með fæðuna niður í jörðina og 

borðuðu hana þar. 

Flest börnin töluðu um að ánamaðkar hreyfðu sig með því að skríða. Oftast 

byrjuðu þau reyndar á því að leika hreyfingarnar en þegar rannsakandi innti frekar 

eftir orði yfir hreyfinguna notuðu þau oftast orðið skríða. Tvær stúlkur töluðu þó um 

að þeir „hlykkjuðust“ og einn drengur sagði að þeir „færu svona fram og til baka, 

dilluðu“. Hreyfingar ánamaðkanna töldu börnin orsök þess að þau kitlaði í lófann ef 

þau tóku upp ánamaðka, en öll börnin höfðu prófað það utan yngsta stúlkan sem 

sagðist vera hrædd við þá. Þrjú börn vildu þó frekar hafa ánamaðka í fötu en í 

lófanum, þar sem þeir væru annað hvort blautir/slímugir eða skítugir. 

Þegar börnin voru spurð um liti ánamaðkanna voru mörg börn sem sögðu þá 

brúna en einnig voru nokkur sem töldu þá bleika eða andlitslitaða. Jafnframt voru 

hvítir, rauðir og svartir ánamaðkar nefndir til sögunnar. Yngsta stúlkan talaði reyndar 

um að þeir væru grænir og röndóttir sem bendir til þess að hún hafi kannski frekar 

verið að hugsa um annars konar orma en ánamaðka. 

Eins og nefnt hefur verið hér að framan, og komið hefur fram í rannsóknum, 

(Kristín Norðdahl, 2002:10) þá persónugera börn gjarnan dýr. Slíkt kom einnig fram 

í þessum viðtölum við börnin. Tvö börn töluðu um að ánamaðkarnir færu að sofa, til 

dæmis á veturna. Nokkur nefndu að þeir væru að leika sér í moldinni og einn drengur 

talaði um að þeir syngju og dönsuðu. 

Ýmsar aðrar upplýsingar og hugmyndir komu fram um ánamaðka í þessum 

viðtölum og voru það einkum tvö börn, stúlka og drengur, í elsta árganginum og einn 

drengur fæddur 2005, sem virtust mikið hafa spáð í þessi dýr. Sá drengur (fæddur 
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2005) taldi til dæmis að ánamaðkar notuðu magann til að hreyfa sig, þeir drukknuðu 

ef þeir væru hafðir í vatni og þeir væru notaðir til að veiða fiska. Eldri drengurinn 

talaði um að ánamaðkar væru alls konar, stórir og feitir, litlir og mjóir, langir, stuttir 

og ekki eins á litinn. Einnig talaði hann um að stundum væri sami ánamaðkur langur 

og stundum feitur og minni. Stúlkan talaði um að ánamaðkar hefðu ekki augu, þeir 

eignuðust börn, sem kæmu úr þeim að aftan og að þeir gætu slitnað í sundur og að 

inni í þeim væru lifur og hjarta. 

Þó að í barnahópnum væru ýmsar hugmyndir um ánamaðka og þekkingin 

mismikil, þá var nokkuð greinilegt af viðtölunum að áhuginn fyrir þessum dýrum 

virtist mikill. 

 

 

5. Börn og myndabækur 

 
Hvers vegna er gott að nota barnabækur í starfi með börnum?  

Í Aðalnámskrá leikskóla segir: „Barnabækur eru ómissandi í leikskólastarfi, bæði til 

málörvunar og til að miðla fróðleik og reynslu“ (Menntamálaráðuneytið, 1999:20). 

Barnabækur hafa bæði menntunar- og menningarlegt gildi í leikskólastarfi. Þær eru 

skemmtilegur og mikilvægur efniviður sem leikskólinn getur nýtt sér á marga vegu 

af því auðvelt er að vinna með þær og tengja þá vinnu öllum námssviðum (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:19).  

Þannig geta barnabækur gengt mikilvægu hlutverki í námi og þroska ungra 

barna. Í barnabókum getur leynst ýmis fróðleikur um lífið og tilveruna ásamt því sem 

þar birtist börnunum veruleiki sem er þeim kunnur, en einnig veruleiki sem þau 

þekkja lítt til og hafa litla möguleika á að kynnast af eigin raun (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2006:19, Margrét Tryggvadóttir, 2005:101). Margt af því sem áður þótti 

sjálfsagt að börn vissu um atvinnulífið og ýmislegt  tengt dýrum og náttúru verða þau 

nú að öðlast þekkingu á, í bókum. Er það vegna þess að tengslin við þessa hluti hafa 

rofnað og  þeir fullorðnu hafa oft ekki tíma til að svara spurningum og ræða við 

börnin (rjasæter, 1987:14-15). Barnabækur verða því mikilvægari hluti af 

reynslusjóði barnanna, þar uppgötva þau nýja hluti og kynnast oft nýjum og óvæntum 

hliðum á sér og öðrum, sjóndeildarhringurinn víkkar (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 

2006:21, 27,  Nygaard Jensen, 2007:9, rjasæter, 1987:14-15). Bækur eiga því ekki 

að vera upp á punt, þær á að nota (rjasæter, 1987:25). 
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Myndir í barnabókum hafa mikið gildi, þær miðla útlitseinkennum persónanna, 

líðan þeirra og umhverfinu sem sagan gerist í og hluta söguþráðar. Myndskreytt saga 

eða myndabók er í raun samspil texta og mynda. Mikilvægt er að þetta samspil sé gott 

því myndabækur eru yfirleitt skrifaðar fyrir ólæs börn, hafa tvo innbyggða lesendur, 

fullorðinn sem les og barnið sem lesið er fyrir. Þegar verið er að lesa fyrir börn horfa 

þau á myndirnar, þannig fá þau heildsteyptari mynd af sögunni og meðtaka betur það 

sem fram fer í sögunni. Myndir hjálpa þannig börnum að skilja betur það sem sagan 

segir, því textinn segir ekki alla söguna (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2005:35-37, 

Margrét Tryggvadóttir, 2005:102-105).  

Í myndabókum er því hægt að fjalla um næstum hvað sem er, það sem snýr 

sérstaklega að barninu, daglegar athafnir, tilfinningar, hegðun, en einnig veröldina i 

stærra samhengi. Það sem þó er ekki hvað síst mikilvægt við myndabækurnar er hin 

félagslega nánd. Bækurnar eru lesnar aftur og aftur, sem leiðir til samræðna um lífið 

og tilveruna, sem styrkir um leið málþroska og eykur orðaforða (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2005:34-35, rjasæter, 1987:15-16, 30-31). 

 

5.1. Dýr í sögum og myndabókum 

Flest börn eru hrifin af dýrum og því eru barnabækur um dýr oft vinsælar til lestrar, 

ekki síst hjá þeim börnum sem alast upp fjarri óspilltri náttúru og þeim dýrum sem þar 

búa. Enda eru dýr, og vinskapur dýra og barna, algengt þema í barnabókum og finnst 

börnum yfirleitt mjög eðlilegt að dýr hafi tilfinningar og geti hugsað og talað rétt eins 

og þau sjálf. Börn eiga því auðvelt með að samsama sig dýrum þegar þau eru 

persónugerð, sem leiðir aftur hugann að því að ekki er sama hvernig dýr eru 

persónugerð. Ekki er gott að gera þau of manneskjuleg, að þau séu í fötum, búi við 

sömu aðstæður og hagi sér eins og menn. Þannig verða þau hvorki dýr né menn. 

Mikilvægara er að þau haldi karakter sínum og séu eðlileg í útliti, háttum og í 

samskiptum við önnur dýr. Þannig kynnast börnin heimi og lífsháttum dýranna um 

leið og þau upplifa ýmislegt um sig sjálf, vandamál og gleði í gegnum athafnir og 

samskipti dýranna (rjasæter, 1987:213-217, 220).  

Bækur um dýr, eða þar sem dýr koma við sögu, miðla því gjarnan mikilvægum 

upplýsingum, jafnframt sem þær segja sögu. Í gegnum myndirnar upplifa börn oft 

hluti og stemningu sem þau annars myndu aldrei gera, bæði hvað varðar dýrin sjálf en 
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einnig náttúruna og umhverfið sem þau lifa í (rjasæter, 1987:24-25). Eru slíkar 

bækur því góður fræðslumiðill, auk þess sem þær eru skemmtilegar og heillandi. 

