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Formáli 

Leikskólinn Tjarnarsel 

Leikskólinn Tjarnarsel tók til starfa 18. ágúst 1967 og er elsti leikskóli 

Reykjanesbæjar.  Hann er staðsettur nálægt miðbæ Reykjanesbæjar, í stuttu 

göngufæri frá opnum svæðum bæjarins.   

Fjórar aldursskiptar deildir eru í leikskólanum. Mánavellir, deild 2ja ára 

nemenda, Sólvellir, deild 3ja ára nemenda, Ljósvellir, deild 4ra ára nemenda 

og Sunnuvellir, deild 5 ára nemenda.  Um sumarleyfi ár hvert færast allir 

Mánavallanemar yfir á Sólvelli og starfsfólk einnig, Sólvallanemar færast yfir 

á Ljósvelli o.s.frv.  Hver deild er útbúin fyrir hvert aldursstig og á 

leikskólagöngunni kynnast nemarnir öllum svæðum hússins og útskrifast frá 

þeim kennurum sem tóku við þeim í byrjun. Að loknu sumarleyfi byrjum við 

að aðlaga nýja 2ja ára nema og er það gert í hópaðlögun.  Fjöldi barna í 

skólanum er ca. 85-90 á aldrinum tveggja til sex ára.   Við leikskólann starfa 

24 starfsmenn, 8 leikskólakennarar 12 leiðbeinendur/sérstuðningur, matráður 

og aðstoðarmatráður og starfsfólk í afleysingum.  

Leikskólinn er opinn frá kl. 7:30 til kl. 17:15.  Árið 2008 var opnunartímanum 

breytt í 7:45 – 16:15 

Útileiksvæði 

Útileiksvæðið í Tjarnarseli er lítill bakgarður sem afmarkast af hárri girðingu 

er snýr að einkalóðum nágranna annars vegar og leikskólabyggingu hins 

vegar. Leiksvæðið (garðurinn) er rennislétt fyrir utan smá þúst ,,hól” á 

sunnanverðri lóðinni.  Svæðið er ræktað ca. að 1/5 hluta grasi og trjágróðri.  

Trépallar eru næst leikskólabyggingu með borðum og bekkjum. Þar fyrir utan 

er stétt  til hjóla- og hlaupaleikja og malbikað boltasvæði.  Leiksvæðið er 

sólríkt og skjólsælt,  á því eru hefðbundin leiktæki í hóflegu magni miðað við 

stærð.  

Aðdragandi 

Haustið 1995 hófst endurskipulagning vetrarstarfs í leikskólanum og var 

dagskipulag deildanna bæði einfaldað og samræmt.  Hópastarf og val var 

aukið um helming (4 x í viku) og börnum þar blandað saman. Samstarf milli 

deilda var einnig aukið verulega og börnunum skipt í aldurs- og jafningjahópa 

(fjögur til tíu börn í hóp).  Sami hópstjórinn  var með börnunum allan 

veturinn. 
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Sumarið 1996 var haldið áfram á sömu braut og starfsemin (hópastarf og val) 

flutt út.  Þar sem útileiksvæði fullnægði engan veginn grófhreyfingarþörf 

barnanna voru hópstjórar hvattir til að fara sem mest með barnahópana út af 

leiksvæðinu og nýta tímann til ferða, hreyfingar og lífsgleði.  Útivera jókst 

verulega á þessum tíma. Starfsfólkið uppgötvaði að möguleikarnir voru 

óþrjótandi í nánasta umhverfi leikskólans til uppgötvunar, úrvinnslu, 

hreyfingar og leikja.  Starfið var síðan  endurmetið eftir sumarið. Niðurstaðan 

var sú að flestir höfðu áhuga á að halda áfram á sömu braut og vinna 

markvisst  að vettvangsferðum.  

Í framhaldi var ákveðið að sækja um styrk í þróunarsjóð leikskóla á vegum 

Menntamálaráðuneytisins.  Vorið 1997 fékk leikskólinn styrk að upphæð 

500.000 krónur.  Skólanum var úthlutaður viðbótarstyrkur vorið 1998 að 

upphæð 200.000 krónur. Styrkjunum var varið í launakostnað verkefnisstjóra, 

fyrirlesara og til tækjakaupa.  Verkefnið var unnið á árunum 1997 til 1999. 

Frá því árið 2000 hefur starfsfólk Tjarnarsels unnið eftir drögum 

handbókarinnar. 

Afrakstur verkefnisins er handbók sem leit dagsins ljós haustið 2002.   

 

3. útgáfa endurgerð 2010. 

 

Árið 2003 var aftur hafist handa við breytingar á leikskólastarfinu en þá var 

ákveðið að aldursskipta deildunum fjórum.  Voru útbúnar alveg hreinar 

aldursdeildir og því hver árgangur hafður á einni deild og færast þeir um 

skólann alla leikskóladvölina.  Starfsfólkið færist einnig með árgöngunum og 

því hafa nemarnir ætíð sömu kennarana alla leikskólagönguna. 
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Inngangur 

Skipulag og framkvæmd 

Vinnuheiti þróunarverkefnisins var ,,Vettvangsferðir um nánasta umhverfi 

leikskólans.”  Eitt af  markmiðum þess var að þjálfa og kenna  börnum 

umhverfishugsun, sem fælist m.a. í því að gefa umhverfi sínu nánari gaum og 

þykja vænt um uppruna og sögu bæjarfélagsins.  

Verkefninu var skipt í fjóra áfanga.  Í byrjun fór fram forvinna við að leita 

uppi barnvæn svæði í bæjarfélaginu sem flokkuð voru í græn-, skipulögð- og 

ósnortin svæði.  Í öðrum áfanga voru svæðin sem hæfðu markmiðum 

verkefnisins kortlögð.  Einnig var farið í gagnasöfnun og boðið upp á fræðslu 

fyrir starfsfólk.  Í þriðja áfanga var farið í vettvangsferðir  með hópana um 

bæjarfélagið og þær skráðar. Í fjórða áfanga var unnið úr skýrslum og þær 

notaðar í gerð handbókar fyrir starfsfólk leikskólans.                   

Meginmarkmið verkefnisins voru: 

Að starfsfólk og börn verði meðvitaðri um umhverfi sitt og þá 

möguleika sem það býður upp á, til gagns og gamans. 

Að börn læri á áþreifanlegan hátt að bera virðingu fyrir umhverfi sínu, 

hvar sem þau eru. 

Að gefa leikskólabörnum tækifæri til að takast á við hættur í 

umhverfinu. 

Að starfsfólk geti nýtt sér vettvangsferðir um opin svæði 

bæjarfélagsins sem leið til náms og uppgötvunar í leikskólauppeldi. 

Að færa hluta af uppeldisstarfinu út fyrir leikskólann sjálfan. 

Að breyta viðhorfi og ímynd starfsmanna og barna gagnvart umhverfi 

bæjarfélagsins.   

Markmiðin voru endurmetin hálfu ári síðar á skipulagsdegi.  Starfsfólk 

var sammála um að þau stæðu fyllilega fyrir sínu, en þótti ástæða til að 

bæta við nýjum markmiðum sem voru: 

Að njóta lífsgleði og hreyfingar í öllum veðrum. 

Að gera leikskólastarfið sýnilegra.  
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Framkvæmd 

Sumarið 1997 hófst fyrsti áfangi verkefnisins sem var að leita uppi svæði sem 

hentuðu. Allt starfsfólkið var sent út á akurinn með hópana sína, með 

fyrirmæli um að fara sem víðast um bæjarfélagið, ýmist gangandi eða með 

strætisvagni. Í lok ferðarinnar fylltu hópstjórarnir út skráningareyðublöð með 

spurningum um svæðin. (Sjá fylgiskjal 1). Til að auðvelda skráninguna var 

eyðublaðið útbúið þannig að merkt var við möguleika en einnig var hægt að 

koma að eigin athugasemdum.  

Hóparnir fóru um sumarið á alls 43 svæði vítt og breitt um Reykjanesbæ.   

Unnið var úr skráningum og útbúinn listi yfir svæðin. Á starfsmannafundi í 

október sama ár var hópstjórum skipt upp í hópa.  Þeir áttu m.a. að koma með 

tillögur um svæði sem þjónuðu markmiðum verkefnisins og hvaða 

aldurshópum þau hentuðu, 2ja-3ja ára, 3ja-4ra ára og 4ra-6 ára . 

Í öðrum áfanga var svæðum skipt upp eftir aldurshópum og útbúið götukort 

fyrir hópstjóra. Í  þessum áfanga sem og í öðrum var reynt að bæta við 

þekkingu starfsmanna í umhverfismálum, sögu og gróðurfari Reykjanesbæjar, 

með fyrirlestrum, námskeiðum og lesefni (gagnasöfnun).  

Þriðji áfangi var unninn haustið 1997 og lauk vorið 1999.  Vinnan byggðist 

aðallega á vettvangsferðum með barnahópunum, myndatökum (ljósmyndir og 

myndbandsupptökur) og  skráningu.  Barnahóparnir voru 15 talsins og voru 

fjögur til tíu börn í hóp ásamt hópstjóra. Áhersla var lögð á að skipta niður í 

hópa eftir aldri og getu. Í sumum hópunum var aðstoðarmanneskja vegna 

barna sem þurftu sérstuðning. Hver hópstjóri bar ábyrgð á og undirbjó 

vettvangferðir fyrir hópinn og kynnti sér sögu, gróðurfar og örnefni svæðisins 

sem fyrirhugað var að fara á.  

Fjórði og síðasti áfanginn var úrvinnsla úr skýrslum sem hópstjórar 

leikskólans  fylltu út eftir hverja vettvangsferð.  Skráðar ferðir urðu alls 1200.  

Útdráttur var unninn úr sögu svæðanna og tafla útbúin yfir helstu 

gróðurtegundir þeirra.  Lokavinnsla fólst í gerð handbókar um árangur og 

afrakstur þróunarverkefnisins.  

Reglulega var farið yfir markmið þróunarverkefnisins, áætlunargerð og 

undirbúning fyrir vettvangsferðirnar (sjá fylgiskal 3 – 4). 

Námskeið á tímabili verkefnisins voru: 

,,Heimspeki með börnum,” fyrirlesari Sigurður Björnsson.  

,,Hugmyndafræði sjálfsprottna leiksins,” Rheta DeVries og Williams, 

fyrirlesari Kristín Karlsdóttir kennari við Leikskólaskor Kennaraháskóla 

Íslands 
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,,Þróun byggðar í Keflavík, saga og örnefni,” vettvangsferð um gamla 

bæjarhluta Keflavíkur. Fyrirlesari Guðleifur Sigurjónsson, forstöðumaður 

Byggðasafns Suðurnesja. 

,,Náttúran, umhverfið og umhverfismennt,”  vettvangsferð upp á Vatnsholt. 

Fyrirlesari Þorvaldur Örn Árnason líffræðingur, kennari við Fjölbrautaskóla 

Suðurnesja.  

,,Félagsleg og siðfræðileg samskipti barna,” fyrirlesari Kristín Karlsdóttir 

kennari við Leikskólaskor Kennaraháskóla Íslands. 

,,Skógræktarnámskeið,” á vegum Skógræktarfélags Suðurnesja. 

,,Hvað gerist í nánasta umhverfi leikskólans á vorin og haustin,” 

vettvangsferð í Skrúðgarðinn, Sæfiskasafnið í Höfnum og fjöruna. Fyrirlesari 

Þorvaldur Örn Árnason, líffræðingur og kennari við Fjölbrautaskóla 

Suðurnesja.  

,,Vettvangsferð, saga og sérkenni nokkurra svæða rakin,”   fyrirlesari 

Guðleifur Sigurjónsson, forstöðumaður Byggðasafns Suðurnesja. 

,,Dans og hreyfileikir fyrir börn,” fyrirlesari Elfa Gísladóttir tónlistarkennari. 

,,Náttúra og listir,” fyrirlesari Kristín Hildur Ólafsdóttir lektor við 

Kennaraháskóla Íslands.  

Gagnasöfnun  

Víða var leitað fanga við gagnasöfnun til þróunarverkefnisins.  Keyptar voru 

bækur og bæklingar og upplýsingum safnað um ýmis málefni er tengjast 

umhverfismennt sem starfsfólk gat nýtt sér beint og óbeint. Bækur voru 

pantaðar frá Bandaríkjunum í gegnum bóksölu Kennaraháskóla Íslands og frá 

Skólavörubúðinni í Reykjavík. Einnig gaf Reykjanesbær leikskólanum þrjú 

bindi af bókinni ,,Saga Keflavíkur- og Njarðvíkurbæjar,” sem hafa nýst 

starfsfólki sem uppsláttarrit um sögu byggðarinnar.   

Vinna verkefnisstjóra 

Verkefnisstjórar frá upphafi þróunarverkefnisins voru fimm 

leikskólakennarar; Árdís Hrönn Jónsdóttir,  Guðrún Finnsdóttir,  Ragnheiður 

Haraldsdóttir, Ragnheiður Elísabet Jónsdóttir og Inga María Ingvarsdóttir 

leikskólastjóri sem hafði jafnframt yfirumsjón með verkefninu.  Einnig kom 

að verkefninu árið 1998 Margrét Þórólfsdóttir leikskólakennari.  

Hlutverk verkefnisstjóra var að halda utan um skráningar og fylgja 

þróunarverkefninu eftir. Þeir funduðu reglulega við fyrsta og annan áfanga 

verkefnisins. Á fundunum var farið yfir gang mála og verkum og lesefni skipt 

niður.  Mikil vinna fór í að lesa bækur og annað efni sem var að  mestu leyti á 

ensku.  Verkefnisstjórar þýddu og gerðu m.a. útdrátt úr bókinni ,,Moral 



Leikskólinn Tjarnarsel   Vettvangsferðir 

 9 

Classroom,  Moral Children” eftir Rheta DeVries og Betty Zan.  Bókin 

byggist á  efni um ,,siðferði og samskipti barna.”  Hugmyndafræði þeirra féll, 

að mati verkefnastjóra, vel að því starfi sem þegar var hafið í leikskólanum. 

Ekki gafst tími til að ljúka  þýðingunni en fyrirhugað er að halda áfram með 

þá vinnu seinna.  

Verkefnisstjórar kynntu sér einnig á tímabilinu kennsluaðferðir Joseph 

Cornell sem skrifaði m.a. bækurnar Sharing Nature With Children, Listening 

to Nature og Sharing the Joy of Nature.  Cornell er þekktur fyrir að nota 

vettvangsferðir sem leið til að kenna breiðum aldurshópi náttúrufræði. Beinna 

og óbeinna áhrifa gætir í verkefninu af kennsluaðferðum hans.  

Verkefnisstjórar þýddu nokkra leiki úr bókum hans sem eru í 7. kafla 

handbókarinnar.  Leikirnir eru hugsaðir sem leið kennarans til að vekja 

athygli barna á nánasta umhverfi sínu.  Einnig þýddu þeir fimm aðferðir sem 

Cornell hefur þróað í kennslu með börnum við að kanna náttúruna.  Áhugi var 

á að kanna hvort aðferðir þær sem hann hefur þróað og  kallar ,,Flow 

learning” myndu henta vettvangsnámi í leikskólum en það verður að bíða 

betri tíma þar sem ekki gafst tækifæri til að skoða þær nánar.  

Í lokaáfanga verkefnisins fór mikill tími og vinna  í að lesa yfir skráningar 

hópstjóranna og skrá þær í tölvu.  Valið var úr efni af 

skráningareyðublöðunum sem gæti nýst við gerð handbókarinnar.  Einnig var 

gerður útdráttur úr sögu svæðisins og helstu gróðurtegundir þess skráðar.  

Leikskólastjóri fékk frí frá störfum í leikskólanum  í mánuð  til að vinna að 

gerð handbókarinnar. Handbókin er skrifuð með mikilli aðstoð 

verkefnisstjóranna. 

Foreldrakynning  

Áhersla var lögð á að kynna foreldrum þróunarverkefnið og framvindu þess.   

Foreldrar sýndu starfinu áhuga í verki t.d. með því að mæta vel á alla 

kynningarfundi í leikskólanum.  Þróunarstarfið var fyrst kynnt fyrir foreldrum, 

tvær kvöldstundir í nóvember 1997.   Foreldrar 2ja - 3ja ára barna mættu fyrra 

kvöldið og foreldrar 3ja – 6 ára barna það seinna.  Fyrirkomulagið á 

kynningarkvöldunum var; stuttur fyrirlestur, myndbandssýning frá 

vettvangsferðum allra hópanna og fyrirspurnir í lokin. Fundirnir hafa síðan 

verið haldnir árlega með svipuðu sniði að viðbættum kynningum á annarri 

starfsemi.  Einstaka þættir verkefnisins voru kynntir í  fréttabréfi leikskólans 

sem kemur út fimm sinnum á ári.  Einnig voru upplýsingatöflur í 

fataherbergjum leikskólans nýttar  til að skrá og koma upplýsingum til 

foreldra um ferðir, leiki og verkefni barnanna.   

Mikil kynning í máli og myndum fer fram í dag á vefsíðu leikskólans; 

tjarnarsel.is 
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Vinna hópstjóra og skráning 

Mikil vinna fólst í því að undirbúa og gera áætlanir fyrir hópana sem hver 

hópstjóri sá um að undirbúa.  Ekki var farið sjaldnar en tvisvar sinnum í viku 

í vettvangsferðir, og oftar ef aðstæður leyfðu.  Hóparnir voru fimmtán með 

fjórum til tíu börnum í hverjum hópi ásamt hópstjóra. 

Skráning var mikilvægur þáttur verkefnisins og var í upphafi þess útbúið 

sérstakt skráningareyðublað. Hópstjórar skráðu hverja vettvangsferð (sjá 

fylgiskjal 2).  Þeir höfðu minnisbók  með sér í hverri ferð sem þeir gátu gripið 

til ef þeir vildu skrá hjá sér ákveðin atvik.  Hópstjórar gátu síðan nýtt sér 

minnispunktana þegar þeir fylltu út eyðublöðin. Mikill tími fór í skráninguna 

og oft var erfitt  að koma henni við innan leikskólastarfsins. Á miðju 

tímabilinu var farið yfir skráningareyðublöðin og útbúinn listi yfir fjölda ferða 

aldurshópanna á hvert svæði, til að auðvelda verkefna- og hópstjórum yfirsýn 

yfir verkefnið.  

Við úrvinnslu skráningareyðublaða kom í ljós að lýsingar hópstjóra af 

vettvangsferðunum voru misjafnar og nýttust misvel við gerð handbókarinnar. 

Í upphafi hefði því verið nauðsynlegt að halda námskeið um skráningu fyrir 

alla hópstjóra.  
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Handbók 

Ein leið til umhverfismenntunar 

Handbókin Vettvangsferðir um nánasta umhverfi leikskólans byggir á 

afrakstri þróunarverkefnisins, þeirri reynslu sem verkefnið færði og þeim 

árangri sem náðist vegna þess. Handbókin er ætluð leikskólakennurum sem 

starfa í leikskólum til að þróa vettvangsferðir með leikskólabörnum. Hún 

fjallar um hlutverk leikskólakennarans í vettvangsferðum í leik og starfi með 

leikskólabörnum.  Bent er á hættur sem geta skapast í slíkum ferðum  til og  

frá leikskólanum, á svæðunum og hugmyndir til að draga úr þeim. Einnig er 

bent á  hvernig skipta megi barnahópnum eftir aldri, samsetningu og fjölda í 

hóp miðað við aldur.  Að síðustu má finna í handbókinni upplýsingar og  

lýsingar á svæðunum og möguleikum þeirra til leikja og náttúruskoðunar.  

Handbókinni er skipt upp í sjö meginkafla. Í hverjum kafla eru nokkrir 

undirkaflar: 

1. kafli   Hlutverk leikskólakennara  

2. kafli   Samsetning barnahópanna 

3. kafli.  Uppbygging vettvangsferða 

4. kafli.  Umferðarfræðsla 

5. kafli.  Umhverfismennt 

6. kafli.  Kort og upplýsingar um svæðin 

7. kafli.  Náttúra, leikir og listsköpun  

Fyrsti kafli: Hlutverk leikskólakennara 

Í kaflanum er fjallað um hlutverk leikskólakennarans og hvernig hann getur 

haft áhrif á leiki og  athafnir barnanna.  Einnig er fjallað um spurninga- og 

samræðutækni. 

Annar kafli:  Samsetning barnahópanna 

 Í þessum kafla  er skýrt frá hugmyndum um jafningjahópa og vináttutengsl 

sem myndast í hópunum. 

Þriðji kafli:  Uppbygging vettvangsferða 

Í kaflanum er sagt frá uppbyggingu vettvangsferða og hlutverki bakpokans, 

sem  hóparnir taka með í ferðir. Rætt er um hvernig ferðirnar geta verið 

skemmtileg viðbót við leikskólastarfið.  
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Fjórði kafli:  Umferðarfræðsla 

Þessi kafli byggir á reynslu hópstjóra sem farið hafa með barnahópa á 

misjöfnum aldri út í umferðina. Lögð er áhersla á mikilvægi 

umferðarfræðslunnar í vettvangsferðum um bæjarfélagið. 

Fimmti kafli: Umhverfismennt 

Í kaflanum er því lýst hvernig umhverfismennt fléttast inn í leikskólastarfið, 

jafnt utan sem innan þess.  

Sjötti kafli: Kort og upplýsingar um svæðin 

Fremst í kaflanum er kort af þeim svæðum sem urðu fyrir valinu og þóttu 

barnvæn- og áhugaverð. Þar er að finna lýsingar og myndir af staðháttum og 

sögu svæðanna. Sagt er frá möguleikum þeirra til leikja og náttúruskoðunar. 

Sjöundi kafli: Náttúra, leikir og listsköpun 

Lýsing á leikjum sem urðu til og þróuðust hjá hópunum í vettvangferðum á 

leiðinni milli leikskóla og áfangastaða. 
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1. Hlutverk leikskólakennara í vettvangsferðum 

Hlutverk leikskólakennara í vettvangsferðum er tvíþætt sem og í öðru starfi 

hans.  

 Í fyrsta lagi þarf leikskólakennari að vera virkur þátttakandi án þess þó að 

vera í hlutverki  stjórnanda. Hann þarf að geta tekið þátt í og borið virðingu 

fyrir sjálfssprottnum leik barnsins og hafa að auki, líkt og börnin, gaman af 

því sem verið er að gera. Leikskólakennari þarf að vera meðvitaður um áhrif 

sín á vettvangsferðirnar og andrúmsloftið innan hópsins. Dæmi: 

Leikskólakennari fór í vettvangsferð með fjögur börn á aldrinum tveggja til 

þriggja ára í febrúar.  Þegar lagt var af stað var hitastig um frostmark og  

léttskýjað en fljótlega fór að rigna.  Veðurfarið angraði leikskólakennarann 

sem fór að kvarta yfir lánleysi hópsins. Þegar hann sá að munnvik barnanna 

voru farin að síga við þetta raus breytti hann um stefnu og fór að tala jákvætt 

um veðrið. Hvað það væri gaman að vera úti í rigningunni, að láta rigna á 

andlit sitt og veiða nokkra dropa með tungunni. Börnin voru fljót að finna  

hugarfarsbreytinguna hjá leikskólakennaranum og tóku þátt í gleðinni með 

honum.  

1.1 Að fanga augnablikið (uppgötvun og upplifun) 

Leikskólakennari þarf að 

vera opinn fyrir þeim 

tækifærum sem gefast til 

uppgötvunar og upplifunar 

í vettvangsferðum.  Að 

,,fanga augnablikið” gefur 

nýja vídd í leik og starfi 

barnanna og vekur gleði og 

áhuga á hinu stóra sem 

smáa. Dæmi:  

Fimm ára gömul börn í 

vettvangsferð ákváðu aðra 

stefnu en í upphafi var ráðgerð þegar umferðarstjórar
1
, sem leiddu hópinn, 

veittu athygli þangi í götukantinum á leiðinni.  Uppgötvuðu þeir, ásamt hinum 

í hópnum, að sjórinn hafði fleygt því yfir grjótið.  Þau klifruðu upp á grjótið 

þar sem fært var vegna ísingar.  Þau fylgdust með briminu og reyndu að 

komast í ,,skvettusturtu.”  Fylgst var með fuglum, mávum á flugi og sundi, 

önd sem synti í öldunum eins og í ,,sjótívólíi.”   

                                                 
1 4.2 Umferðarstjórar bls. 23. 



Leikskólinn Tjarnarsel   Vettvangsferðir 

 14 

Þetta var skemmtileg upplifun sem leikskólakennarinn leyfði að þróast og 

leiddi hópinn áfram. 

Í öðru lagi er leikskólakennari stjórnandi sem stýrir og gerir áætlanir og 

markmið fyrir hópinn
2
. Eitt af mikilvægustu hlutverkum stjórnandans er að 

ýta undir virðingu og sameiginlega ábyrgð hópsins sem reynir mikið á þegar 

út í umferðina er komið.  

Leikskólakennari getur verið kveikja að uppgötvunum sem verða að 

skemmtilegri reynslu hjá öllum innan hópsins. Þegar hann sýnir einlægan 

áhuga á því sem verið er að skoða/gera getur hann smitað af áhuga sínum á 

umhverfinu/viðfangsefninu til barnahópsins. Því er öfugt farið með 

leikskólakennara sem hefur hálfan hugann við starfið, hann getur síður vakið 

áhuga og forvitni hópsins/barnsins. 

Ef hugmyndir barnanna um vettvangsferð stangast á við áætlanir 

leikskólakennarans sem hann er ekki tilbúinn að víkja alfarið frá, getur hann 

komist að samkomulagi við hópinn og boðið honum val. Hvaða hátt hann 

hefur á því fer eftir eðli viðfangsefnisins /verkefnisins. Ef margar hugmyndir 

koma frá börnunum getur leikskólakennarinn boðið þeim að kjósa um 

hugmyndirnar eftir að þau hafa hlustað á þær allar.  Þannig fá börnin þau 

skilaboð að þeirra hugmyndir hafa jafnan rétt innan hópsins og verða þau 

óhræddari við að viðra þær.  Einnig fá þau þjálfun í samvinnu og læra 

gagnkvæma virðingu. ,,Leikskólakennarinn þarf að hafa í huga að börn gera 

sama greinarmun og fullorðnir á einræðisherra eða leiðtoga sem er réttlátur 

og ber virðingu fyrir öðrum.” (Moral classroom, moral children). 

1.2 Undirbúningur 

Mikilvægt er að leikskólakennari undirbúi vettvangsferðir vel. Hann gerir 

áætlun og setur markmið eftir: Samsetningu hópsins, aldri, fjölda, þörfum, 

getu og áhuga.  Hann þarf að lesa sér til um þau svæði sem skoða skal og 

kynna sér hvað þau bjóða upp á til leikja, rannsókna, skoðunar og hreyfingar. 

Taka þarf mið af árstíma og leikskólakennari þarf að ákveða, í samvinnu við 

börnin, hvað skuli taka með í bakpokann sem gæti komið að notum í 

vettvangsferðinni.
3
 Hvernig á hópurinn að komast á leiðarenda, gangandi eða 

með strætisvagni?  Hverjar eru hætturnar sem þarf að varast á leiðinni og á 

svæðinu? 

Leikskólakennari þarf að grípa þau tækifæri sem gefast í vettvangsferðum. 

Hann þarf að vera tilbúinn að breyta útaf áætluninni ef börnin eru ekki 

upplögð og hafa aðrar hugmyndir ef hlutirnir taka aðra stefnu en fyrirhugað 

                                                 
2 1.2 Undirbúningur bls.13. 

3 3.1 Hlutverk bakpokans bls. 17. 
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var.  Leikskólakennari verður ávallt að hafa hugfast þegar starf innan 

leikskólans er undirbúið að ,,leikurinn er leið barnsins til náms og þroska.”
4
  

1.3 Samræður/spurningar 

Leikskólakennari þarf ætíð að haga orðavali sínu þannig að það henti hverjum 

aldurshópi. Setningar þurfa að vera skýrar og hnitmiðaðar án orðalenginga um 

málefnið.  Leikskólakennari á að spyrja opinna spurninga sem vekja upp fleiri 

hjá börnunum. Hann þarf að varast að spyrja í þaula og krefjast svara því þá er 

hætta á að missa athygli og áhuga barnanna. Einnig þarf hann að varast að 

spyrja spurninga og svara þeim sjálfur of fljótt.  

Til að halda samræðum lifandi getur verið árangursríkara að spyrja og hlusta á 

svör barnanna og/eða leiðbeina þeim í leit að svarinu.  