Einnig er vert að minnast á einn þátt enn, sem kemur gjarnan fram í 

myndasögum og tengist dýrum, en það eru svokallaðar hliðarsögur. Lítil ævintýri sem 

gerast í myndunum, jafnhliða hinni eiginlegu sögu, þar sem sögupersónurnar eru mjög 

oft einhver smádýr eins og músafjölskyldan sem býr hjá Möddumömmu í 

Skilaboðaskjóðunni eftir Þorvald Þorsteinsson (Jón Yngvi Jóhannsson, 2005:139). 

Börn veita smáatriðum, eins og þessum sögum, mun meiri athygli en þeir fullorðu, 

sem einbeita sér frekar að textanum. Fyrir börnunum, sem skoða gjarnan myndirnar 

allar, eru þessar persónur jafn mikilvægar og aðalpersónur sögunnar (Margrét 

Tryggvadóttir, 2005:110-111). 

 

6. Læsi  

 
Barnabækur gegna stóru hlutverki í málörvun í leikskólum, sem er mjög mikilvægur 

þáttur í þróun læsis. Það að lesa fyrir þau skiptir þar miklu máli, þannig venjast 

börnin við bækur og kynnast vel máli og ritmáli, mest samt ómeðvitað (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:23, 25).  

En hvað er læsi? Þeir fræðimenn sem standa að PISA – rannsókninni 2006, 

skilgreina hugtakið læsi sem „..færni nemenda til að draga ályktanir af því sem þeir 

vita, færni þeirra til að nota þekkingu sína við nýjar aðstæður og færni þeirra til að 

greina, rökræða og tjá hugmyndir sínar með skilmerkilegum hætti“ (Hafþór 

Guðjónsson, 2008).  

Þegar fólk eða börn lesa beinist lesturinn að einhverju ákveðnu, einhverjum 

texta og þá þarf maður, eins og James Gee segir, að geta „tengt orðin og setningarnar 

sem hann er spunninn úr við eitthvað sem maður hefur reynt eða upplifað eða tekið 

þátt í, til dæmis áþreifanlegum hlutum, atburðum eða af einhverju tagi,“ til að geta 

skilið hann (Hafþór Guðjónsson, 2008). Það þarf að skilja textann, umskrá orð og 

skapa honum merkingu, sem byggir þá á fyrri reynslu og þekkingu (Høigård, 

2006:274). 

Það hversu fær börn eru að draga ályktanir, og nýta þær til að skilja texta, 

byggist bæði á þekkingu þeirra og hversu mikla reynslu þau hafa af textum. Þar 

komum við einnig að tungumálinu eða því tungutaki sem textinn inniheldur og 

mikilvægi þess að lesa fyrir börn. Barn sem mikið er lesið fyrir fær miklu víðtækari 
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reynslu af textum, gengur betur að draga ályktanir, túlka og ræða um innihald þeirra 

en barn sem lítið er lesið fyrir (Høigård, 2006:280).  

Þar sem leikskólabörn hafa yfirleitt ekki náð þeirri færni, að geta lesið texta og 

skilið innihald hans, skerpir það enn frekar á nauðsyn þess að lesið sé fyrir þau. Einn 

af þeim þáttum sem vinnst með slíkum lestri er aukinn orðaforði hjá börnum, þar sem 

ritmálið hefur mun auðugra orðaval en talmálið. Í myndabókum leyfist að hafa 

flókinn texta vegna þess að þó börnin skilji hann ekki strax þá bæta myndirnar hann 

upp og því lengri og kröfuharðari sem texti er, eykst orðaforði barnanna (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:23, Margrét Tryggvadóttir, 2005:105). 

Til að texti verði merkingarbær krefst samt virkni af öllum þátttakendum, 

barnið þarf að einbeita sér og hlusta til að skilja frásögn þess fullorðna, því ólíkt 

myndböndum og sjónvarpsefni þá matar myndabókin ekki lesendur sína (Margrét 

Tryggvadóttir, 2005:105).  

Rannsóknir hafa sýnt að ef börn fá tækifæri til að vera virkir þátttakendur þegar 

lesið er fyrir þau, með því að svara spurningum um söguna og fá útskýringar á 

hugtökum, þá eflist orðaforði og málsþorski (Nygaard Jensen, 2007:11-12). Nokkuð 

sem getur skipt miklu máli fyrir lestrarnám barna og lesskilning og stuðlað þannig að 

frekara námi og færni í að afla sér þekkingar (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug 

Jónasdóttir 2000:40). Mikil reynsla af bókum eða texta, sem eflir málskilning og 

læsi, virðist í raun hafa jákvæð áhrif á nám barna yfirleitt (Wade og Moore, 1998:24-

25). 

Eins og fyrr hefur verið vikið að byggist læsi og lesskilningur á því að tengja 

við fyrri reynslu og þekkingu einstaklinga. Það sama má segja um eflingu orðaforða, 

börnum gengur betur að átta sig á merkingu orða sem tengjast reynsluheimi þeirra 

(Sigurður Konráðsson, 2000:168). Oft er það þannig að verið er að lesa fyrir börn um 

hluti eða aðstæður sem þau þekkja lítið til eða eru þeim framandi. Á þetta til dæmis 

við um texta eða bækur sem tengjast náttúru og umhverfi, þar sem textinn á að 

upplýsa og fræða (Hafþór Guðjónsson, 2008). Í slíkum textum koma gjarnan fyrir 

orð um fyrirbæri sem börnin þekkja lítið eða ekki og er líklegt að þau orð skipi sér í 

óvirka orðaforða (orð sem ekki eru notuð í daglegu tali) barnanna. Sérstaklega ef 

aðstæður bjóða ekki upp á umræður um þetta tiltekna fyrirbæri eða efni. Þessi orð 

geta síðan orðið merkingarbær og nýst börnunum síðar í öðrum aðstæðum eða 

samhengi, til dæmis ef farið er að vinna með efnið (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 

2006:23).  
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Tel ég, út frá því sem fjallað hefur verið um hér að framan, að það sé æskilegt að 

börn hafi aðgang að fræðilegu efni í söguformi, líkt og gert er í sögunni Ævintýri 

Móa ánamaðks og félaga. Í sögunni kynnast börnin heimi og lifnaðarháttum dýranna, 

en jafnframt geta þau upplifað ýmislegt sem tengist þeim sjálfum er þau samsama sig 

persónugerðum dýrunum. Með hjálp myndanna öðlast börnin betri skilning á 

aðstæðum og fyrirbærum sem þau eiga ekki kost á að upplifa af eigin raun. Ásamt 

því sem umræður, opnar spurningar um söguna og verkefnavinna henni tengdri, færa 

reynsluheim þeirra nær þeim fyrirbærum og veruleika sem fyrirfinnst í náttúrunni og 

þau þekktu lítið áður. Orðaforði, skilningur og læsi á fyrirbæri og texta tengdum 

dýrum og náttúru ætti því að eflast.  

 

7. Nám barna – námskenningar 

 
Þegar litið er til þess sem að framan hefur verið ritað má ljóst vera að þegar fjallað er 

um náttúru með börnum, og unnið er að viðfangsefnum henni tengdri, þá kemur 

hugsmíð og hugsmíðahyggja fljótlega upp í hugann. En meginsjónarmið kenninga 

hugsmíðahyggjunnar er, að efling þekkingar byggist á virki þátttöku nemenda og að 

taka verði mið af forhugmyndum þeirra við skipulag náms og kennslu. Þegar talað er 

um hugsmíð er átt við þéttriðið net hugmynda og hugtaka í vitsmunabúi einstaklinga 

þar sem ýmis fyrirbæri tengjast saman. Þetta hugtakanet myndar síðan orsakatengsl í 

tíma og rúmi og geta þessi net verið jafn mörg og misjöfn og þeir einstaklingar sem 

hafa byggt þau (Meyvant Þórólfsson, 2003).  

Hugsmíðahyggja, sem er kenning um nám, á rætur sínar í heimspeki og byggir 

meðal annars á vitsmunakenningum Piagets og er hugsmíðahyggjan oft rakin til 

hans. Þekking einstaklings er talið ferli þar sem byggt er ofan á fyrri þekkingu og 

reynslu, þannig að hann verður virkur í þekkingarsköpun sinni. Að þetta sé gagnvirkt 

ferli erfða og umhverfis (Mac Naughton, 2009:41-42).  