Dæmi: 

Ef  viðfangsefnið er t.d. fugl eða planta  sem börnin sáu eða fundu í 

vettvangsferðinni, getur leikskólakennarinn vakið áhuga og forvitni hópsins 

með því að spyrja:  Hvernig hegðar fuglinn sér á flugi, á sundi,  í kafi og við 

að snyrta sig?  Hvernig lítur plantan út,  hreyfir hún sig, lyktar hún, hverjir 

eru  litir hennar, stærð eða önnur einkenni sem þau tóku eftir?  Einnig getur 

hann haldið áfram með sama viðfangsefni næsta dag eða daga í 

leikskólanum, rifjað upp með hópnum, teiknað og  skoðað t.d. í víðsjá eða 

með  stækkunargleri ef þau koma með sýnishorn.  Leikskólakennarinn getur 

aðstoðað börnin við að afla sér upplýsinga á bókasafni leikskólans eða frá 

náttúruveggspjöldum svo eitthvað sé nefnt. 

Börnin þurfa að fá tíma til að ræða málefni sín á milli og leysa úr ágreiningi 

eða deilum án of mikilla afskipta  leikskólakennarans. Mikilvægt er að grípa 

ekki of fljótt inn í umræðuna til að leiðbeina eða leiðrétta. En 

leikskólakennari þarf að gæta þess að allir innan hópsins fái tækifæri til að 

taka þátt í umræðunum.
5
 

Þessi kafli er byggður á heimildum úr ,,Aðalnámskrá leikskóla,” ,,Moral 

classroom, moral children” og reynslu leikskólakennara í leikskólanum 

Tjarnarseli. 

                                                 
4 Aðalnámskrá leikskóla bls. 11-13. 
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2. Samsetning barnahópanna 

2.1 Jafningjahópar – aldursskiptar deildir 

Flóra samfélagsins endurspeglast í fjölbreytni persónuleika barnanna í  

leikskólanum og er tekið mið af því þegar börnum er raðað í hópa. Nokkrir 

þættir eru hafðir til hliðsjónar: Börnunum er raðað í hópa eftir aldri og þroska. 

Æskilegt er að miða við fjögur börn í yngstu hópunum en þeim fjölgar eftir 

því sem þau eldast.   

Þá er einnig reynt að mynda það sem leikskólakennarar leikskólans hafa kosið 

að kalla  ,,jafningjahópa” en þá er lögð áhersla á að börnin séu á svipuðu róli.  

Í jafningjahópa eru t.d. valdir saman einstaklingar sem eru orkumiklir og 

krefjandi eða þeir sem eru rólegri og vilja fara sér hægar í lífinu og enn fremur 

þeir sem þurfa hvatningu og örvun.  Að mati leikskólakennaranna geta börnin 

notið sín betur á eigin forsendum í jafningjahópunum.  Þá gefst einnig betra 

tækifæri til að vinna markvisst og með jákvæðum hætti að vissum þáttum 

innan hópanna.  Minni hætta er á að einn krefjandi einstaklingur “steli” 

athyglinni frá öðrum sem minna fer fyrir ef allir í hópnum eru á svipuðu róli.  

Ef barn fellur ekki inn í hópinn af einhverjum ástæðum er fundinn annar þar 

sem barnið nýtur sín betur. Jafningjahóparnir hafa gefist mjög vel í 

vettvangsferðunum.  

Eftir að leikskólinn aldursskipti deildunum, eru hóparnir myndaðir frá hverri 

deild og lögð er áhersla á    

Vettvangsferðirnar veita börnunum ómælda útrás í leik og starfi og eru 

möguleikarnir óþrjótandi. Í ferðunum er hægt að vinna markvisst með 

ákveðna þætti sem styrkja þarf innan hópsins.  Í orkumiklum hópum eru 

krefjandi einstaklingar sem  þarfnast mikils aga. Þeir eru um leið mjög frjóir 

og skapandi en til að slíkir eiginleikar njóti sín þarf rými. Reynslan er sú að 

auðvelt er að virkja orkuna á jákvæðan hátt og um leið er lagður grunnur að 

aga sem hentar einstaklingunum innan hópsins. Vettvangsferðirnar henta ekki 

síður rólegum börnum og þeim sem þurfa mikla hvatningu. Ferðirnar auka þor 

og kjark þessara barna og  styrkja í leiðinni sjálfstraust þeirra. Þau fá að takast 

á við verkefnin á eigin hraða og forsendum. Ég þori, get og vil. 

Það er mat leikskólakennara að vettvangsferðirnar geti oft hentað fötluðum 

börnum vel.  En auðvitað fer það eftir eðli fötlunarinnar hvernig ferðirnar  

nýtast hverjum og einum.  Í þau tvö ár sem þróunarverkefnið stóð yfir voru 

fjögur börn með mismunandi sérþarfir í leikskólanum.  Þau fylgdu sínum 

hópum í flestar vettvangsferðir sem farnar voru, á eigin forsendum sem og 

önnur börn.  Oftast var leikskólakennari/sérstuðningur með barninu sem sinnti 
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þörfum þess og sá til þess að barnið færi sér ekki að voða eða ofkeyrði sig á 

einhvern hátt.   

 

2.2 Tengsl innan hópsins  

Reynsla leikskólakennara 

hefur verið  sú að 

vináttubönd styrkjast og 

blómstra í vettvangsferðum. 

Traust og gott samband 

myndast milli barnanna og 

leikskólakennarans þar sem 

sami barnahópurinn helst, 

með sama leikskólakennara,  

mánuðum og eða jafnvel 

árum saman. Að mati þeirra 

vex einnig samheldnin í 

hópnum og sýna börnin 

félögum sínum aukna þolinmæði og tillitsemi m.a. með því að aðstoða þá sem 

eru kjarklitlir eða hafa minni færni við að klifra upp tré, fóta sig í klettum, 

koma sér niður vörðu eða bíða eftir þeim sem eru ekki eins fljót í förum og 

aðrir. Leikskólakennari þarf að nýta  þau tækifæri sem gefast til að hvetja 

börnin til að aðstoða hvert annað.  Hann getur t.d. spurt hópinn hvort einhver 

geti aðstoðað vin sinn áður en hann  sjálfur gerir það.  

Leikskólakennarar hafa aðstoðað börnin við að nefna hópana til þess að gera 

þeim grein fyrir því að þau tilheyra hvert öðru. Hugmyndaflugið hefur ekki 

skort hjá börnunum þegar kemur að nafngiftum og oftar en ekki þarf 

atkvæðagreiðslu til að úrskurða um nöfn á hópunum. Nafn hópsins getur haft 

sérstaka þýðingu fyrir elstu börnin.  Þau ræða og upplýsa hvert annað um 

nafnið og búa til leiki sem vísa til þeirra.   Hér eru nokkur dæmi um nöfn sem  

hóparnir hafa borið:  Fuglahópur, Vísindahópur, Krabbahópur , Gæjahópur, 

Risaeðluhópur, Stjörnuhópur, Skessuhópur, Snjótittlingar, Hlæjandi blöðrur 

og Skógarbjarnarhópur.   

Innan hópanna myndast jafnframt ákveðnir siðir og venjur sem verða að 

sameiginlegri reynslu. Dæmi: 

Í hópi tveggja ára barna myndaðist sú hefð að sunginn var söngurinn um 

,,Gula blómið, sæta og fína" fyrir blómin sem oft urðu á leið þeirra. Þetta 

voru sumarblóm sem blómstruðu langt fram eftir vetri  vegna hlýinda.  Einnig 

eiga hóparnir sína leynistaði, uppáhalds sönglög eða leiki.  
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3. Skipulagning vettvangsferða 

Þegar lagt er af stað í vettvangsferð er að mörgu að hyggja.  Undirbúningur 

fararinnar hefst í fataklefa leikskólans.  Það fyrsta sem hópurinn gerir er að gá 

til veðurs og huga að klæðnaði samkvæmt því.  Leikskólakennarinn gefur 

börnunum góðan tíma og svigrúm til að komast í útifötin og hvetur og 

aðstoðar þau sem þurfa þess með.  Þegar börnin ná þeirri færni sem þarf til að 

klæða sig sjálf í útifötin eykst sjálfstraust þeirra og sjálfsímynd þeirra verður 

styrkari. Einnig þjálfar athöfnin fínhreyfingar og samhæfingu augna og handa.  

Gleðin er líka mikil þegar þessum áfanga er náð.  Þegar allir eru tilbúnir 

sameinast hópurinn á útisvæði leikskólans.  Hópurinn myndar hring og 

heilsast með sínum hætti.  Börnin velja sér ferðafélaga
6
 og í eldri hópunum 

eru umferðarstjórar valdir.
7
 Leikskólakennari hefur ekki alltaf ákveðið 

áfangastað og ræðst hann oft af áhuga barnanna hverju sinni.  

3.1 Hlutverk bakpokans 

Í vettvangsferðum hafa allir hópar sinn bakpokann hver sem merktir eru 

nöfnum þeirra. Bakpokarnir eru nokkurs konar sameiningartákn hópanna og 

ómissandi í ferðirnar. Í hverjum bakpoka er nesti.  Vinsælast er að hafa 

rúsínur, ávexti, grænmeti eða kex en einnig er ómissandi að hafa vatn á brúsa 

og glös. Hóparnir gefa sér tíma til að setjast niður í ferðum sínum um 

bæjarfélagið til að svala þorstanum og fá sér eitthvað í svanginn.  Ýmislegt 

annað er nauðsynlegt að hafa með í ferðirnar eins og poka fyrir rusl, sem þau 

eru óspart hvött til að tína á leiðinni eða á áfangastað. Einnig eru hafðar með 

plastkrúsir undir sýnishorn úr lífríkinu sem þau vilja kanna nánar í 

leikskólanum.  Auk þess er í bakpokunum : Stækkunargler, teiknipappír, litir, 

skæri, skófla, skessupappír, vasaljós, sjónauki, lítill slysavarnarkassi og 

fjölnota vasahnífur sem er m.a. notaður í skólagörðunum.  Sumt er alltaf tekið 

með í vettvangsferðir en annað ræðst af áfangastað. Í ferðunum skiptast 

börnin og leikskólakennarinn á að bera pokann.  Bakpokarnir koma líka að 

góðu gagni sem geymsla fyrir vettlinga og annan útifatnað.   

                                                 
6 4.1 Félagar í umferðinni bls. 23. 

7 4.2 Umferðarstjórar bls. 23. 
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3.2 Á leiðinni 

 

Á leiðinni fram og tilbaka á áfangastað gerast oft merkilegir hlutir.  Góður 

tími gefst fyrir skemmtilegar umræður og vangaveltur um það sem fyrir augu 

ber, að ógleymdri þjálfuninni og umferðarfræðslunni.
8
 Ferðin getur einnig 

tekið breytingum á leiðinni. Eitthvað getur vakið áhuga barnanna og verður 

leikskólakennarinn að vera tilbúinn að breyta áætluninni og grípa tækifærin 

sem gefast. Dæmi:  

Einn hópurinn var á leið sinni á fyrirfram gefinn áfangastað þegar hann gekk 

fram á miklar framkvæmdir.  Verið var að rífa gamalt hús sem börnin höfðu 

oft gengið framhjá á ferðum sínum.  Vakti þetta mikla athygli og undrun 

þeirra.  Hópurinn settist niður og fylgdist grannt með.  Næstu  dagar fóru í að 

fylgjast með framkvæmdunum þar til þeim var lokið. 

3.3 Frá hinu nálæga til hins fjarlæga 

Smátt og smátt víkkar sjóndeildarhringur barnsins.  Þegar tveggja ára gamalt 

barn byrjar í leikskólanum fer það í hóp með jafnöldrum sínum sem einnig 

eru að hefja leikskólagöngu sína.  Farið er hægt af stað í vettvangsferðirnar 

með yngstu hópana.  Leikskólakennarinn þarf að kynnast börnunum í hópnum 

og börnin kennaranum, hvert öðru og leikskólanum sínum áður en haldið er af 

stað út í hinn stóra heim.  Fyrstu mánuðina kynnast börnin nánasta umhverfi 

                                                 
8 4. Sjá Umferðarfræðsla bls. 22. 
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leikskólans, bæði innandyra sem utan. Húsnæði leikskólans er skoðað hátt og 

lágt.  Hvað leynist bak við luktar dyr? Hvað er allt þetta fólk að gera?  

Skólalóðin er skoðuð og notuð til leikja og rannsókna. Í vettvangferðum innan 

leikskólans er bakpokinn góði hafður með og góður tími gefinn til að borða 

nestið. Börnin læra þannig að bakpokinn er sameign hópsins. Þegar 

leikskólakennarinn og hópurinn eru tilbúin er hægt að leggja af stað. 

Lengi vel eru vettvangsferðirnar stuttar gönguferðir um svæði næst skólanum 

og eru þau könnuð.
9
 Fljótlega verður leikskólakennarinn og börnin öruggari 

með sig.  Kennarinn finnur hvers hópurinn er megnugur og ferðirnar lengjast.  

Börnin koma einnig fljótt með uppástungur og oft eignast hóparnir sína 

uppáhaldsstaði sem heimsóttir eru oftar en aðrir.  Þegar í elstu hópana er 

komið eru ferðirnar oft orðnar langar og nánast farið um allan bæinn,  

fótgangandi eða með strætisvagni.  Þau þekkja orðið bæinn sinn mjög vel og 

eru dugleg að rata um hann.
10

  

Þegar barnahópur fer í sína fyrstu vettvangsferð gefur leikskólakennari 

börnunum tíma og rúm til að kynnast og rannsaka áfangastaðinn.  Þá gerir 

hann áætlanir sem taka mið af einkennum  umhverfisins, sögu þess, náttúrfari 

og árstíma.  Lengd ferðanna og hvað gert er á staðnum byggir á aldri og 

þroska barnanna í hópnum.  Þegar á áfangastað er komið eru möguleikarnir 

óþrjótandi. 

3.4 Leikurinn 

Leikurinn er sú leið sem leikskólakennarinn velur þegar hann kennir 

barnahópnum nýja hluti:  Götukortið verður að sjóræningjakorti, klettarnir 

verða að híbýlum í hlutverkaleik o.s.frv.  Hann hvetur börnin til að bæta eigin 

hugmyndum við leikinn t.d. með því að spyrja þau spurninga ,,hvernig getum 

við gert hlutina öðruvísi?”  