Jean Piaget (1896-1980) taldi að þekking einstaklinga vaxi, þar sem 

líffræðilegur þroski og virk þátttaka eða ferli séu samverkandi þættir (Sjøberg, 

1990:73). Það er hans álit að í gangvirkum samskipum barna við umhverfi sitt eigi 

nám sér stað. Hvatinn, þegar þau byggja upp þekkingu sína og skilning á veröldinni, 

er þeirra eigin áhugi og forvitni, sem gerist þá best ef þau fá að byggja á eigin 
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reynslu, með því að framkvæma sjálf og fá að leggja sinn skilning í hlutina án 

útskýringa þeirra fullorðnu (Mooney, 2000:61-62).  

Uppbygging þekkingar gerist með því sem Piaget kallar aðlögun, sem skiptist í 

tvö ferli, samlögun og aðhæfingu. Þessi ferli hafa áhrif hvort á annað og leita ávallt 

jafnvægis, eru stundum kölluð tvíburaferlin. Við samögun aðlaga börn nýja reynslu 

að þeim hugmyndum sem eru fyrir hendi. Stundum kemur það fyrir að ný reynsla 

fellur ekki að þeim hugmyndum sem börnin hafa fyrir, sem leiðir til aðhæfingar, að 

ný hugsun eða hugmyndir verða til. Börn endurskoða hugmyndir í kjölfar nýrrar 

reynslu, til að ná aftur jafnvægi og ný þekking verður til (Sjøberg, 1990:73-74). 

Þó að Piaget hafi aðallega einblínt á einstaklinginn í þekkingarferlinu, þá taldi 

hann þátt tungumálsins og félagslegra samskipta einnig mikilvægan. Þeirri vissu 

deildi hann með Vygotsky sem oftast er kenndur við félagslega hugsmíðahyggju 

(Mac Naughton, 2009:42). Lev Vygotsky (1896-1934) áleit félagslegan og 

vitsmunalegan þroska samofinn. Telur hann að félagslegi þátturinn sé lykillinn að 

þekkingarsköpun einstaklingsins sem verði til við gagnvirkni hans og utanaðkomandi 

áhrifa frá umhverfinu, og skipi tungumálið þar stórann sess (Mac Naughton, 

2009:43, Pound, 2006:40).  

Málleg samskipti eru mjög mikilvæg þegar einstaklingur lærir eða eflir 

þekkingu sína í hópi félaga, fjölskyldu og í samskiptum við kennara. Það verður til 

sameiginlegur skilningur, skynjun og reynsla þeirra sem tilheyra sama samfélagi og 

sömu menningu (Meyvant Þórólfsson, 2003, Pound, 2006:40). Það að tala við aðra er 

mikilvægt í öllum samskiptum, að geta útskýrt sjónarmið eða hugmyndir, auk þess 

sem börn leysa verkefni með hjálp tungumálsins, ekkert síður en framkvæmd 

(Pound, 2006:40). Vygotsky lítur á málið sem tæki til að leysa verkefni og þroska 

hugsanaferli og því flóknari sem verkefnin eru því mikilvægara er málið 

(Macdonald, 2000:61). 

Þetta gerist meðal annars í gegnum svæði hins mögulega þroska, þar sem 

einstaklingar fá örvun og læra í samskiptum við sér reyndari einstaklinga hvort sem 

það eru börn eða fullorðnir (Mac Naughton, 2009:43, Macdonald, 2000:61). 

Í þessu samhengi er einnig rétt að fjalla um hugmyndir og viðhorf bandaríska 

heimspekingsins Johns Deweys (1859-1952), um tengsl sem hann álítur að þurfi að 

vera milli náms, menntunar og reynslu. Dewey lagði áherslu á að nám væri félagslegt 

ferli, að börn ættu að vera virkir þátttakendur í því ferli og því lifandi samfélagi sem 

skóli ætti að vera (Gunnar Ragnarsson, 2000:13).  
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Dewey telur að allt nám og menntun byggi á reynslu einstaklingsins og þá er 

hann að tala um raunverulega lífsreynslu. Hann vill meina að samfella þurfi að vera í 

reynslunni, til að hún nýtist einstaklingnum sem best, hvort sem er í námi eða lífinu 

almennt (Dewey, 1938/2000:38, 99). Þannig að sú reynsla, þekking eða færni sem 

einstaklingur hefur áunnið eða tileinkað sér í einum aðstæðum, gagnist honum í 

nýjum og ólíkum aðstæðum. Það sem hann flytur með sér úr fyrri aðstæðum nýtist 

sem grunnur til að byggja frekari reynslu ofan á, verði tæki til að skilja og fást við 

nýtt umhverfi og aðstæður (Dewey, 1938/2000:54). 

Dewey talar um að reynsla sé hreyfiafl og telur hann það hlutverk og verkefni 

kennarans að fylgja eftir þeirri átt sem reynslan stefnir (Dewey, 1938/2000:48). 

Kennarinn þarf að velja börnunum viðeigandi verkefni miðað við fyrri reynslu, hafa 

þau áhugavekjandi þannig að það veki hjá barninu löngun til að fræðast frekar og 

gefi því færi á að víkka reynsluheim sinn og skapa nýjar hugmyndir. Alltaf þarf samt 

að huga að jafnvægi milli þess þekkta og hins óþekkta, stökkið á milli má ekki vera 

það stórt að verkefnið verði ofvaxið hæfileikum barnsins þannig að það gefist upp 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007:81-82). 

Það hvílir því sú ábyrgð á kennara, sem starfar í anda hugsmíðahyggju, að kynna 

sér forhugmyndir barna svo hægt sé að beina hugmyndum þess í raunhæfan farveg 

(Meyvant Þórólfsson, 2003). Það sem kennari þarf þó kannski fyrst og fremst að hafa 

í huga er að kennsla er meira spurning um góðar kennsluaðferðir og það hvernig börn 

læra, heldur en að kennsla sé eitthvað sérstakt kennslufræðilegt líkan. Hann þarf 

einnig að hafa í huga að vera samstarfsmaður frekar en sérfræðingur og aðstoða börn 

við að skapa sér merkingarbæra reynslu úr upplifunum sínum (Windscithl, 2002:136, 

Mac Naughton, 2009:76). 

 

8. Fjölgreindakenning H. Gardners 

 
Eins og segir í inngangi geta börn verið mjög ólíkir einstaklingar, með sínar sterku 

og veiku hliðar, og því misjafnar leiðir sem henta hverju og einu. Þess vegna hlýtur 

það að þjóna hagsmunum barnanna að hafa sem fjölbreyttastar aðferðir og leiðir til 

kennslu í leikskólum, nokkuð sem leiðir hugann að fjölgreindakenningu H. Gardners. 

Einnig er það svo að margt í umhverfi okkar og þjóðfélagi miðar að því að gera fólk 

að frekar einsleitum hóp, svo margt sem er miðað út frá meðalmanninum. Því langar 
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mig í þeirri hugmyndavinnu og verkefnum sem ég vinn út frá sögunni að hugsa út frá 

fjölgreindunum og koma þannig til móts við þennan fjölbreytileika í barnahópnum.  

Í byrjun tuttugustu aldar kom fram sú hugmynd að til væri það sem kalla mætti 

„greind“. Hana væri hægt að mæla með greindarprófi og setja fram sem ákveðna 

stærð í formi greindarvísitölu (IQ). Howard Gardner vefengdi þessa hugmynd og 

taldi að menn legðu allt of þröngan skilning í greindarhugtakið. Þessi gagnrýni varð 

til þess að hann fór að rannsaka greind frekar og tengdi rannsóknir sínar starfsemi 

heilans. Hefur hann sett fram hugmyndir um að til séu að minnsta kosti átta 

grunngreindir og færir rök fyrir því að í heilanum séu átta tiltölulega sjálfstæð svæði 

eða kerfi sem greindirnar tengist. Megininntak í kenningum Gardners um 

fjölgreindirnar er að við mannfólkið erum ólík af því að greindir okkar eru 

mismunandi samsettar. Þetta er ekki spurning um hversu greindur einstaklingur er 

heldur hvernig (Armstrong, 2001:13-15). 

Samkvæmt fjölgreindakenningunni eru greindirnar:  

 Málgreind hefur einstaklingur sem hugsar í orðum. Hann er næmur fyrir 

hljóðum, gerð, merkingu og hlutverkum orða og tungumáls og á gott með að 

tjá sig munnlega og skriflega 

 Rök- og stærðfræðigreind hefur einstaklingur sem notar rökleiðslu. Hann á 

gott með að átta sig á röklegum mynstrum og tengslum og hefur hæfileika til 

að fást við langar rökleiðslur og nýta sér tölur á árangursríkan hátt. 

 Rýmisgreind hefur einstaklingur sem hugsar í myndum. Hann hefur gott 

ímyndunarafl, skynjar hið sjónræna, liti, lögun, vídd og á auðvelt með að átta 

sig á rými og að ummynda fyrstu skynjun.  

 Líkams- og hreyfigreind hefur einstaklingur sem notar líkamsskynjun. Hann 

er fær að nota líkamann til að tjá hugmyndir og tilfinningar, hefur góða stjórn 

á eigin líkama og á auðvelt með að handleika hluti og beita verkfærum. 

 Tónlistargreind hefur einstaklingur sem hugsar í takti og lögum. Hann hefur 

næmni fyrir tónhæð, tónblæ og hæfileika til að skapa tónlist, greina takt og 

meta tónlist af ýmsu tagi.  

 Samskiptagreind hefur einstaklingur sem á auðvelt með að skilja og meta 

tilfinningar annarra. Hann er næmur á hugarástand, skapgerð, áhuga og óskir 

annarra og hefur hæfni til að bregðast rétt við þeim. 
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 Sjálfsþekkingargreind hefur einstaklingur með skýra sjálfsmynd. Hann gerir 

sér grein fyrir eign þörfum og markmiðum, hefur hæfni til að greina á milli 

tilfinninga sinna og þekkir eigin veikleika og styrkleika.  

 Umhverfisgreind hefur einstaklingur sem er næmur fyrir fyrirbærum 

náttúrunnar. Hann er leikinn í að greina og flokka tegundir, þekkja skyldar 

tegundir og kortleggja skyldleika milli nokkurra tegunda (Armstrong, 

2001:14-15, 17, 34). 

Þegar hugmyndafræði H. Gardners, og kenning hans um fjölgreindir, er skoðuð 

nánar má finna mikla samsvörun við námssviðin í Aðalnámskrá leikskóla. Þannig 

hlýtur fjölgreindarkenningin að henta mjög vel í því daglega starfi sem fer fram 

innan leikskólans. Ekki bara að hún komi til móts við börnin, sem eru ólík og hafa 

sína sterku og veiku hliðar, eins og fram hefur komið, heldur er hægt að vinna út frá 

henni á flestum ef ekki öllum námssviðum í Aðalnámskrá leikskóla. 

 

9. Hugmyndir að verkefnum út frá sögunni 

 
Sem fyrr segir er sagan Ævintýri Móa ánamaðks og félaga, hugsuð fyrir börn á 

leikskólaaldri og ætlunin að hún styðji við náttúru- og umhverfisfræðslu í 

leikskólum. Hugmyndin er sú að hana megi jafnframt nýta til verkefnavinnu sem 

tengist öllum námssviðum á Aðalnámskrá leikskóla. Þannig megi einnig fara ólíkar 

leiðir að viðfangsefnum og koma til móts við fjölbreyttan barnahóp, þar sem hvert og 

eitt barn hefur missterkar hliðar. Hugmyndabankinn er hvergi tæmandi, heldur 

einungis ætlaður til leiðbeiningar um það hvernig vinna má með söguna. Hægt er að 

vinna út frá hverjum kafla fyrir sig, eða tengja þá eitthvað saman, því verkefni eða 

viðfangsefni geta tengst fleiri en einum kafla eða jafnvel sögunni í heild. Hér í 

framhaldinu koma hugmyndir verkefni sem tengja má hverjum kafla fyrir sig. 

 

9.1. Hrunið í göngunum 

9.1.1. Ánamaðkar hafa bursta 

Ánamaðkar hafa bursta á hverjum lið sem veita viðspyrnu þegar þeir skríða. Það má 

athuga hvort hægt sé að finna þessa bursta með því að strjúka ánamaðkana, eða að 

sjá þá með stækkunargleri. Ef víðsjá er til í leikskólanum er tilvalið að nota hana til 

að skoða ánamaðkana betur.  
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Einnig má gera smá tilraun með því að láta ánamaðka á pappír og hlusta eftir 

skrjáfhljóðum þegar hann skríður um og notar burstana (Kilander, 1993:41). 

 

9.1.2. Að tína steina 

Steinninn sem ánamaðkarnir eru að reyna að ýta í sögunni er flatur. Með það í huga 

er komin kveikja að verkefni þar sem börnin fara og safna alls konar steinum. 

Steinarnir eru síðan flokkaðir eftir stærð, lögun eða lit og gjarnan má vigta þá og 

mæla. Það má prófa að gera munstur með því að ýta þeim í sand eða raða þeim alla 

vega upp. Auk þess er hægt að mála á þá með vatni eða málningu, jafnvel lakka þá 

með glæru lakki. 

 

9.1.3. Að skoða jarðvegssýni 

Við titringinn á jörðinni hafði hrunið jarðvegur úr loftinu, mold, sandur og steinn. Í 

tengslum við það gætu börnin farið með skóflur og tekið smá jarðvegssýni á 

mismunandi stöðum í nágrenni leikskólans. Þessi sýni er svo gaman að rannsaka og 

greina og bera saman hvort alls staðar sé eins samsetning á jarðveginum. Til að skrá 

sýnin mætti taka af þeim myndir og merkja með heiti þess staðar sem þau voru tekin. 

 

9.1.4. Hlusta eftir hljóðum og finna titring 

Ánamöðkunum dettur í hug að titringurinn á jörðinni sé til kominn vegna 

fótboltaleiks á yfirborðinu. Ánamaðkarnir eru mun næmari á titring en mennirnir, en 

gaman væri fyrir börnin að prófa að leggjast á jörðina með kinn og eyra við og vita 

hvort þau heyra hljóð eða finna titring ef bolta er skoppað á jörðina. Þetta væri hægt 

að gera á mismunandi stöðum og athuga hvort einhver munur er, til dæmis á steypti 

stétt og grassverði. 

 

 

9.2. Ánamaðkur fær nafn 

9.2.1. Hvaða smádýr er hægt að finna í mold eða grasi 

Í þessum kafla bætast margfætlur við þau dýr, ánamaðka og járnsmið, sem þegar er 

búið að nefna til sögunnar. Það gefur tilefni til umræðna um hvaða fleiri dýr er hægt 

að finna í mold eða grasi, eða hvort aðrir staðir séu betri til að leita eftir smádýrum? 
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Í framhaldi af slíkri umræðu er hægt að fara út með stækkunargler og leita að 

smádýrum. Ef búið væri að taka jarðvegssýni mætti líka leita eftir skordýrum í þeim 

og nota jafnvel víðsjá ef hún er til staðar. Þá þurfa reyndar sýnin að vera í lokuðum 

ílátum, því annars er líklegt að smákvikindin séu á bak og burt. 

Einnig mætti veiða smákvikindi með því að setja upp gildrur, til dæmis fallgildru þar 

sem krukka eða eitthvað ílát er grafið niður í jörð og barmar ílátsins látnir nema við 

yfirborðið. Líka má nota kartöflugildru, þar sem kartafla er skorin í tvennt og holuð 

að innan. Gerð eru tvö göt á efri helminginn, sem inngangar. Síðan er kartaflan grafin 

niður, þannig að götin séu í sömu hæð og yfirborðið, og hún fest niður með nöglum 

(Kristín Norðdahl, 1995:41). Þegar búið er að veiða dýrin eru þau svo skoðuð með 

stækkunargleri eða víðsjá og börnin reyna að finna út hvað þau heita. 

 

9.2.2. Tilfinningar  

Í kaflanum er talað um tilfinningar, að vera leiður eða glaður auk þess sem stríðni 

kemur við sögu. Út frá því er hægt að velta upp umræðu um þessi mál. Fá börnin til 

að tjá sig um hvað er að vera leiður, og hvernig manni líði þá, eða hvað er að glaður, 

og hvernig manni líði þá. Setja mætti fram spurningar eins og: Af hverju getur Steina 

liðið illa ef margfætlurnar stríða honum? Hvað er að uppnefna? Af hverju stríða 

einhverjir? 