Leiknum er hægt að skipta í tvo hluta; stýrðan og sjálfssprottinn leik. Oft 

getur verið erfitt að greina hvenær leikurinn fer frá því að vera stýrður yfir í að 

vera sjálfssprottinn. Oft er það þannig að öll ferðin er sjálfssprottinn leikur.
11

  

Hvert svæði býður upp á mismunandi umgjörð fyrir leikinn sem gefur honum 

nýja vídd.  Börnin eiga oft sína uppáhaldsleiki tengda áfangastöðum.  Dæmi:   

Á haustönn árið 1998 vann hópur fjögurra ára barna (Tröllahópur) með 

ævintýrið ,,Geiturnar þrjár.”  Í einni vettvangsferðinni upp á Nónvörðu spurði 

leikskólakennarinn börnin hvort pollar á klöppinni gætu verið tröllasúpa? Börnin 

                                                 
9   Sjá Umferðarfræðsla bls. 22. 

10  Sjá Kort á bls.32.  

11 Sjá Hlutverk leikskólakennara í vettvangsferðum bls 12-14. 
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gripu hugmyndina á lofti og söfnuðu grasi, plöntum og öðru gómsætu sem öllu 

var hrært saman (leikskólakennari laumaði inn í leikinn nöfnum plantnanna sbr. 

ljónslappi, lambagras o.s.frv.).  Í lokin var smakkað á súpunni og voru allir 

sammála því að hún væri góð.  Það sem eftir var vetrar og um sumarið vildi 

hópurinn fara í þennan ákveðna leik upp á Nónvörðu. 

3.5 Hreyfing 

Það er nokkuð ljóst að gott hreyfiuppeldi er mikilvægt barni og framtíð þess. Í 

vettvangsferðum er hvert fótspor óþrjótandi uppspretta fjölbreyttrar 

hreyfingar, uppgötvunar og leikja fyrir börn og starfsfólk. Úthald og þol eykst 

jafnt og þétt hjá börnunum og blása þau ekki úr nös þótt ferðirnar séu langar 

og oft erfiðar, það sama á við um leikskólakennarann. 

Leikskólakennarinn þarf að vita hvaða líkamsþætti hann getur þjálfað þegar 

hann ferðast með hópinn um bæjarfélagið. Hvaða þætti þjálfar ganga, hlaup, 

klifur í trjám og klettum, ganga í þúfum, á steyptum vegköntum eða 

garðveggjum, ganga upp og niður tröppur eða að hoppa á milli steina? Er 

verið að þjálfa þol, styrk, jafnvægi eða liðleika? Leikskólakennari tekur mið 

af aldri og getu barnanna þegar hann kemur með tillögur eða gefur fyrirmæli 

til hópsins. 

Skilyrði til hreyfinga eru misjöfn á hverjum stað fyrir sig. Leikskólakennari 

þarf að nýta sér þá möguleika sem hver staður býður og fylgjast með 

uppátækjum barnanna. Hann þarf að vera vakandi fyrir því að allir séu virkir 

og veita þá aðstoð og hvatningu sem þarf. 

Tafla 1. þjálfunarþættir 

 þol fótkraftur kraftur í 

höndum 

bol-

vöðvar 

jafnvægi samhæfing 

augna, handa 

og fóta 

liðleiki 

ganga/hlaup x x    x x 

klifur í trjám/ 

klettum 

x x x x x x x 

þúfnagangur x x   x x x 

ganga upp og 

niður tröppur 

x x   x x x 

hopp á milli 

steina 

x x   x x x 

Hreyfingin sem talin er upp í töflunni styrkir einnig þol, hjarta, lungu, vöðva, 

sinar og bein. 
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3.6 Þjálfun skynfæra  

Í vettvangsferðum er kjörið að hvetja börnin til að nota skynfæri sín sem mest 

og opna augu þeirra fyrir hinu smáa sem hinu stóra. Athygli þeirra er vakin á 

fuglum, smáum lífverum, gróðri og útsýni:  Hvernig ilmar umhverfið okkar, 

grasið, blómin og bílarnir? Er ilmurinn góður eða vondur?  Hvaða hljóð 

heyrum við í kringum okkur ef við lokum augunum, heyrum við í okkur 

sjálfum eða trjánum hvísla einhverju að okkur?  Hvernig smakkast gróðurinn, 

rigningin eða snjórinn?  Finnum við snertingu vindsins?  Barnið þroskar þessa 

skynjunarfærni sem verður sannkölluð uppspretta ævintýraheims 

hversdagsins.  

3.7 Rit- og lesmál  

Í vettvangsferðum má finna mikið af rit- og lesmáli í umhverfinu:  

Auglýsingaskilti, götuskilti, húsaskilti, minnismerki, legsteina og listaverk.  

Yngstu börnin reyna að finna stafinn sinn eða fjölskyldumeðlima, en þau eldri 

spyrja mikið og vilja láta lesa fyrir sig það sem vekur forvitni þeirra.  Dæmi: 

 Hópur fjögurra ára drengja fór í vettvangsferð í kirkjugarðinn með 

leikskólakennara sínum.  Markmiðið var að skoða gróðurinn sem var að 

koma undan snjónum.  En svo fór að ferðin var notuð til  að lesa og skrifa, 

bók- og tölustafi sem drengirnir sáu  á legsteinum í garðinum. Hópurinn var 

alltaf með blýanta og stílabók í bakpokanum. 

Í leikskólanum er lögð áhersla á sýnilegt ritmál.  Nöfn aðstoðarbarna dagsins 

eru sett upp á töflu, stólar og hólf í fataklefum eru merkt nöfnum barnanna, 

heiti verkfæra og leikfanga í hillum, skápum og boxum eru skráð.  Dagatal 

með nöfnum daga og mánaða hanga uppi á deildunum.  Börnin eru mjög ung 

þegar þau fara að þekkja táknin (stafina) í eigin nafni sem og nöfnum nánustu 

ættingja og leikskólafélaga.    

3.8 Í lok ferðar  

Þegar komið er úr vettvangsferðum í leikskólann myndar hópurinn hring.  

Ferðin er rædd og börnin tjá sig um það sem fyrir augu bar: Hvað var gert? 

Hvað gerðist?  Að lokum þakkar hópurinn fyrir samveruna með sínum hætti  

Dæmi:  Allir segja í einum kór ,,við erum frábær” eða ,,við erum snillingar.”  
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4. Umferðarfræðsla. 

Í vettvangsferðum hópanna um bæjarfélagið gefst börnunum kostur á að æfa 

almennar umferðarreglur, einkum hins gangandi vegfaranda.  Þessi þáttur 

vettvangsferðarinnar leggur mikla ábyrgð á herðar leikskólakennarans vegna 

þeirrar hættu sem skapast við að fara með börnin út í umferðina.  Þar sem 

vettvangsnámið byggir á því að svæðið sem börnin fara um stækkar eftir því 

sem þau eldast verður þáttur umferðarfræðslunnar sífellt umsvifameiri.  

Hugtökin sem þau þurfa að skilja og tileinka sér sem vegfarendur eru mörg. 

Dæmi: Umferð, gata, gangstétt, gangbraut, fara beint yfir götu, umferðarljós,  

umferðarreglur,  umferðarmerki og endurskinsmerki. 

Áður en yngstu hóparnir fara í vettvangsferðir er það frumskilyrði að öll 

börnin innan hópsins hafi tileinkað sér að leiðast, ganga í röð, stoppa, standa 

kyrr og hlusta þegar kennarinn talar.  Börnin æfa sig á þessum þáttum í 

leikskólanum, utan sem innan, fyrstu mánuðina. Farið er í leiki sem leggja 

áherslu á einföld fyrirmæli sbr. að bíða, stoppa og hlusta með því að ganga og 

hlaupa á milli staða og leiktækja og æfa sig í því að fara í röð við 

rennibrautina.  Farið er í leiki eins og:  Mamma, mamma má ég?,  Ég kalla á 

Sigga, komdu til mín og leikinn ,,Hoppa, hoppa, hoppa, stopp.”  Í fyrstu 

ferðunum er börnunum kennt að ganga á gangstéttum og þeim komið í 

skilning um að göturnar séu fyrir bíla.
12

  

                                                 
12 3.3 Frá hinu nálæga til hins fjarlæga bls. 18. 
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Hvert barn innan hópsins á sitt umferðarvesti sem merkt er leikskólanum. 

Börnin klæðast vestunum allt árið um kring þegar farið er í vettvangsferðir. 

Endurskin þeirra gerir börnin sýnilegri  í umferðinni, jafnt í birtu, rigningu, 

snjókomu og í skammdeginu. 

Í bókinni Barnasálfræði eftir þær Álfheiði Steinþórsdóttur og Guðfinnu Eydal 

segir: 

,,Það eru ekki síst rannsóknir í sálarfræði sem hafa komið að gagni til  að 

átta sig á því hvað börn geta og geta ekki í umferðinni, hvenær má treysta 

þeim og hvenær þeim er ekki óhætt.  Einkum hafa athuganir á vitþroska og 

skynjun komið að gagni.” 
13

  

Enn fremur segja þær stöllur frá því hvernig börn á aldrinum 3ja til 12 ára 

tileinka sér hegðunar- og umferðarreglur samfélagsins. 

4.1 Félagar í umferðinni 

Áður en lagt er af stað í vettvangsferð velja börnin sér ,,ferðafélaga” sem þau 

leiða í ferðinni.  Markmiðið er að þau velji sér sjálf félaga án íhlutunar 

leikskólakennara.  En það kemur fyrir að hann ákveður sjálfur, öryggisins 

vegna, hverjir ganga saman.  Þetta á sérstaklega við um yngstu hópana (2ja – 

3ja ára). Ef leikskólakennari hefur afskipti af félagavali í eldri hópunum er 

það útskýrt og rætt við viðkomandi börn. 

4.2 Umferðarstjórar  

Þeir sem eru í aldurshópnum 4ra til 6 ára skiptast á hlutverki 

,,umferðarstjórans.” Umferðarstjórar fara fremstir fyrir hópnum og taka 

ábyrgð á að farið sé eftir umferðarreglum með aðstoð leikskólakennarans. 

Þetta styrkir m.a. sjálfsmynd og sjálfstraust þeirra.  Umferðarstjórarnir taka 

hlutverk sitt mjög hátíðlega og sinna því samviskusamlega.  

Hlutverk barnsins sem umferðarstjóri getur hjálpað leikskólakennaranum að 

halda utan um hópinn  í ferðunum.  Einnig að koma í veg fyrir að kennarinn 

missi hópinn á undan sér, t.d. þegar gönguljós nálgast og börnin vilja keppast 

við að vera fyrst til að ýta á hnappinn eða vilja vera fyrst á áfangastað. Þannig 

er það mjög skýrt hver eða hverjir eiga að leiða hann með 

leikskólakennaranum. 

 

 

 

                                                 
13 Börn og umferð bls. 273. 
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5. Umhverfismennt. 

Einn þáttur  vettvangsferða er umhverfisfræðsla utan og innan leikskólans.  Í 

ferðum hópanna um bæjarfélagið gefst gott tækifæri til að vekja athygli á því 

jákvæða og neikvæða í umhverfi okkar.  Umræður vakna um: Veggjakrot, 

brotnar rúður og rusl, smáfugla sem baða sig eða spjallað er við 

bæjarstarfsmenn við vinnu sína. 

5.1 Flokkun og endurvinnsla 

Í umhverfismennt er lögð 

áhersla á flokkun sorps sem 

fellur frá leikskólanum.   Á 

hverri deild flokka 

leikskólakennarar og börn í 

sérstök ílát lífrænan úrgang 

sem síðan er komið í 

safnkassa. Þegar 

niðurbrotsferlinu er lokið 

og hann orðinn að moltu og  

t.d. nýttur til að bæta í 

runna- og trjábeð 

leikskólans.   Einnig sjá 

börnin um að skola og 

ganga frá mjólkurfernum 

og flokka afgangspappír og 

fara með í pappírsgám 

leikskólans sem tæmdur er 

einu sinni í mánuði.  Öllum 

kertaafgöngum er safnað 

saman og þeir sendir til 

Sólheima í gegnum 

olíufélagið Olís.  Ónýtum 

rafhlöðum er einnig safnað 

saman og farið með þau til 

eyðingar.  Í daglegu starfi 

og leik með börnunum er 

lögð áhersla á að þátttaka þeirra sé eins mikil og hægt er. 

Í skapandi starfi hafa börnin nýtt sér umbúðir frá matvælum og annað sem til 

hefur fallið ýmist í eldhúsi leikskólans eða að heiman. Ýmislegt finnst í 

vettvangsferðunum sem þau nýta til sköpunar t.d. laufblöð, steinar, 

trjágreinar, plöntur og rekaviður. 
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Oftar en ekki er útileiksvæðið fullt af hlutum sem börnin koma með úr vett-

vangsferðunum og þeim þykir merkur fundur eða fjársjóður.  Ef hluturinn er í 

stærra lagi hafa þau jafnvel lagt á sig ómælda vinnu og krafta við að koma því 

í leikskólann. Leikskólakennari hvetur þau frekar en letur að finna 

sameiginleg úrræði til að leysa vandann/verkið. Meðal þess sem þau hafa 

borið með sér í leikskólann er: Tréstigi, gúmmíslanga, grjóthnullungar, 

kaðlar, mósaíksteinn, risaþari og brotnar trjágreinar.  Þessir munir hafa vakið 

mikla ánægju og orðið uppspretta margvíslegra leikja. 

 

5.2 Skóli á grænni grein 

Haustið 2005 var leikskólinn ,,skóli á grænni grein” og steig skrefin 7 í vinnu 

í átt til Grænfánans sem er viðurkenning Landverndar um vinnu að 

umhverfismálum í leikskólanum.  Verður Grænfáninn afhentur formlega þann 

17. ágúst 2007, í tilefni þess að leikskólinn á 40 ára afmæli. 

5.3 Ylrækt 

Tilraunir til ræktunar á deildum 

leikskólans eru skemmtileg 

viðbót við  leikskólastarfið. 

Börnin gera ýmsar tilraunir t.d. 

með steina úr ávöxtum og 

grænmeti sem þau fá í 

leikskólanum. Ýmsar 

spurningar vakna þegar gerðar 

eru tilraunir með mismunandi 

steina. Dæmi:   

Í einni tilrauninni settu börnin 

niður poppkornsbaunir og 

gerðu þau sér vonir um að upp 

af þeim yxu poppkornsblóm.  

Ekkert gerðist og þá var spurt: 

Af hverju koma blóm af sumum 

steinum en ekki öðrum? 

Vinsælast er að setja niður 

paprikufræ og rækta kartöflur í 

gluggum á deildunum.  

Kartöflurnar eru settar í stóran blómapott.  Þegar grösin falla er allt innihaldið 

í blómapottinum rannsakað, kartöflumóðirin og börnin hennar.  Það ríkir 
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mikil eftirvænting og gleði þegar uppskeran er könnuð.  Aðstoðarmenn 

dagsins fara svo stoltir með hana fram í eldhús til matargerðar. 