Í tengslum við þessa umræðu er einnig hægt að hlusta á ýmiskonar tónlist og börnin 

reyna að greina hvort blær hennar er glaður, dapur eða eitthvað allt annað. Hvaða 

tilfinningar felast í tónlistinni? 

 

9.2.3. Litir  

Steini lendir í vandræðum með að segja orðið mórauður. Í tengslum við það má ræða 

um hvernig litur mórauður er, og í framhaldi af því ræða um hvort fleiri litir hafi 

meira en eitt heiti. Síðan mætti vinna með litablöndun og búa til litaprufur eða 

litaspjöld, með alla vega litatónum. 

 

9.3. Sum dýr ganga, ánamaðkar skríða 

9.3.1. Flokkar smádýra 

Nú er búið að nefna til sögunnar þrjá flokka smádýra, liðorma, fjölfætlur og skordýr. 

Því er tilvalið að skapa umræður um þessa dýrahópa og reyna að finna út með hjálp 
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bóka og mynda hvaða dýr tilheyra hverjum hópi, hvernig þau líta út og hvað 

einkennir þau. Ef búið er að ná einhverjum dýrum í smádýragildrur, líkt og líst var 

hér að framan, er hægt að skoða þau og flokka. Gjarnan má fá börnin til að teikna dýr 

úr öllum flokkunum. 

 

9.3.2. Eigin líkami 

Í tenglum við umræðu um smádýrin og einkenni þeirra geta börnin skoðað eigin 

líkama og má velta upp ýmsum spurningum í því sambandi. Eiga þau eitthvað 

sameiginlegt með smádýrunum? Eru þau með skel? Eru þau með mjúka húð eins og 

ánamaðkar? Ræða um hvort þau eru með fleiri eða færri fætur en þessi dýr og tengja 

það umræðum um magn og fjölda.  

 

9.3.3. Andheiti, lýsingarorð 

Þessi kafli gefur tilefni til heilmikillar málörvunarvinnu, þar sem í honum koma fyrir 

andheiti eins og mjúkur, harður, langur, stuttur, feitur og mjór. Þessi orð er þá hægt 

að vinna með auk annarra sem hægt er að bæta við. Einnig er hægt að skapa umræðu 

um hlutverk lýsingarorða og fá börnin til að lýsa hlutum, með orðum í framhaldinu. 

 

9.3.4. Fætur eru mismunandi  

Það kemur fram í kaflanum að ánamaðkar hafa ekki fætur. Út frá því er hægt að ræða 

um og skoða mismunandi fætur, bæði á ýmsum dýrum og börnunum sjálfum. Í 

framhaldi má síðan spila lagið Það hafa allir eitthvað til að ganga á eftir Ólaf Hauk 

Símonarson (Ólafur Haukur Símonarson, á.á. [1995]). Einnig mætti kenna börnunum 

lag og texta og syngja með þeim. 

 

9.4. Ánamaðkar og plöntur hjálpast að 

9.4.1. Heyrn, hljóð og tónlist 

Í kaflanum er talað um að fuglar heyri mjög vel, sem getur verið tilefni til umræðna 

um heyrn yfirleitt. Heyra allir jafn vel? Heyra ánamaðkar? Eru þeir með eyru? Eru 

fleiri dýr ekki með eyru? Er hægt að heyra, þótt engin sjáanleg eyru séu? Hvað er 

hægt að gera ef fólk heyrir illa? 
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Í framhaldi má spila fyrir börnin lagið Ég heyri svo vel eftir Ólaf Hauk 

Símonarson (Ólafur Haukur Símonarson, á.á.[2006]). Einnig er tilvalið að kenna 

þeim lagið og textann og syngja með þeim. 

Jafnframt er hægt að tengja við kaflann hlustun eftir umhverfishljóðum bæði 

úti og inni. Slík hljóð má einnig taka upp og hlusta á aftur seinna, jafnvel bera saman 

umhverfishljóð inni og úti og ræða um hvort börnunum finnst betra/þægilegra að 

hlusta á. Samhliða þeirri hlustun og umræðu er hægt að hlusta á alls konar tónlist og 

flokka hvað er gott/þægilegt að hlusta á, og hvað vont/óþægilegt. 

 

9.4.2. Hringrásir í náttúrunni 

Í tengslum við þennan kafla er einnig hægt að koma af stað umræðum um hringrásir í 

náttúrunni. Talað er um í kaflanum að plöntur og ánamaðkar hjálpist að, 

ánamaðkarnir hjálpa plöntunum með því að grafa göng og fá laufblöð og plöntuleifar 

í staðinn. Hægt er að gera svipaðar athuganir og Kristín Norðdahl (2002:6) gerði í 

rannsókn sinni á hugmyndum leikskólabarna um náttúruna, að rækta plöntur í birtu 

og myrkri og einnig í lokuðu gegnsæju íláti. Gaman væri að setja bæði fræ og 

fullvaxta plöntur í ílátið. Hægt er að varpa fram spurningum eins og:  Hvað þurfa 

plöntur til að vaxa? Er betra fyrir þær að hafa birtu eða myrkur? Geta plöntur lifað 

þegar ílátið er lokað? Getum við lifað í lokuðu íláti? Hvaðan kemur vatnið sem er 

innan á ílátinu?  

 Auk þess að fylgjast með vexti plantnanna má skrásetja ferlið með 

ljósmyndum og fá börnin til að teikna og mála það sem er að gerast. 

 

9.4.3. Skuggaleikhús 

Börn eru með auðugt ímyndunarafl og hafa yfirleitt mjög gaman af að tjá sig 

leikrænt, skapa og segja frá. Í tengslum við þennan kafla mætti fá börnin til að útbúa 

lítið skuggaleikhús og segja leikrænt frá atburðarásinni í sögunni og því sem gæti 

gerst ef fuglinn hefði náð einhverjum ánamaðkinum. 

 

9.5. Þegar Mói varð næstum fuglafæða 

9.5.1. Hvernig vinna ánamaðkar? 

Eftir að hafa lesið kaflann mætti framkvæma tilraun þar sem fylgst er með hvernig 

ánamaðkar vinna. Tvær glærar krukkur eru fylltar til hálfs af sandi og síðan er mold 
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sett ofan á þar til krukkurnar eru nær fullar. Efst eru svo sett gömul lauf og 

kartöfluhýði. Í aðra krukkuna eru settir 5-7 ánamaðkar en engir í hina sem á að vera 

til viðmiðunar. Krukkurnar eru geymdar á svölum og dimmum stað og er athugað á 

nokkurra daga fresti hvað gerist og hvort breyting verður í ánamaðkakrukkunni 

(Kristín Norðdahl, 1995:42). 

 

9.5.2. Hreyfistund 

Þennan kafla er tilvalið að tengja inn í hreyfistund með börnunum og væri hægt að 

gera það hvort heldur inni eða úti í náttúrunni. Til dæmis mætti vinna með orðin 

draga, skríða, hanga, stökkva, upp og niður.  

Þegar unnið er með orðið að draga er hægt að binda band í hluti (spýtur, 

stóla) sem börnin draga síðan til sín. Einnig er hægt að festa band í vegg eða rimla, 

börnin sitja á mottum eða hjólabrettum og draga sig með handafli að fasta endanum. 

Til að þjálfa samvinnu má láta börnin vinna saman tvö og tvö og draga hvert annað 

til skiptis. Að vetri til væri hægt að nota snjó og snjóþotur/sleða í sama tilgangi.  

Í vinnu með orðið að skríða er tilvalið að láta börnin ákveða, hvaða skilning 

þau leggja í orðið og biðja þau um að skríða án nokkurra skýringa. Reyna þau að 

líkja eftir hreyfingum ánamaðkanna, skríða á maganum, eða skríða þau á hnjánum? 

Þegar unnið er með orðið að hanga má nota rimla til að hanga í eða tré úti ef 

þau eru til staðar. Það mætti fara í langstökk eða hástökk þegar unnið er með orðið að 

stökkva, auk þess sem hægt er að stökkva niður af einhverju eða úr rimlum. 

Hugsanlegt er þó að börnin myndu vilja nota orðið að hoppa um slíka iðju. 

Orðin upp og niður er hægt að vinna með nær hvar sem er, upp á stól niður af 

stól, upp á hól, niður af hól, upp og niður brekku og svo framvegis. 