Í febrúar setja hóparnir niður fræ af sumarblómum t.d. fjólum og 

morgunfrúm.  Um vorið gróðursetja börnin svo plönturnar í garði leikskólans 

eða heima hjá sér. 

5.4  Skólagarðar 

Um leið og sól hækkar á lofti er farið að huga að vettvangsferð í skólagarða 

bæjarins.  Næst elsti árgangur leikskólans hefur þar aðgang að matjurtareitum.  

Farið er á hópastarfstíma.  Leikskólakennari getur undirbúið hópinn með því 

að sýna börnunum myndir af grænmeti til að ,,kveikja” áhuga þeirra á 

verkefninu þar sem árangur er fjarlægur barninu.  

Við gróðursetninguna gefst gott tækifæri til að miðla fróðleik og börnin geta 

sagt frá eigin þekkingu. Leikskólakennari aðstoðar þau við að setja niður fræ, 

plöntur og útsæði og spyr um leið opinna spurninga. Hópurinn fer svo 

reglulega í skólagarðana yfir sumarið til að vökva, reita arfa og fylgjast með 

sprettunni og mismunandi útliti plantnanna.  Fljótlega læra börnin að þekkja 

grænmetið í sundur á grösum þeirra og að sumt vaxi neðan- og annað 

ofanjarðar.  Í lok ágúst er grænmetið tekið upp.  Oftar en ekki vekja smádýrin, 

sniglar og ormar í jarðveginum, frekar athygli þeirra  en sjálf uppskeran.  

Þegar uppskeran er komin í leikskólann er hún sett í geymslu til næsta dags.  

Þá er grænmetið þrifið, vigtað, smakkað og flokkað m.a. eftir tegund, lit og 

stærð (hér er lagður grunnur að stærðfræði).  Á matmálstímum leikskólans 

bjóða hóparnir stoltir upp á niðurskorið grænmeti og/eða salat.  Börnin taka 

hluta af uppskerunni með sér heim eða færa matráði leikskólans til 

matargerðar.   
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5.5 Að tína rusl 

Í vettvangsferðum eru börnin frá fyrstu tíð hvött til að tína rusl og koma því í 

lóginn.  Markmið þess er að gera þau meðvitaðri um umhverfi sitt, að þau láti 

sig það varða og þyki vænt um það með því að sinna því. Þau skynja að öll 

berum við sameiginlega ábyrgð og getum haft áhrif á umhverfi okkar.  

Leikskólakennarinn brýnir fyrir börnunum að þau megi aldrei snerta nálar eða 

sprautur sem verða á vegi þeirra vegna smithættu. Þau eru upplýst um 

hætturnar og nauðsyn þess að láta kennarann/fullorðinn vita, sem gerir 

ráðstafanir að koma hlutnum til lögreglunar eða á sjúkrahúsið.  Það er góð 

venja að hafa með í vettvangsferðina einnota hanska fyrir hópana, sem er hent 

eftir notkun. 

Umgengni bæjarbúa hefur oft hneykslað leikskólabörnin og hafa þau komið 

með tillögu um að skrifa í bæjarblöðin og biðja fólk um að hætta að henda 

rusli á víðavangi. 
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5.6 Skógrækt   

Vorið 1997 var leikskólanum úthlutaður skiki til umsjónar í litlum 

skógarlundi á svæði þar sem Skógræktarfélag Suðurnesja hefur umsjón með.  

Svæðið kallast Vatnsholt og er í stuttu göngufæri frá leikskólanum. Gert er 

ráð fyrir að starfsfólk leikskólans með hjálp foreldra og barna hlúi að þessu 

svæði með gróðursetningu og umhirðu næstu árin. Svæðið er vinsælt hjá 

flestum hópum og heimsótt á öllum árstímum.  

 

5.7 Náttúran  

Útivera gefur börnum óendanlega möguleika 

til að skoða, rannsaka og upplifa 

árstíðabundnar breytingar í náttúrunni og 

umhverfinu;  þegar gróður og skordýr vakna 

til lífsins á vorin, þegar allt er í blóma á 

sumrin, breytingar og litbrigði náttúrunnar á 

haustin og sofandi gróður á veturna. Einnig 

gefst tækifæri til að kenna þeim að njóta 

náttúrunnar og bera virðingu fyrir henni. Í 

hverri vettvangsferð gerist eitthvað spennandi 

sem vekur áhuga og gleði: Ætli kisi sem elti 

okkur í gær sláist í för með okkur í dag?  

Hvaða fuglar verða á vegi okkar í dag? 

Hvernig eru laufblöðin á litin í þessari ferð, af 

hverju breytast þau?  Verða ormar á vegi 

okkar í dag eða önnur skordýr sem gaman er að fylgjast með?  Hvað á að gera 

við dauða fugla sem við finnum og af hverju dóu þeir? 
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5.8 Samfélagið 

Í  vettvangsferðum öðlast börnin reynslu, þekkingu og þjálfun í að umgangast 

náttúruna, mannvirkin og samfélagið sem þau er hluti af.  Þau mynda tengsl, 

verða sýnilegri og meiri þátttakendur í hinu daglega lífi.  Á ferðum um bæinn 

kynnast þau og fylgjast með störfum fólksins og sumt þekkja þau orðið með 

nafni.  Dæmi:  

Í þrjú ár fylgdist hópur barna með byggingu safnaðarheimilisins í Keflavík.  

Þau kynntust iðnaðarmönnum hússins sem sýndu og útskýrðu fyrir þeim gang 

mála og það sem vakti áhuga þeirra.   

Börnin læra og fá þjálfun í að rata um götur, taka strætisvagn og þekkja sögu 

svæðanna og stofnanir í bæjarfélagi sínu. 
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5.9 Árstíðir/veðurfar 

Eitt af markmiðum vettvangsnámsins er að kynna börnunum áfangastaðina á 

misjöfnum árstímum og í misjöfnum veðrum. Tilgangurinn er að þau hræðist 

ekki útiveru þrátt fyrir vindstrekking, rigningu eða snjókomu. Ekki viljum við 

ala upp börn sem ,,gróðurhúsaplöntur”  sem  þola ekki að blotna eða verða 

kalt en eins og máltækið segir;  ,,enginn er verri þótt hann vökni.” En 

auðvitað þarf að gæta þess að ganga ekki of langt þannig að hætta stafi af 

útiverunni. Við viljum gefa börnunum tækifæri til að upplifa hvernig það er 

að fjúka og berjast á móti rokinu, hversu gott það er að finna skjól fyrir 

veðrinu upp við húsvegg eða milli trjáa, að gera tilraunir með rigninguna og 

snjóinn eða hoppa í pollum og sjá sólina brjótast fram úr skýjunum.   

Á vissum árstímum getur veðrið leikið aðalhlutverk í vettvangsferð.  Í upphafi 

ferðar er e.t.v. sól og gola en það getur skyndilega breyst og farið að 

hellirigna, snjóa eða hvessa. Einn leikskólakennari lýsir veðrinu þannig í 

skýrslu sinni.  

,,Við lögðum af stað í smágolu og úða en komum í roki og rigningu heim. 

Þegar við vorum búin að tína rusl í beðunum hjá kirkjunni ætluðum við að 

halda ferðinni áfram. Þá var komið svo mikið rok og farið að hellirigna að 

ákveðið var að snúa heim á leið. Börn og leikskólakennarar voru rennblautir 

og þurftu að skipta um alklæðnað þegar komið var í leikskólann, enginn 

mannamunur gerður þar á. Börnin voru alsæl og það var vel borðað í 

hádeginu." 

Við orðaforða barnanna bætast ný hugtök um veðurfar sem þau læra að 

tileinka sér sbr. vindstrekkingur, úði, rok, nýfallinn snjór, úrhellisrigning og 

glaða sólskin.  
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6.0 Kort og upplýsingar um svæðin 

Í sjötta kafla er útdráttur af sögulegum heimildum svæðanna sem valin voru í 

þróunarverkefnið.  Nánari upplýsingar er að fá t.d. í sögusafni Keflavíkur og 

Njarðvíkur. 

Þegar ungum börnum eru sagðar sögulegar staðreyndir er gott að hafa 

ábendingar Josep Cornell´s í huga; 

leggið upphaf og endi sögunnar á minnið.  Það veitir öryggi 

veljið einfaldar staðreyndir 

segið söguna með eigin orðum 

segið söguna á staðnum þannig að sagan verði áþreifanleg 

hafið persónu/ur í aðalhlutverki sögunnar 

hafið augnsamband við börnin þegar sagan er sögð 

verið róleg á meðan sagan er sögð 

segið söguna með mismunandi styrkleika og með húmor til að 

auðvelda ykkur að halda áhuga barnanna 

aðlagið söguna eftir aldurshópi  
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Götukort í Reykjanesbæ 
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6.1 Leikskólinn Tjarnarsel 

 

Saga/örnefni og lýsing á svæðinu 

Leikskólinn Tjarnarsel var vígður 18. ágúst 1967 og er elsti leikskóli 

Reykjanesbæjar, staðsettur í hjarta bæjarins. Árið 1983 festi Reykjanesbær 

kaup á Tjarnarlundi sem var í eigu Kvenfélags Keflavíkur og fór þá starfsemi 

leikskólans fram í tveimur húsum. Í október árið 2000 var opnað á milli 

húsanna með tengibyggingu. 

Gatan og leikskólinn draga nafn sitt af tjörn sem myndaðist við fyrirhleðslu 

íshúsmanna, sem kölluð var Nástrandarrás, og setti mörk á milli Njarðvíkur 

og Keflavíkur. Í hana rann vatn ofan af heiði til sjávar. Fyrsta íshús landsins 

var reist á Suðurnesjum á seinni hluta 19. aldar (1895-1896), af Íshúsfélagi 

Keflavíkur og stóð það sunnan við Tjarnargötu og vestan við Sólvallagötu, 

syðst í lóð Tjarnarsels. Af tjörninni fékkst ís í íshúsið en það var rifið um 

1900. Hús við Tjarnargötu voru byggð úr efnivið þess en þau voru seinna flutt 

í Hafnir. Eitt íbúðarhús, Stuðlaberg, var byggt á sama stað og íshúsið var, en 

þegar Tjarnarlundur var byggður var það hús flutt að Norðurtúni 8. 

Útileiksvæði leikskólans er manngert með trépöllum við húsið. Í garðinum er 

hellulögð gangbraut og grasbalar á milli fárra leiktækja. Örlítill gróður, tré, 

runnar og kvistir eru meðfram trégrindverki. Gott skjól er á leiksvæðinu þar 

sem hús og hátt grindverk skýla því á alla vegu.   
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Möguleikar svæðisins 

Útileiksvæði leikskólans nýtist öllum aldurshópum til leikja, uppgötvunar og 

upplifunar. Það hentar jafnframt vel að þjálfa þar yngstu leikskólabörnin í 

vettvangsferðum  áður en farið er út fyrir leikskólasvæðið. Þegar börnin hafa 

lært að halda hópinn, leiðast og fara eftir fyrirmælum hópstjórans er haldið af 

stað.  Hægt er að fara í ýmiss konar hópleiki á svæðinu en einnig leggja 

hóparnir sitt af mörkum við vorverkin í garðinum eftir aldri og getu. 

Á öllum árstímum geta þau hjálpað til að halda við útisvæðinu með því að 

sópa gangbrautir og tína rusl.   

Leikir, stýrðir og sjálfsprottnir. 

Hópleikir     Eltingaleikir  

Boðhlaup     Boltaleikir 

Sippa      Snú snú 

Leikir með fallhlíf    Fjársjóðsleit 

Ratleikir     Ýmsir hlutverkaleikir 

Snjóboltakast, hitta í ákveðið mark  Sápukúlugerð 

Flakka á milli stöðva eftir fyrirmælum  Búleikur 

Snjókarla- og snjóhúsagerð   Leikir í snjó  

Myndsköpun með krít, vatns- og þekjulitum 

 

Vettvangsnám 

Hreinsa blómabeð    Tína rusl og flokka 

Náttúruskoðun með stækkunargleri/víðsjá Gefa fuglunum að borða 

Leita að og velja fugl dagsins    Fuglaskoðun   

Tilraunir með rigningu og snjó  Skýjaskoðun 

Skordýraleit og skoðun   Skordýragildrur  og tilraunir 

Gróðursetning blómafræja    

 



Leikskólinn Tjarnarsel   Vettvangsferðir 

 36 

6.2 Grjótgarðar við Tjarnargötu 12 

Saga og lýsing  

 

Húsið, sem var byggt árið 1984, stendur við Tjarnargötu 12. Í dag hýsir það 

Sparisjóðinn í Keflavík, Stjórnsýslu Reykjanesbæjar og Lífeyrissjóð 

Suðurnesja. Norðan og austan við framhlið byggingarinnar eru litlir afgirtir 

steingarðar. Í þeim eru mishæðóttir stuðlabergsdrangar sem er skemmmtilega 

raðað, steinhellur, stórgrýti, lágar trjáplöntur og tröppur sem ganga niður í 

garðana.   

Möguleikar svæðisins 

Grjótgarðarnir eru í örstuttu göngufæri frá leikskólanum. Þegar hópstórar 

yngstu hópanna telja þá tilbúna til að fara í vettvangsferðir eru garðarnir 

tilvaldir í fyrstu heimsókn. Fljótlega eftir að komið er út af leiksvæðinu þarf 

að fara yfir Tjarnargötuna sem er fjölfarin gata. Stórt grjótið, misháir 

stuðlabergsdrangarnir og steinhellurnar gefa börnunum tækifæri til að klifra, 

hoppa á milli þeirra og æfa jafnvægið.  

 

 

Leikir, stýrðir og sjálfsprottnir 
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Klifur í stuðlabergsdröngum Finna sér hásæti á dröngunum 

,,Mála” stuðlaberg með rigningarvatni  Þrautakóngur  

Hopp á milli hellusteina Hlaupa upp og niður tröppur 

        Fjársjóðsleit 

 

Vettvangsnám 

Skoða mismunandi stærð á smásteinum Tína rusl 

Skoða stuðlabergið með stækkunargleri  

Skoða trjágróður og plöntur/sígrænar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

6.3 Skrúðgarðurinn 
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Saga og lýsing svæðisins 

Skrúðgarðurinn er í stuttu göngufæri frá leikskólanum og hafa margar ferðir 

verið farnar í garðinn í gegnum árin með börn af Tjarnarseli.  Vegna 

staðsetningar sinnar hentar Skrúðgarðurinn vel í vettvangsferðir, hvort sem er 

fyrir stóra eða litla hópa, í stuttan eða langan tíma.  Nokkrar leiðir eru inn í 

garðinn; norðan-, austan- og vestanmegin.  

Á þessu svæði voru áður tún í eigu nokkurra aðila en um 1940 var þetta svæði 

valið til íþróttaiðkana og var það notað sem slíkt til ársins 1962. Þegar 

Íslendingar fengu fullt sjálfstæði 1944 kom fram sú hugmynd að reisa 

minnismerki í Keflavík um þann atburð. Hugmyndasmiðurinn hét Helgi S. 

Jónsson og var félagsforingi skátafélagsins Heiðabúa en hann lagði jafnframt 

til að gerður yrði skrúðgarður á sama stað. Minnismerkið er stærsta fánastöng 

sem gerð hefur verið og stendur hún í brekkurótinni. Vættir skjaldarmerkis 

Íslands ganga fram úr stöpli sem steyptur var undir fánastöngina; nautið, 

örninn, risinn og drekinn.  Þarna þótti skjólsamt og fallegt svæði.  

Áður en gengið er inn í skrúðgarðinn vestan megin er komið að nokkuð stóru 

torgi.  Á miðju torginu stendur yfir aðventuna stórt jólatré sem bærinn fær 

árlega að gjöf frá vinabæ sínum Kristiansand í Noregi.  Af torginu er síðan 

gengið niður halla að stórri tjörn.  Í henni miðri er listaverkið ,,Hvorki fugl né 

fiskur” eftir fyrsta bæjarlistamann Reykjanesbæjar, Erling Jónsson.  Lítil 

trébrú liggur að listaverkinu.  Sjaldan er vatn í tjörninni, nema eftir rigningar 

og snjókomu, svo og í þíðu.  Bekkir og borð  eru á nokkrum stöðum í 

garðinum.  Fjölbreyttur gróður, tré, runnar, fjölærar plöntur og sumarblóm 

setja svip sinn á hluta hans.   
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Möguleikar svæðisins til leikja 

Tjörnin er mikil uppspretta hlutverka- og hreyfileikja.  Svæðið í kring býður 

upp á ýmsa möguleika til þjálfunar grófhreyfinga fyrir alla aldurshópa s.s. 

jafnvægisgöngu á steyptum vegg sem liggur niður að tjörninni, klifur og hopp 

um brúna og í tjörnina og hlaupaleiki. Auðvelt er að halda utan um hópinn  

við tjörnina og er hún skemmtileg umgjörð um stýrða og sjálfsprottna 

eltingaleiki.   Gott er að fara í ýmiss konar hópleiki á stórum grasbölum þar 

hjá. Hægt er að nota keilur eða bönd til að afmarka leiksvæðið. Þegar færi 

gefst á veturna er gaman að renna sér á snjóþotum niður brekkuna í garðinum 

og fara í aðra vetrarleiki.  

Möguleikar til að rannsaka, skoða, uppgötva og upplifa árstíðabundnar 

breytingar í náttúrunni og umhverfi skrúðgarðsins eru óendanlegir;  þegar 

gróður og skordýr vakna til lífsins á vorin eða þegar allt er í blóma á sumrin, 

breytingar og litbrigði náttúrunnar á haustin og sígrænn og sofandi gróður á 

veturna.  Ýmis hjálpartæki til nánari rannsókna og leikja gefa leiknum nýja 

vídd og tilbreytingu.  Nokkrir skjólgóðir staðir með borðum og bekkjum eru í 

garðinum þar sem tilvalið er að tylla sér og hvíla lúin bein eða borða nesti.  

Eins og á öðrum svæðum þarf að brýna fyrir börnunum að sýna umhverfinu 

virðingu. 

Leikir, stýrðir og sjálfsprottnir 

Söngur og gengið í kringum jólatré  Hópleikir 

Eltingaleikir     Feluleikir  

Leikir við brúna ,,Hver er undir brúnni?” Leikir í snjó 

Renna sér á snjósleðum   Fjársjóðsleit 

Ratleikur     Listamenn  úti í náttúrunni 

Falinn hlutur     Ljóðagerð 

 

Vettvangsnám 

Viðtal við náttúruna    Plöntuskoðun 

Hlusta á umhverfishljóð   Fugl dagsins 

Gefa fuglunum að borða   Skordýraskoðun 

Ormabjörgun     Skordýragildra 

Tilraunir með klaka    Pollaskoðun með stækkunargleri 
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6.4 Myllubakkaskóli 

     

Saga/örnefni 

Myllubakkaskóli stendur við Sólvallagötu 6 í Keflavík. Hafist var handa við 

byggingu skólans sumarið 1949 og var hann vígður tæpum þremur árum 

seinna þann 17. febrúar 1952. Gamla skólahúsið við Skólaveg var tekið í 

notkun 1911. Þá voru 40 börn á skólaskyldualdri í Keflavík. Þegar 

Myllubakkaskóli var tekinn í notkun voru nemendur á þriðja hundrað. Skólinn 

dregur nafn sitt af myllu sem stóð á Myllubakka, en það er bakkinn fyrir 

neðan Hafnargötu 12. 

Möguleikar svæðisins 

Myllubakkaskóli er skemmtilegur viðkomustaður vettvangsferða, jafnt fyrir 

yngri sem eldri hópa og í stuttu göngufæri frá leikskólanum. Fyrir framan 

skólann er stórt malbikað leiksvæði með nokkrum leiktækjum. Stór kastali 

með skábraut, hengibrú og rennibraut getur veitt klifur- og eltingarleikjum 

útrás. Einnig er ögrandi að prufa og reyna ýmsar íþróttaæfingar á rá og 

jafnvægisslá. Á baklóð skólans er leiksvið í skoti upp við skólann sem hægt er 

að nota yfir sumartímann til að setja upp sýningar eða til annarra leikja. 

Einnig er á svæðinu klifurtæki, fótboltavöllur og stór hóll sem hægt er að 

hlaupa upp á og renna sér niður af.   
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Leikir, stýrðir og sjálfsprottnir 

Feluleikur í kastalanum   Boltaleikir  

Í kastalanum ,,Hver er undir brúnni?”  Hólaklifur í hálku 

Klifra og renna sér í kastalanum  Rúlla niður hólinn 

Tröllaleikir í kastalanum   Hópleikir 

Æfingar á jafnvægisslá við kastalann  Hlaupa upp og niður hólinn 

Æfingar á tvíslá sem er við kastalann  Fjallganga upp hólinn 

Koma fram á sviðinu, syngja/leika Renna sér á snjósleða / poka /      

rassinum 

 

Vettvangsnám 

Hlusta á umhverfishljóð   Horfa yfir bæinn af hólnum 

Fylgjast með umferðinni úr kastala   Lýsa útsýni úr kastala   
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6.5 Hrauntúnsholtið 

 

Lýsing og örnefni svæðisins 

Holtið stendur á horni Tjarnargötu  og Hrauntúns.   Það ber ekkert nafn sem 

okkur er kunnugt um en við köllum það Hrauntúnsholt vegna legu þess.  

Holtið er lítið og  með lágum klöppum, litlum grasbölum og íslenskum 

lággróðri.  

Möguleikar svæðisins 

Holtið er í stuttu göngufæri frá leikskólanum og því þægilegt að fara þangað í 

vettvangsferð með yngstu aldurshópana. Vegna smæðar þess er einnig gott að 

halda utan um hópana.  Klappirnar á holtinu eru ekki það háar að þær séu 

hættulegar en samt eru þær ögrun fyrir yngstu börnin sem klifra í þeim og 

þjálfa þannig grófhreyfingar. Lítill lúpínureitur er á holtinu sem vekur áhuga 

barnanna þegar þær eru í blóma.  Finna má svolítið af berjalyngi á holtinu sem 

gefur möguleika á ferð í berjamó í ágúst og september. Einnig vaxa 

birkigræðlingjar (börnin) á holtinu sem koma frá birkitrjánum (sem eru 

foreldrarnir) handan við götuna.  Holtið gefur börnunum ýmsa möguleika til 

að nota hugmyndaflug sitt í leik.  
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Leikir, stýrðir og sjálfsprottnir 

Hoppa á milli steina    Klifra í klettum. 

Renna sér á steinum    Spunaleikir 

Búleikir á steinum    Feluleikur 

Stafla og hlaða steinum    Fjársjóðsleit 

Fela hlut      

 

Vettvangsnám 

Stækkunargler, skoða gróður og skófir  Hlusta á umhverfishljóð  

Plöntusöfnun     Tína ber 

Lúpínuskoðun (smakka/lykta)   Hljóðfæragerð úr lúpínubelgjum 

Greina tré     Frætínsla af birkitrjám 
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6.6 Skólaholt við Sunnubraut 

 

Saga og lýsing svæðisins 

Á seinni árum hefur holtið fyrir ofan Holtaskóla, íþróttahúsið og 

Fjölbrautaskóla Suðurnesja verið kallað Skólaholt. Guðleifur Sigurjónsson 

fyrsti garðyrkjustjóri Keflavíkurbæjar skipulagði holtið. Grjótgarðar við 

Sunnubraut og Faxabraut mynda skjól fyrir umferðinni. Garðana prýðir mikið 

af fjölærum plöntum og öðrum gróðri. 

Á holtinu er enn hægt að finna leifar af tveimur fallbyssuvirkjum eftir veru 

Breta í síðari heimstyrjöldinni.  Þeir útbjuggu loftvarnarbyrgi með 

gervifallbyssuhreiðrum á holtinu en í staðinn fyrir fallbyssur notuðu þeir 

trjádrumba til að blekkja andstæðingana.  

Þorvaldur Örn Árnason líffræðingur segir að á holtinu sé að finna gott 

sýnishorn af gróðursamfélagi sem algengt er á norðanverðum 

Reykjanesskaga. Einnig eru þar sýnishorn af þeim gerðum jarðvegs og 

gróðureyðingar sem eru algengastar; moldarflög með holklaka, frostlyftingu, 

dílarof, rofabörð og vatnsrás. Fjölbreytileiki haustlita skreytir holtið og gleður 

augað sbr. gult, brúnt, grátt, svart og fjólubleikt beitilyngið. 

Möguleikar svæðisins 

Holtið er nokkuð stórt miðað við önnur opin svæði bæjarfélagsins og hentar 

vel flestum aldurshópum til leikja. Það tekur elstu hópana ca. 15 – 20 mínútur 
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að komast á áfangastað. Strætisvagn stoppar á nokkrum stöðum við svæðið. 

Holtið skiptist í nokkra stóra grasreiti með göngustígum. Í þessum hluta er 

tilvalið að fara með litla og stóra hópa í ýmiss konar hópleiki. Hægt er að 

afmarka leiksvæðið með keilum eða böndum. Brekkur liggja niður með 

grasreitunum og er skemmtilegt að hlaupa og rúlla sér þar niður. 

Minnismerki sjómanna eftir Ásmund Sveinsson hefur staðið á holtinu frá því 

1987 en árið 2001 var það flutt og stendur nú við Hafnargötuna. Það er 

tilvalið að fá börnin til að velta vöngum yfir því hver bjó til listaverkið og 

hvernig hægt sé að búa til svona stórt verk?  

Leikir, stýrðir og sjálfsprottnir 

Hópleikir    Hvalaleikur 

Klifur í grjóti    Refir og ungarnir 

Fjársjóðsleit    Rúlla niður brekkuna 

Ratleikir    Eltingaleikir í brekkunni 

Hopp á milli steina   Listamenn í vettvangsferð 

Leikir með fallhlíf    Viðtal við náttúruna  

Ertu sofandi Björn frændi   Ljóðagerð 

 

Vettvangsnám 

Skoða gróður á öllum árstímum Litgreina plöntur á vorin og haustin 

Skoða jarðveg og gróðureyðingu Safna plöntum og útbúa plöntubók  

Skordýraskoðun   Nota lyktarskynið t.d. á lyng, mosa og  

Tína rusl    mold 
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6.7 Vatnsholt 

 

Saga/örnefni 

Vatnsholtið er víðfeðmt grjótholt með villtum lággróðri, lyngi, mosa og 

plöntum, sem stendur ofarlega í bænum á milli Vatnsholtsbyggðar að ofan og 

Langholts að neðan. Holtið dregur nafn sitt af vatnstanki sem þar er.  Svæði 

þetta var áður innan flugvallargirðingar. 

Í suðurhluta holtsins stendur lítill trjálundur en þar byrjaði Skógræktarfélag 

Keflavíkur hið fyrra, að gróðursetja trjáplöntur árið 1948 og gerði það í 

nokkur ár.  Vaxtarskilyrði voru frekar slæm vegna bersvæðis, en þá var byggð 

í lágmarki á svæðinu.  Árið 1970 var reist gróðrastöð við Þverholt 9 og hafist 

handa við að bera áburð á þær plöntur sem þarna voru, en þær höfðu lítið 

vaxið á sl. 20 árum. Fóru þær þá að vaxa og urðu strax augnayndi. Upp úr 

1980 var gróðrarstöðin lögð niður og tóku þá félagar í Austfirðingafélagi 

Keflavíkur við svæðinu og önnuðust það mjög vel auk þess sem þeir 

gróðursettu talsvert af plöntum til viðbótar. 

Skógræktarfélag Suðurnesja fékk svæðið til umsjónar 1997 og úthlutaði skika 

til félagasamtaka, vinnustaða og einstaklinga í fóstur. Vorið 1997 var 

leikskólanum Tjarnarseli úthlutaður skiki til umsjónar næstu árin.  
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Lýsing og möguleikar svæðisins 

Vinsælt er að fara upp á Vatnsholtið með aldurshópa 4-6 ára barna og 

einstöku sinnum með yngstu hópana (3ja til 4 ára).  Holtið er í ca.15 mín. 

göngufæri frá leikskólanum.  Hóparnir nýta  mest trjálundinn sem leikskólinn 

fóstrar og nánasta umhverfi hans. Lundurinn myndar hálfhring með 

grenitrjám og víðisrunnum. Vatnsholtið býður upp á óþrjótandi möguleika  til 

að njóta, upplifa og uppgötva náttúruna, að kanna, skoða og rannsaka  gróður, 

fugla og skordýr.  Umhverfið gefur sjálfsprottnum og stýrðum leikjum 

skemmtilega umgjörð og ýtir undir hugmyndaflug barna og fullorðinna.   

Leikir, stýrðir og sjálfsprottnir 

Hlutverkaleikur:björgunarm. 