 

 

9.6. Ánamaðkamömmur passa ekki börnin sín 

9.6.1. Afkvæmi dýra 

Í tengslum við þennan kafla er hægt að koma af stað umræðu um afkvæmi og velta 

upp ýmsum spurningum. Heita afkvæmi ánamaðkanna eitthvað? Hvað heita afkvæmi 

annarra smádýra eða skordýra? Hvernig eru afkvæmi smádýra eða skordýra, eru þau 

eins og foreldrarnir? Hvað heita afkvæmi húsdýra og villtra dýra á Íslandi? Hvernig 

verða afkvæmi ánamaðka til? En annarra dýra? Eru fleiri dýr sem búa til egghylki? 
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Hvaða dýr verpa eggjum? Hvaða dýr eignast fullsköpuð afkvæmi? Ræða mætti um 

fjölbreytta orðanotkun þegar dýr eignast afkvæmi. 

Í framhaldi, og jafnhliða þeirri umræðu sem skapast, mætti afla frekari 

upplýsinga með því að skoða myndir og lesa sér til í bókum. Einnig væri gaman að fá 

sérfræðinga tengda efninu, til að segja frá. Hægt væri að taka jarðvegssýni t.d. úr 

gróskumiklum grasblettum og vita hvort í þeim finnist egghylki ánamaðka eða egg 

annarra smádýra. Vettvangsheimsóknir mætti gjarnan tengja þessari umræðu, fá að 

heimsækja bóndabæ og skoða afkvæmi húsdýranna. Hugsanlega væri einnig hægt að 

fá gæludýr með afkvæmi í heimsókn í leikskólann eða heimsækja gæludýr með 

afkvæmi utan leikskólns. Alltaf þarf samt að hafa í huga hvort einhver börn hafi 

ofnæmi, þegar hærð dýr eru annars vegar. 

 

9.6.2. Lífsferill smádýrs 

Þar sem ekki er einfalt eða auðvelt að fylgjast með ferlinu, frá því egghylki verður til 

og þar til ánamaðkur kemur úr því, er ólíklegt að hægt sé að koma slíku við á 

leikskóla. Í staðinn væri fróðlegt að fylgjast með lífsferli dýrs með stuttan líftíma, 

hugsanlega flugu. Börnin myndu þá veiða flugur og setja í glært lokað ílát (hafa samt 

örlítil loftgöt) ásamt matarúrgangi, smá mold og laufblöðum.  

Börnin myndu fylgjast með hvort þau sæju koma egg, sem síðan breytast í 

lirfur, þá í púpur, sem að lokum verða nýjar flugur. Ferlið geta börnin skráð með 

ýmsum hætti, svo sem teiknað myndir af því sem er að gerast, merkja við hvern dag 

með strikum eða öðrum táknum og fylgjast þannig með dagafjölda, ásamt því að telja 

og skrá egg, lirfur, púpur og flugur sem þau sjá. Gjarnan má leika lífsferil flugunnar 

og geta börnin búið til leikrit og notað búninga (Kristín Norðdahl, 1995:42). 

Auk þess geta börnin fylgst með hvernig matarleifarnar mygla/rotna og tilvalið 

að velta upp umræðu um hvers vegna það gerist og hvað gerist. 

 

 

9.7. Það eru ekki allir eins 

9.7.1. Hrúgur eftir ánamaðka 

Steini er duglegur að grafa göng og þegar ánamaðkar grafa göng þurfa þeir að losa 

sig við úrgangsefni upp á yfirborðið. Þessar hrúgur sjást vel og veita börnin þeim 

gjarnan athygli og gaman væri að fara í leiðangur og fá þau til að leita sérstaklega 
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eftir þeim. Samhliða væri hægt að vinna með tölur, magn og fjölda, athuga hvar og í 

hvernig landi er mest af þessum hrúgum og  ræða þá um af hverju það stafi. 

 

9.7.2. Mánuðir og árstíðir 

Börn spá heilmikið í árstíðir og það sem þeim fylgir, snjór á veturna og sól og hiti á 

sumrin. Í kaflanum er minnst á júní og vor og sumar, sem að gefur tækifæri til frekari 

vinnu. Það er hægt að læra eða rifja upp heiti mánaðanna, sem og árstíðanna og 

glöggva sig á röð þeirra. Jafnframt má tengja saman mánuði og árstíðir, hvaða 

mánuðir tilheyra hverri árstíð. Fá börnin til að segja frá í máli og myndum hver eru 

einkenni hennar til dæmis veðurfar, hvað er að gerast á hverjum árstíma og tengja 

það þá þeirra persónu, hvað gera þau og hvaða árstíð finnst þeim skemmtilegust.  

Einnig má tengja umræðuna hefðum í samfélaginu, í hvaða mánuðum jólin 

og páskarnir eru og hvenær réttir eru, ef leikskólinn eða börnin tengjast 

landbúnaðarhéruðum. Auk þess er gaman að skoða í hvaða mánuðum börnin eiga 

afmæli og hvaða ársfjórðungi sá mánuður tilheyrir. 

 

9.7.3. Eru allir eins? 

Í tengslum við titil kaflans er hægt að fara í leiðangur að finna og tína ánamaðka. 

Ánamaðkana má síðan flokka á ýmsa vegu, eftir lit, lengd, hversu feitir þeir eru og 

skoða hversu ólíkir þeir geta verið, liðskipti, magabelti og hreyfingar. Gott er að hafa 

stækkunargler meðferðis til að skoða nánar og málband eða mælistiku til að mæla 

hvað þeir eru langir. Í framhaldi mætti síðan koma af stað umræðum um hvernig 

þetta sé hjá mannfólkinu, eru allir eins þar? Hvað er ólíkt? Er húðlitur, augnlitur, 

háralitur eins? Eru allir eins í laginu? Tala allir sama mál? Eru allri frá sama landi? 

Og fleira í þeim dúr. Jafnframt mætti ræða svipað um fleiri dýrategundir, eða plöntur. 

 

9.8. Þegar Mói lenti í slysinu 

9.8.1. Hvað er inn í ánamöðkum? 

Í viðtölunum við börnin kom fram, að ánamaðkar gætu slitnað í sundur og að inní 

þeim væru lifur og hjarta. Ekki er kannski æskilegt að stuðla að því að börn séu að 

slíta ánamaðka í sundur, en stundum gerist það óvart og þá er ekki úr vegi að nýta 

tækifærið og skoða hvað það er sem kemur út eða sést og nota þá einnig 

stækkunargler eða smásjá ef hún er til. Hins vegar mætti kannski taka í sundur og 
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kryfja ánamaðka sem þegar eru dauðir og hafa þá jafnvel bækur og myndir sér til 

stuðnings til að átta sig betur á hvað við sjáum. 

 

9.8.2. Slys  

Sem betur fer lenda ekki mörg börn í alvarlegum slysum, en fyrir þeim geta hins 

vegar smá pústrar og skrámur verið mikið mál. Í tengslum við kaflann mætti biðja 

börnin að segja frá sinni upplifun af því að meiða sig og hvernig þeim leið og hvort 

þau hafi orðið hrædd eins og Mói. Jafnframt er hægt að ræða um að þó það komi sár 

og blæði þá gróa þau yfirleitt fljótt, það kemur nýtt skinn eins og afturparturinn óx á 

Móa. Slysasögurnar mætti einnig styðja með myndum eða biðja börnin að teikna 

andlit með tilfinningum. Söguna um slysið sem Mói lenti í væri auk þess hægt að 

segja og skapa með leir. 

 

9.8.3. Vinir  

Í kaflanum verða Mói og Leifi vinir og út frá því má gjarnan ræða um vinskap. Hvað 

gera vinir? Hvers vegna verða menn vinir? Er hægt að skipta um vini? Geta vinir 

orðið ósáttir? Hvað gerum við ef slíkt gerist? Gaman getur verið að fá börnin til að 

gera vísu eða lag um vin sinn og teikna mynd af honum. 

 

9.9. Ánamaðkar fara upp á yfirborðið þegar rignir 

9.9.1. Vatn og jarðvegur 

Þegar rignir verður jarðvegur oft mjög blautur og moldin að drullu. Slíkt mætti nýta í 

tengslum við þennan kafla, að gera tilraunir með vatn og mold og vatn og sand. Er til 

dæmis hægt að búa til holur í sand sem halda vatni? Er hægt að gera það við mold? 