/indíánar/veiðimenn    Úlfaleikur 

Hlaup á milli trjánna    Fjársjóðsleit   

Leika fugla/fuglar í hvíld   Blindingjaleikir   

Fela hluti     Listamenn úti í náttúrunni  

Krókódílaleikir    Feluleikur 

Ljóðagerð     Leikir í snjó 
 

Vettvangsnám 

Viðtal við náttúruna    Hlusta á umhverfishljóð 

Tegerð og olíugerð    Finna leynigöng í skóginum  

Skordýraskoðun    Tilraunir með klaka   
 

Leikir í snjó     Hvað er hægt að gera í rigningu? 

Vorverk: moka holur, setja skít og mold Reita frá trjánum/dreifa áburði 

Grafa í frosna jörð (gera tilraunir)  Rannsaka gróður undir snjó 

Gróðursetja tré og sá fræjum   Plöntusöfnun og úrvinnsla 

Leita skjóls fyrir roki, rigningu og éljum  Rannsóknarleiðangur um skóginn 

Berjatínsla, berjamó    Leita að vorinu 

Nota lyktarskynið (tré, lyng og mosi)  Tína rusl 

Tína birkifræ,  skoða og gróðursetja  Fuglaskoðun   

Tína köngla og skoða    Fuglunum gefið að borða  

Blómakórónugerð úr fíflum  Náttúran skoðuð með    

 stækkunargleri  
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6.8 Holtið og kirkjugarðurinn v/Aðalgötu 

 

Saga og lýsing svæðisins 

Kirkjugarðsstæðið í Keflavík var áður kálgarður nokkurra búenda í Keflavík 

sem létu svæðið endurgjaldslaust af hendi. Fyrsta greftrunin var 1. október 

1910 en áður voru íbúar í Keflavík jarðsettir í Útskálakirkjugarði í Garðinum. 

Kirkjugarðurinn hefur verið stækkaður margsinnis, fyrst 1931 og síðast 1969.  

Sáluhliðið við inngang garðsins er hannað af Steinari H. Geirdal. Hugleiðing 

hönnuðar við gerð verksins var ,,Hliðstólparnir með risi eru hugsaðir sem 

Guðshús. Í miðju Guðshúsi (hliði) er kross sem táknar trúna. Pílárarnir eru 

safnaðarbörnin. Þeir sem lægstir eru í miðjunni, eiga að tákna ungviðið. Þeir 

eru beinir og minni trúaráhrifa gætir þar. Þegar aldurinn færist yfir hneigist 

fólk  meira að trúnni (pílárar sem hærri eru og bognir). Þau stóru skil þegar 

fólk er kallað úr þessum heim í nýjan er táknað með bogum, vetrarbrautum, 

sem sameinast um trúna í ómældum stærðum alheimsins.” 

Efst í kirkjugarðinum stendur Minnisvarði horfinna sjómanna, vígður á 

sjómannasunnudag 5. júní 1994. Barnaleiði eru á ákveðnum stað og einnig er 

sér staður fyrir þá sem fengið hafa bálför.  

Möguleikar svæðisins 

Kirkjugarðurinn hvílir í halla upp með Aðalgötunni og er afmarkaður af 

misháum steyptum veggjum. Á árum áður fannst mörgum bæjarbúum hann 

vera vin í gróðursnauðu umhverfi/bæjarstæði. Garðurinn er friðsæll og 
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skjólgóður. Í eldri hluta hans standa stór og tignarleg tré. Á vorin er 

marglitum sumarblómum plantað í garðinn og þar er hægt að skoða raðir af 

leiðum með fallegum áletruðum legsteinum sem geyma nöfn látinna og ártöl. 

Þægilegt er að fara með lítinn hóp af börnum um snyrtilega göngustíga 

garðsins og spjalla um lífið og tilveruna og sýna tilhlýðilega virðingu í 

umgengni og framkomu. Garðurinn er fullur af ritmáli sem vekur athygli 

barnanna og hvetur þau til að lesa og finna út hvað stendur þar, með hjálp 

hópstjóra.  

Sunnan megin og efst í garðinum eru klappir með litlum grasbölum og 

íslenskum lággróðri. Svæðið býður upp á mikla möguleika til hreyfileikja 

fyrir eldri aldurshópa. Eftir rigningar og leysingar myndast pollar efst á 

klöppunum sem unun er að nota til stíflugerðar  eða myndun fossa niður með 

klöppinni. Hægt er að stunda fjallaklifur í klöppunum með aðstoð hópstjóra.  

Leikir, stýrðir og sjálfsprottnir 

Umræður og vangaveltur  Hlutverkaleikir ýmiss konar 

Listamenn í vettvangsferð  Fela hlut 

Skrá ritmál og tölur   Fjársjóðsleit 

Einbeiting, hlustun   Ratleikur 

Ljóðagerð    Feluleikur 

Stíflu- og fossagerð   Hopp á milli steina  

Pollaleikir      Tröllasúpa  

Fjallaklifur 

 

Vettvangsnám 

Skoða og greina tré   Lauftínsla á haustin og úrvinnsla 

Skordýraskoðun   Pollarannsókn m/víðsjá og stækkunargl. 

Plöntuskoðun    Lyktargreining með lokuð augun 

Tína rusl    Tilraunir með ísklaka 

Könglatínsla    Litgreining á sumrin og haustin 

Kanna viðkvæman jarðveg að vori Viðtal við náttúruna og umhverfið 

Hlusta á umhverfishljóð  Fuglaskoðun 



Leikskólinn Tjarnarsel   Vettvangsferðir 

 50 

6.9 Nónvarða 

Saga/örnefni og lýsing 

Nónvarðan er holt með nokkuð 

háum klöppum sem stendur við 

enda Hátúns og Nónvörðu. Nafnið 

er dregið af stórri og mikill vörðu 

sem stendur efst uppi á holtinu. 

Inn á milli klettanna vex gras og 

villtur lággróður. Fyrir neðan 

holtið er lítill hverfisgarður vaxinn 

trjám og leikvöllur. 

Á 19. og fram á miðja 20. öld 

þótti það töluverð vegalengd að 

fara frá þorpinu sem stóð við 

Grófina upp að vörðunni. Hægt 

var að sjá til glöggvunar eykta- 

eða dagsmark frá gamla 

Keflvíkurbænum sem talið er að 

hafi staðið á Duustúninu. Þegar 

sólin skein á holtið var ,,nónbil” 

(kl. 15:30 – 16:30) séð frá bænum. 

Sunnan við vörðuna voru stór 

,,stakksvæði” eða fiskreitir (lagðir 

úr grjóti) sem vaskaður saltfiskur 

var sólþurrkaður á. Við 

stakksvæðin voru byggð allstór 

pakkhús þar sem full þurrkaður 

fiskurinn var geymdur þar til honum var pakkað og fluttur til skips til 

útflutnings. Lítið var eftir af vörðunni þegar Rótarýklúbbur Keflavíkur 

endurbyggði hana árið 1973. 

Möguleikar svæðisins 

Holtið er í þægilegu göngufæri frá leikskólanum fyrir eldri hópa (4ja - 6 ára).  

Þegar komið er yfir Hringbrautina með sinn umferðarþunga er best að ganga 

fáfarnar götur, umferðargötur eins og Hátúnið eða Smáratúnið upp á holtið. 

Svæðið, sem er nokkuð stórt, myndar skemmtilega umgjörð fyrir ýmsa leiki, 

sjálfsprottna og stýrða..  Há varðan er ögrandi og hvetur börnin til afreka í 

klifuríþróttum.  Mikil sigurgleði ríkir þegar þau ná á topp hennar. Hópstjóri 

verður að aðstoða börnin við vörðuna og gæta öryggis þeirra á meðan á klifri 

stendur. Fáir staðir í bæjarfélaginu bjóða jafn víðáttumikið og stórkostlegt 
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útsýni eins og af vörðunni.  Það nær yfir Keflavíkurbæ, fjallgarð 

Reykjanesskagans, Keili, Þorbjarnarfell, Esjuna og Akrafjallið, svo eitthvað 

sé nefnt.  Þegar börnin sitja eða standa uppi á vörðunni er tilvalið að hvetja 

þau til að gefa útsýninu gaum og lýsa því með eigin orðum. 

Sá hluti garðsins sem er hellulagður gefur möguleika á hópleikjum á 

jafnsléttu. 

Leikir, stýrðir og sjálfsprottnir 

Eltingaleikir    Hoppa á milli steina 

Fjallaklifur í klettum   Kjarkæfingar í vörðunni 

Drullumall    Tröllasúpa 

Listamenn í vettvangsferð  Hópleikir 

Krókódílaleikur   Indíánaleikur 

Ljónaleikur    Tröllaleikur   

Steinaspuni    Ratleikur 

Fjársjóðsleit    Feluleikur     

 

Vettvangsferðir 

Plöntuskoðun með stækkunargleri Plöntusöfnun og úrvinnsla 

Skordýraskoðun með   Kletta- og steinaskoðun með  

stækkunargleri    stækkunargl.  

Ljóðagerð    Hljóðin í umhverfinu 

Útsýnið skoðað með sjónauka Tína rusl 

Viðtal við náttúruna   Frásögn og umræða  um sögu svæðisins 
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6.10  Gamli bærinn 

  

Saga/örnefni 

Elsta byggð Keflavíkur stendur við Vesturgötu, Íshússtíg, Brunnstíg, 

Vallargötu og Hafnargötu. Hér á eftir eru talin upp þau svæði sem hóparnir 

hafa farið mest um og skoðað. 

Lýsing og möguleikar svæðisins 

Gaman er að fara í vettvangsferðir með litla hópa um ,,Gamla bæinn” til að 

skoða þyrpingar gamalla húsa sem standa við Vallargötu, Brunnstíg, Íshússtíg, 

Hafnargötu og Vesturgötu. Lítil umferð er um þröngar göturnar og slysahætta 

því lítil. Hættan er mest á leiðinni frá leikskólanum inn í hverfið. Umhverfið 

gefur tilefni til að ræða við og segja börnum frá því hvernig hlutirnir voru um 

aldamótin. Velta spurningum upp með börnunum eins og ,,af hverju eru öll 

gömlu húsin röndótt?” (bárujárnsklædd hús). Ræða um þá tíma þegar fólkið 

hafði ekki rafmagn og vatn í húsunum sínum og þurfti að þvo þvottana sína 

við brunninn og bera vatn í bæina sína. Fylgjast með eigendum húsanna við 

að gera upp húsin sín. Gamalt og nýtt fær nýja merkingu fyrir þau. Mikil 

uppbygging hefur átt sér stað í hverfinu síðustu ár og áratugi.  
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Leikir, stýrðir og sjálfsprottnir 

Ratleikur um gamla bæinn   Rannsóknarleiðangur/fyrirmæli,  

Ganga og æfa jafnvægið   finna ýmis spor (dýra og manna). 

Klifra upp á lága staura, gera æfingar, Læra að lesa götukort  

Standa á öðrum fæti, hoppa klofvega yfir Skuggaleikur 

Listamenn teikna það sem vekur athygli þeirra 

 

Vettvangsnám 

Húsin skoðuð, stærð, aldur, nýtt, gamalt  Hvernig var þvotturinn þveginn í  

húsanöfn, klæðning á húsum – bárujárn gamla daga. Umræður við 

Brunninn 

Rit- og lesmál, lesa götuskilti og húsanöfn Skoða bækur um gamla tímann 

Skoða myndverk á Svarta pakkhúsinu. Tína rusl  

 

 

Keflavík séð frá Framnesi árið 1904 

 

 

Íshússtígur 3 (gamli barnaskólinn). Húsið var 

byggt af Magnúsi Zakaríassyni 1895 sem var 

verslunarhúshaldari hjá Duusverslun. 

Rosmhvalaneshreppur keypti húsið og notaði sem 

barnaskóla fram til 1911, þegar skólinn við 

Skólaveg var tekinn í notkun. 
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Bjarnarhús Íshússtígur 5. 

 

,,Sjóbúð” Íshússtígur 6. 

 

 

 

Þorvarðarhús Íshússtígur 7. Það var reist árið 1884 af 

Þorvarði Helgasyni og er elsta íbúðarhúsið í Keflavík. 

Sveins Ingvasonarhús Íshússtígur 10, byggt 1902. 

Þórðar Þorkelssonarhús Íshússtígur 12. 

Hús Arinbjarnar Þorvarðarsonar Íshússtígur14. 

 

 

 

Litlibær Brunnstíg, á lóðinni Vallargata 25. 

 

 

 

Brunnurinn við Brunnstíg var grafinn um 1907. Á 

honum var stór handdæla og var dælt upp úr 

brunninum með handafli í vatnsfötur.  Síðan voru 

föturnar bornar heim eða 

vatninu stundum ekið heim 

á vagni og þá í trétunnu. 

Um 1930 var steypt mikið bólverk umhverfis 

brunninn fyrir húsmæðurnar í vesturþorpinu til 

hægðarauka við skolunina á þvottinum. Eftir að þær 

höfðu lokið við að sjóða og þvo þvottinn heima við 

fóru þær með hann að brunninum til að skola hann og 

hengja upp þannig að vatnið sigi úr honum. Áður 

þurftu þær að vera á mölinni og nota girðingarnar í 
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kringum brunninn. 

 

Upp úr 1940 fóru menn að leggja vatnsrör úr járni frá brunninum og heim í 

hús sín og voru þá með þrýstivatnsdælu við brunninn í litlum skúrum, sem 

þeir byggðu til þess. Það þóttu miklar framfarir að fá rennandi kalt vatn heim í 

hús til allra nota og vatnsburðurinn hvarf að mestu. 

Fischershús Hafnargata 2A, var byggt af 

samnefndri verslun árið 1882. Húsið var fyrst 

smíðað og reist í Danmörku en síðan tekið 

niður og flutt með skipi til Keflavíkur þar sem 

það var byggt aftur. Það er enginn nagli í grind 

hússins, heldur er öll grindin töppuð saman sem 

kallað er og síðan er töppuninni lokað með því 

að reka í hana tréfleyg. 

 

Kot Hafnargata 4 A, byggt fyrir aldamót. 

Eldhús Hafnargata 6A, byggt um aldamótin af 

Jóni Jónssyni aðalsmiði Duusverslunarinnar. 

Upphaflega var þar þurrabúð 1870 en húsið 

hefur sennilega verið útieldhús frá 

kaupmannshúsinu. 

 

 

 

Norðfjörðshús Hafnargata 6. 

Hús Knútsverslunarinnar, 

nefnt eftir verslunarstjóra 

hennar frá 1858 til 1896 sem 

hét Ólafur Magnússon 

Norðfjörð. Ungmennafélagið 

í Keflavík eignaðist það 1936 og breytti því í samkomuhús sem kallað var 

“UNGÓ” og stækkaði það síðan í tveimur áföngum. Um árabil var kennd 

leikfimi í salnum. Í dag er það rekið sem verslunarhúsnæði. 
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6.11 Duussvæðið. 