Hvort er auðveldara að leysa sand eða mold upp í vatni? 

 

9.9.2. Jarðvegur sem skapandi efniviður 

Úr sandi og mold má gera fínustu kökur og súpur, auk þess sem það er einnig gott 

byggingarefni í hús og kastala. Þegar mold og sandur eru blaut er auðvelt að teikna 

myndir og gera allskonar munstur í sandinn og drulluna. En ekki er endilega 

nauðsynlegt að nota þennan efnivið eingöngu úti. Það er hægt að fara með mold eða 

drullu inn og mála með henni myndir á blöð. Eins má gera listaverk með sandi og 

lími á pappír, plast eða spýtur. 
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9.9.3. Hljóðsaga 

Rigningu getur oft fylgt heilmikill hávaði, sem fer þá eftir því á hverju hún lendir. 

Gaman væri að fá börnin til að búa til litla hljóðsögu (saga sögð og notuð hljóð til að 

krydda og leggja áherslu á vissa hluti, stundum í staðinn fyrir orð) um ánamaðka og 

rigningu. 

 

9.10. Steini verður næstum því fiskafæða 

9.10.1. Leita að ánamöðkum í rigningu og sól 

Í rigningu leita ánamaðkar gjarnan upp á yfirborðið. Þá eru kjöraðstæður til að leita 

uppi ánamaðka. Mætti til dæmis bera saman og skrá hversu margir ánamaðkar 

finnast í rigningu og hversu margir í þurru veðri. Eftir rigningu kemur hins vegar oft 

sól og þá verða stundum eftir, á stéttum og steinum, ánamaðkar sem ekki hafa verið 

nógu fljótir ofan í jörðina og þorna því upp. Getur verið fróðlegt að tína slíka 

ánamaðka og bera saman við þá sem eru lifandi, sjá áhrifin sem sólin hefur, til dæmis 

á húð þeirra.  

 

9.10.2. Dans  

Þennan kafla mætti tengja sérstaklega við dans. Af því ánamaðkar eru ekki með 

augu, sjá bara mun birtu og myrkurs, þá væri hægt að prófa að dansa með lokuð 

augun eða bundið fyrir þau. Það mætti dansa við tónlist sem gefur tilefni til að hoppa 

og skoppa. Ásamt því sem mætti nota borða eða slæður og búa til dans sem táknaði 

mann að veiða fisk. 

 

9.10.3. Minnisspil 

Flest börn hafa einhverja reynslu af ánamöðkum, eða geta sagt frá einhverri upplifun 

tengdri þeim. Slíka vitneskju og reynslu mætti nýta til sögugerðar, en einnig væri 

hægt að búa til minnisspil. Börnin teikna þá á lítil spjöld eitthvað sem tengist 

ánamöðkum eða upplifun barnanna af þeim, spjöldin eru síðan ljósrituð og klippt út 

til að fá par og þá er hægt að spila. Um leið og börnin spila og einhver dregur spjald, 

rifja þau börn sem gerðu spjaldið, upp það sem er á spjöldunum og þannig, með 

samvinnu og samskiptum, festist þekkingin í sessi hjá öllum börnunum. 

 



 32 

9.11. Veturinn 

9.11.1. Aldur dýra og manna 

Aldur er mjög afstætt hugtak og börn á leikskóla virðast spá heilmikið í aldur. 

Börnum finnst til dæmis mjög mikill áfangi að verða sex ára því þá eru þau alveg að 

byrja í grunnskóla. Ánamaðkar verða ekki gamlir miðað við menn, einungis þriggja 

til fjögurra ára að jafnaði, eins og kemur fram í kaflanum.  

Út frá því er hægt að velta upp umræðu um hversu gömul ýmis dýr verða og 

hafa mannskepnuna með í þeirri umræðu. Í framhaldi geta börnin síðan útbúið 

myndrit það sem þau teikna dýr og láta línur eða mislanga ferninga tákna aldur 

þeirra. Upplagt er að hafa þau sjálf með í myndritinu sem viðmið. 

Samhliða þessu mætti gjarnan ræða þá staðreynd að stærð og aldur fara ekki alltaf 

saman, þar sem börn virðast ekki alltaf gera sér grein fyrir því að lítil dýr geti orðið 

eldri en stór dýr. 

Einnig mætti tengja þessa umræðu um aldurskeið á mannsævinni, hvað þau 

eru kölluð og hvað gerist í lífi mannsins á hverju þeirra. 

 

9.11.2. Hvar eru dýr á veturna 

Ekki er víst að börn geri sér alltaf grein fyrir því hvar smádýrin eru á veturna eða séu 

yfirleitt mikið að velta því fyrir sér. Út frá þessu væri gaman að ræða hvar dýr eru 

yfirleitt á veturna og þá ekki bara smádýrin heldur einnig villt dýr, fuglar og þau sem 

við tölum um sem húsdýr eða gæludýr. Jafnframt er vert að ræða hvað það heitir 

þegar dýr fara að sofa á veturna. Af hverju leggjast dýr í dvala? Hvernig geta þau 

lifað án þess að fá mat? Af hverju þurfa sum húsdýr að vera inni en önnur ekki? Af 

hverju eru sumir fuglar farfuglar og aðrir ekki? Hvaða fuglar eru farfuglar? Hvað 

getum við gert til að hjálpa fuglunum að fá mat?  

Hægt ert að vinna samvinnuverkefni með börnunum út frá þessari umræðu. 

Hægt er skipta barnahópnum niður í smærri hópa og láta hvern hóp búa til plakat þar 

sem börnin teikna dýr klippa þau út og líma á stór blöð. Einn hópur gæti gert plakat 

með dýrum sem leggjast í dvala á veturna, annar með dýrum sem búa í húsum, þriðji 

með þeim dýrum sem lifa úti og svo framvegis. 
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Ýmislegt fleira mætti gera í tengslum við söguna: 

 Fjalla um fæðukeðjur  

 Fjalla um umgengni manna við náttúruna 

 Fjalla um fjölskyldur 

 Skoða laufblöð, flokka, telja, athuga lögun, munstur og liti 

 Skoða mismunandi rætur og gera tilraunir með litað vatn og plöntur 

 Vinna með ýmis orð í sögunni til að auka skilning á þeim 

 

Sem fyrr segir er þessi hugmyndabanki hvergi tæmandi en í Viðauka III eru 

upplýsingar um bækur, þar sem finna má fleiri hugmyndir að verkefnum sem tengja 

má við söguna. 

 

10. Umræða 

 
Sem fyrr segir er kveikjan að þessu verkefni meðal annars tilvitnanir í texta 

Aðalnámskrár leikskóla, um mikilvægi þess að maðurinn þekki náttúruna og 

fyrirbæri hennar vel og nauðsyn þess að börn fái að komast í beina snertingu við 

hana, því þannig læri þau að meta náttúruna og bera virðingu fyrir henni. Einnig er 

talað um næmni barna og áhuga þeirra fyrir því smáa í umhverfinu 

(Menntamálaráðuneytið, 1999:26). Sem starfmaður á leikskóla til nokkurra ára er 

það reynsla mín að börn hafa gífurlegan áhuga á náttúrunni og viðfangsefnum sem 

tengjast henni, sérstaklega því smáa eins og segir í námskránni, og einnig kemur 

fram í  kaflanum Börn og náttúra hér að framan, eða eins og Bagøien (2008:89) talar 

um, þau sjá það stóra í því smáa. 

Samkvæmt rannsóknum á náttúrufræðikennslu í leik- og grunnskólum 1980 – 

1998, þá eru yngstu börn grunnskóla enn áhugsöm um viðfangsefni tengd 

náttúrufræði en sá áhugi virðist þó heldur dvína með aldrinum (Kristín Norðdahl, 

1999:21-22). Einnig virðist ljóst, samkvæmt þessum rannsóknum, að þekking og 

skilningur barna í efri bekkjum grunnskóla virðist ábótavant og oft virðist kennsla á 

þeim stigum ekki skila tilætluðum árangri (Kristín Norðdahl, 1999:23-24, 29). Í sama 

streng tekur Hafþór Guðjónsson (2002) um að skilningur fólks á náttúrufræðum sé 

lítill og það sem lærist gleymist fljótt. Pisa-rannsókn frá árinu 2006 á 

náttúrufræðimenntun, styður þetta enn frekar, en þar komu íslensk ungmenni illa út 

og voru nokkuð undir meðallagi OECD – landanna (Hafþór Guðjónsson, 2008). 
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Ástæðu þessa telja menn að einhverju leiti stafa af of mikilli „ítroðslu“ í 

skólastarfi (Hafþór Guðjónsson, 2002). Kennsluhættir eru fremur einhæfir, mest er 

byggt á námsbókinni og útskýringum upp á töflu en tækifæri til verklegrar kennslu 

og tilrauna illa nýtt, jafnvel þó námsefni gefi tilefni til þess (Kristín Norðdahl, 

1999:19-23). Að baki þessu liggja þó hugsanlega einnig kröfur aðalnámskrár um 

yfirferð á námsefni og að kennarar telji sig ekki hafa nægan tíma til að sinna 

athugunum, umræðum og textarýni (Hafþór Guðjónsson, 2008). 

Það má segja að þetta sé í takt við það sem Madsen bendir á (1988:23) að 

börnum sé ætlað að læra um náttúruna af reynslu vísindanna, með bóklestri og 

skipulagðri kennslu og að þekkingin sé orðin of yfirgripsmikil til að þau geti öðlast 

hana í samskiptum við aðra og með beinni reynslu. Því fjarlægist börn náttúruna og 

skilji hana síður. 

Ég tel þetta einungis skerpa á þeim hugmyndum sem koma fram í kaflanum 

Börn og náttúra, um mikilvægi þess að börn fái að komast í snertingu við náttúruna, 

vera á staðnum og upplifa hér og nú. Slík upplifun hafi mikla þýðingu fyrir þroska 

þeirra og hafi jákvæð áhrif til framtíðar. Þar koma einnig hugmyndir 

hugsmíðahyggjunnar inn, að efling þekkingar og skilnings byggist á virkri þátttöku 

barnanna og við skipulag náms og kennslu verði að taka mið af forhugmyndum 

þeirra (Meyvant Þórólfsson, 2003). Eins og kemur fram í kaflanum Nám barna – 

námskenningar þá efla börn þekkingu sína og skilning með því að byggja ofan á fyrri 

þekkingu og reynslu. Þetta er ferli sem gerist vegna gagnvirkra áhrifa barnanna við 

umhverfi sitt og samfélag og eru félagsleg samskipti þar í lykilhlutverki.  

Tungumálið og málleg samskipti eru mjög mikilvæg í þessu sambandi og 

erum við þá komin að þætti bóka og lesturs fyrir börn í þekkingarferlinu. Með 

myndasögum er hægt að miðla ýmsum fróðleik, sem ekki er alltaf aðgengilegur 

annars, og við lestur skapast oft umræður um efnið sem eflir þá skilning barnanna. 

Oft verður texti þó ekki merkingarbær börnum fyrr en þau geta tengt hann við eigin 

upplifanir og reynslu og á þetta gjarnan við um viðfangsefni eða texta tengda 

náttúrufræði. Til að gera þau læs á slíka texta væri því æskilegt að gefa börnum 

tækifæri á virkri þátttöku sem tengist efninu. 

Í ritgerð Kristínar Norðdahl (1999:17) um rannsóknir á náttúrufræðikennslu í 

leik- og grunnskólum 1980-1998, kemur fram að í fimmtán leikskólum, sem tóku 

þátt í könnun, hafi náttúrufræði fengið aukið vægi og unnið væri markvissara og 

skipulegar að náttúruviðfangsefnum. Mikil aukning hefur verið á síðustu árum, að 
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kennarar leik- og grunnskóla sæki námskeið Náttúruskóla Íslands um útikennslu 

(Helena Ólafsdóttir, 2008:10), þannig að vakning í náttúrufræðikennslu virðist 

staðreynd. 

Rannsóknir benda til, að á leikskólastigi séu viðfangsefni náttúrufræðinnar 

mest náttúruskoðun og vettvangsferðir þar sem áherslan sé á plöntur og dýr, auk þess 

sem fjallað er um umgengni manna í náttúrunni, en minni áhersla lögð á viðfangsefni 

tengd eðlis- og efnafræði (Kristín Norðdahl, 1999:27). Auðvitað er mjög mikilvægt 

að leggja áherslu á þessa þætti, en náttúra er miklu meira en bara plöntur og dýr. 

Henni tilheyra einnig hlutir/efni sem börn eru í snertingu við á hverjum degi, eins og 

vatn, sandur og steinar og gefa tilefni til uppgötvana og rannsókna, þegar börn 

handfjatla þau og nota í leik (Sprung, 1996:29-30). Því er vert að huga betur að 

þessum þáttum náttúrufræðinnar, til að auka fjölbreytnina í aðferðum og leiðum við 

kennslu og koma betur til móts við margbreytileikann í barnahópnum og þau svið 

eða greindir, þar sem þau eru sterkust. 

Samkvæmt könnun Kristínar Norðdahl þá veigruðu leikskólakennarar sér við 

að fjalla um náttúrufræði í leikskólanum, af því þeir töldu sig ekki hafa næga 

þekkingu á því sviði. En sem fyrr segir þarf kennari ekki að vera sérfræðingur, heldur 

miklu frekar samstarfsmaður barnanna og leggja fram áhugavekjandi verkefni sem 

byggja á fyrri reynslu. Hann aðstoði börnin við að skapa nýjar hugmyndir og 

merkingarbæra reynslu úr upplifunum sínum. Slíkt hið sama þyrftu kannski kennarar 

eldri skólastiga einnig að hafa í huga. 

 

11. Lokaorð 

 
Ég hef sjálf ávallt verið mikið náttúrubarn, fundist ég þurfta að vera í beinum 

tenglum við náttúruna og ekki liðið vel til lengdar í þéttbýli. Reynsla mín af því að 

vinna með börnum á leikskólaaldri hefur styrkt þá trú mína að ung börn hafi þörf 

fyrir að vera í tenglum við náttúru. Það er svo margt í náttúrunni sem fangar 

athyglina og vekur undrun. Áhugi þeirra og spenningur er smitandi og er maður 

gjarnan kominn með þeim á hnén, að skoða steina eða með nefið niður við jörð, að 

leita að smádýrum. Eins og fram hefur komið þá eru börn mjög vakandi fyrir öllu lífi 

og beina gjarnan athyglinni að því smáa eins og smádýrunum. Ekki virðist þó vera 

mikið til af sögum eða aðgengilegu efni fyrir börn um þessi dýr og er það meðal 
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annars kveikjan að því að ég skrifaði söguna um Móa ánamaðk og félagana, Leifa og 

Steina. 

 Ég vil líta á hvert barn sem einstakt og held að sú sé yfirleitt raunin í öllu 

leikskólastarfi. Börn eru misjöfn, hafa missterkar hliðar og þurfa því ólíkar leiðir til 

að efla þekkingu, þroska og reynslu. Þetta hef ég reynt að hafa að leiðarljósi við gerð 

sögunnar, og í hugmyndavinnu henni tengdri, og er það von mín að með þessari 

sögu, og verkefninu í heild, leggi ég lóð á vogarskálar góðs leikskólastarfs og 

auðveldi fólki að starfa samkvæmt og ná markmiðum Aðalnámskrár leikskóla. 
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Viðauki I 
 

 

Spurningar sem settar voru fram sem rammi um viðtölin við börnin 

 

 Hvað geturðu sagt mér um ánamaðka? 

 

 Hvar eiga þeir heima? 

 

 Hvað gera þeir þar? 

 

 Hvað borða þeir? 

 

 Hvernig getur maður fundið þá? 

 

 Hvernig hreyfa þeir sig? 

 

 Hvernig eru þeir á litinn? 

 

 Hvar eru þeir á veturna? 

 

 Hefur þú haldið á ánamaðki? 

 

 Hvernig er það? 
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Viðauki III 

 

Efni – bækur og söngvar sem tengjast ánamöðkum 

 

Bækur um ánamaðka 

Kristján Jóhann Jónsson (2005). Stafrófsvísur Ara orms. Akureyri: Hólar 
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Lög um ánamaðka  
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Eniga meniga (1995) [hljóðdiskur]. Reykjavík: Spor  

 

 

 

Bækur, þar sem finna má hugmyndir að vinnu með börnum, sem 

hægt er að tengja sögunni ævintýri Móa ánamaðks og félaga. 
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