Grófin – Svarti skúti – Hólmsberg – Duushúsin – Duustúnið – Gamla búðin –

– Miðbryggja - Minnismerki sjómanna. 

 

Saga og örnefni 

Keflavík stendur við samnefnda vík sem opnast til austurs og gengur inn úr 

vestanverðum Stakksfirðinum sem er syðsti hluti Faxaflóa. 

Grófin er stór lægð þar sem smábátahöfn Keflavíkur er. Grófin var ýmist kölluð 

,,Keflavíkur- eða Duusgróf.” . Í leysingum rennur mikið vatn þar til sjávar.   

Hólmsberg nefnist bergið, sem rís norðan Grófar. Það er ævaforn 

grágrýtisdyngja sem nær frá Grófinni alla leið norður í Leiru. 

Stóri skúti eða Svarti skúti er nokkuð stór og dökkur skúti (hellir) í berginu 

undir Háabergi. Vegna litarins er hann oft kallaður Svarti skúti eða Hellirinn. 

Bryggjuhús var reist sem Pakkhús af Hans 

Duus á fyrrihluta ársins 1877. Nafnið 

Bryggjuhús kom til af því, að út frá miðju 

húsinu sjávarmegin var bryggja þar sem 

allur varningur til og frá versluninni fór 

um. Mikil viðbygging var byggð norður úr 

húsinu um 1890 en þar hafði áður verið 

afgirt port. Árið 1927 hóf Elínmundur 

Ólafs, eigandi Keflavíkur, að reka fyrsta kvikmyndahúsið í Keflavík í 

viðbyggingunni við Bryggjuhúsið. Enn er hægt að sjá merki þessa. Húsin eru 

Bryggjuhúsið og portið 1880. 
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friðuð og í eigu Reykjanesbæjar 

og standa nú yfir endurbætur á 

þeim. Í framtíðinni eiga húsin 

m.a. að hýsa Byggðasafn 

Reykjanesbæjar. 

Duushúsið var byggt af fyrsta 

kaupmanninum í Keflavík 

Holger Jacobæusi árið 1766 og 

þar bjuggu Duusfeðgar sín ár í 

Keflavík. En það hús var rifið 

sumarið 1964 af þáverandi 

eiganda þess. 

 

Duustúnið stendur fyrir ofan Duushúsin. Þar stóð áður gamli 

Keflavíkurbærinn en hann stóð uppi á níu metra háum hóli. Túnin hölluðu í 

allar áttir frá bænum. Um 1890 lét Hans Duus ryðja rústir bæjarins og slétta. 

Gamlar tóftir eru á túninu sem talið er að séu eftir bæinn.  

Gamla búðin stendur við enda 

Duustúnsins við Vesturbraut. Húsið 

var byggt af eigendum 

Duusverslunarinnar 1877, og er því 

elsta hús bæjarins. Á neðri hæðinni 

var krambúð, en á efri hæðinni var 

íbúð búðarsveina og annarra 

leigjenda. Eftir að verslun var hætt í 

húsinu um aldamótin, fékk hún nafnið 

,,Gamla búðin”. Fyrir um 35 árum 

kviknaði í húsinu en Birgir Guðnason lét gera við það og eignaðist það síðan 

og kom þannig í veg fyrir að það yrði  rifið og um 1995 keypti bærinn það.   

Minnismerki sjómanna stendur við innkeyrslu smábátahafnarinnar og er til 

minningar um sjómenn, sem hafa farist. 

  

Lýsing og möguleikar svæðanna. 

Svæðið býður upp á ævintýri fyrir elstu hópana. Gangan niður í Gróf getur 

tekið ca. 15 – 20 mínútur ef ekki er farið hratt yfir. Hóparnir hafa valið 

mismunandi leiðir til að komast á svæðið. Oft fara þeir gangandi meðfram 

grjótgarðinum fyrir neðan Hafnargötu eða í gegnum ,,gamla bæinn.” Báðar 

leiðirnar eru skemmtilegar og oft komast hóparnir ekki niður í Gróf þar sem 

eitthvað forvitnilegt verður á vegi þeirra. Saga svæðisins er fróðleg og 

Duushúsið, aðgerðarhúsin, bíóhúsið og Bryggjuhúsið. 

Duushúsin 1950, Gamla búðin fyrir miðri mynd. 
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skemmtileg sem aðlaga þarf að aldri hópanna þegar sagt er frá. Í bókunum 

,,Saga Keflavíkur” er fróðleikur með myndum sem vert er að skoða og kynna 

sér með eldri börnunum áður en hóparnir fara í vettvangsferð þangað.  

Svarti skúti, tóftirnar á Duustúninu og grjótgarðarnir eru skemmtileg umgjörð 

fyrir leik barnanna sem ýtir undir forvitni og hugmyndaflug þeirra. Duustúnið 

er gott svæði til hóp- og hreyfileikja hvort sem þeir eru sjálfsprottnir eða 

stýrðir. Ofan í tóftinni skoða þau skordýrin sem hreiðra um sig undir steinum.  

Þegar farið er í vettvangsferð á svæðið er nauðsynlegt að hafa í bakpokanum 

m.a. stækkunargler og plastbox fyrir sýnishorn til nánari skoðunar og 

greiningar í leikskólanum.  

Hættur geta skapast víða á svæðinu sem börnin þurfa að læra að umgangast 

og varast: t.d. við klifur upp á grjótgarðinn meðfram sjávarsíðunni. Einnig 

verða hópstjórar að fara með mikilli gát og virðingu um smábátahöfnina.  

 

Segja frá útsýnispallinum 

 

Leikir, stýrðir og sjálfsprottnir 

Hópleikir     Hlutverkaleikir 

Eltingaleikir     Sjóræningjaleikur 

Listamenn teikna það sem vekur athygli Fjársjóðsleit  

Ratleikur um svæðið/nota kennileiti  Ljóðagerð. 

Viðtal við náttúruna 
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Vettvangsnám 

Skoða mismunandi grjót og stórgrýti sem er sjóslípað og sprengt. Tína 

smágrjót og taka með í leikskólann 

Rekaviður tíndur og tekinn með í leikskólann til nánari skoðunar 

Hlusta á hljóð hafsins og veður. Taka upp á segulband  

Athuga sjógang, öldur. brim, særok og lygnan sjó.  Finna málshætti sem 

tengjast sjónum. 

Blæbrigði sjávarins skoðuð; sjógangur, öldur, brim, særok 

Fuglaskoðun; fluglist, köfun, mataröflun, tilhugalíf, fuglahljóð; söngur, garg 

Skoða sjóinn sem flutningsleið fyrir báta, fólk, fiska, hvali, rusl, flöskuskeyti 

Fiskhræ könnuð, lykt – ólykt, útlit. Umræður 

Mengun í sjó, olíubrák, rusl, mannaúrgangur 

Skordýraskoðun, leita undir steinum í tjörnum, setja í ílát og greina í 

leikskólanum 

Hellirinn skoðaður/ af hverju er hann svartur? Skoða hann á veturna – 

grýlukerti frá hellisþakinu 

Hvalaskoðun með kíki Leita að fugli dagsins 

Saga svæðisins – frásögn og umræða  Tína rusl  

Minnismerki sjómanna skoðað Hreiðurskoðun í bjarginu t.d. 

hreiður Fýlsins 
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6.12 Stekkjarkot 

  

Saga  og lýsing á svæðinu 

Stekkjarkot var byggt árið 1993 eftir gömlum torfbæ sem stóð á sama stað 

upp af Njarðvíkurfitjum. Bærinn var upphaflega reistur árið 1856 – 60 og er 

hluti af sögu Njarðvíkur. Þar var þá þurrabúð (íverustaður sjómanna sem áttu 

ekkert land, en leigðu af bændum skika undir hús og fengu aðgang að sjó) þar 

til 1887. Í 30 ár lagðist Stekkjarkot í eyði þar til 1917. Í bænum hafa þrjár 

fjölskyldur búið frá upphafi. Síðustu ábúendurnir voru hjónin Bjarni Jónsson í 

Stekk og Björg Einarsdóttir árin 1921-1924. Ljósmynd af þeim hjónum hangir 

uppi í baðstofunni. 

Utandyra er túngarður sem afmarkast af grjóthleðslu. Önnur hleðsla er utan 

um kálgarðinn. Stekkjarkoti fylgir vatnsbrunnur, Stekkjarkotsvör, bátaskýli, 

saltbyrgi og fjós.  Innandyra eru m.a. áhöld til ullarvinnu, snúður og snælda til 

að spinna ull og tvinna band. Einnig er í húsunum ýmiss konar fatnaður, 

hlóðir, rúm og kolaeldavél.  

Möguleikar svæðisins 

Stekkjarkot er kjörinn staður til að upplifa stemningu frá liðinni tíð og 

forvitnast um lifnaðarhætti alþýðufólks á Íslandi, fyrr á tímum. Auðveldast er 

að taka strætisvagn sem stoppar stuttan spöl frá bænum.   
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Yfir Þorrann er umræða  um siði og venjur forfeðra okkar í hávegum höfð, 

innan sem utan leikskólans.  Þá er sérstaklega skemmtilegt að fara í 

vettvangsferð í Stekkjarkot með elstu árgangana í litlum hópum. Gott er að 

hafa lesefni með í ferðina um tíma torfbæjanna.  Þegar hópurinn er búinn að 

fara í skoðunarferð um bæinn og svala forvitni sinni er tilvalið að tylla sér á 

rúmbrík í baðstofunni og hefja húslestur.  Síðan er hægt að bjóða upp á 

umræður um það sem kemur upp í huga barnanna á þessum stað. 

Á góðviðrisdegi yfir sumartímann er upplagt að fara vel nestaður og gefa sér 

góðan tíma og njóta verunnar við bæinn.  Fjaran sem er í stuttu göngufæri frá 

honum er spennandi og býður upp á leiki og rannsóknir á sjávarfangi og 

gróðri.  Einnig eru litlar tjarnir upp af fjörukambinum milli Ytri- og Innri-

Njarðvíkur.  Álftapör, ásamt mörgum öðrum fuglum, eru þar allt árið um 

kring. Það er gaman að hafa með sér brauðleifar úr leikskólanum og gefa 

fuglunum. Nauðsynlegt er að hafa börnin í stígvélum svo að þau njóti til fulls 

þess sem staðurinn hefur upp á að bjóða.  Til að koma í veg fyrir skemmdir 

þurfa gestir Stekkjarkots að fara eftir ákveðnum reglum. Hópstjórum ber að 

kynna sér þær  og fylgja þeim eftir til hins ýtrasta.  Sem dæmi má nefna að 

ekki er leyfilegt að klifra upp á grjótgarðinn, eða upp á torfbæinn.  

Leikir, stýrðir og sjáfsprottnir 

Hópleikir    Fjársjóðsleit 

Listamenn úti í náttúrunni  Ratleikur   

Leikir í snjónum     Ljóðagerð 

Feluleikir    Eltingaleikir 

 

Vettvangsnám 

Fjöruskoðun t.d með stækkunargleri Skeljasöfnun og úrvinnsla 

Skordýraskoðun   Fuglaskoðun 

Viðtal við náttúruna   Finna rekavið og vinna með hann 

Hlusta á umhverfishljóð  Skýjaskoðun/liggja í fjörunni 
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6.13 Langferðir 

Það er heilmikil fjölbreytni í nánasta umhverfi Reykjanesbæjar.  Má þar nefna 

strandlengjuna með sand-, hnullunga- og klettafjörum og sjávarhamra við 

Bergið og Stapann sem og tjarnir upp af fjörukambi í Ytri- og Innri -

Njarðvíkum. Á Reykjanesi er víðáttumikið móasvæði með litlum tjörnum á 

stangli t.d. Rósaselsvötn á Miðnesheiði og lítil klettabelti t.d. við Grænás og 

Mánahest.  Skógarlundir eru við Sólbrekkur og Háabjalla. Á sömu slóðum eru 

Seltjörn og vatnsfylltar gjár t.d. Snorrastaðatjarnir ásamt misgengis 

klettabeltum, gjám, hrauni og jökulsorfnu bergi.  

Það þarf að taka sér góðan tíma í vettvangsferðir á þessi svæði sem eru 

aðallega fyrir elstu börnin í leikskólanum, 5 – 6 ára. Til að komast á 

áfangastað er tilvalið að nota strætisvagna. 

Dæmi um langferðir 

Rósaselsvötn og Þórisvellir eru uppi á Miðnesheiði fyrir ofan Eyjabyggð.    

Til að komast þangað þarf að taka strætisvagn sem stoppar við Kirkjuveg til 

móts við Sparisjóðshúsið.  Farið er úr strætisvagninum á horni Vesturgötu og 

Norðurvalla. Gengið er út Eyjavelli sem liggja í beinu framhaldi af 

Vesturgötu.   Þar er göngustígur sem nær upp að stórum vatnstanki. Beygt er 

út af göngustígnum til hægri og gengið eftir bílatroðningi. Ekki er auðvelt að 

koma auga á Rósaselsvötnin af jafnsléttu.. Það er u.þ.b. 10 mínútna röskur 

gangur að svæðinu en á leiðinni er ágætt að huga að útsýni, gróðri og dýralífi. 

Það er blautt (mýri) næst vötnunum en vel gróið. Það er  hættulítið að vaða út 

í en líklegt að fætur blotni þrátt fyrir stígvél.   

Gott er þó að hafa stígvél meðferðis og skjólföt því búast má við meiri 

kælingu upp á heiðinni en niðri í bæ.  Einnig er vatnsbrúsi og gott nesti ágætis 

viðbót í pokahornið.   
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6.14 Aldursskipt tafla 

Tafla 2. 

Svæði  ath.betur Yngsti hópur 

2 og 3 ára 

Miðhópur 

4 ára 

Eldri hópur 

5 ára 

Leikskólinn Tjarnarsel - 

útileiksvæði 

x x x 

Grjótgarður við Tjarnargötu 12 x   

Skrúðgarður x x x 

Myllubakkaskóli x x x 

Miðtúnsróló x x x 

Hrauntúnsholtið x x x 

Skólaholtið  x x 

Vatnsholtið  x x 

Kirkjugaðurinn v/Aðalgötu  x x 

Nónvarða  x x 

    

Gamli bærinn  x x 

Grófin – Duussvæðið   x 

Grjótgarður frá 

smábátahöfninni að Vatnsnesi 

 x x 

Stekkjarkot   x 

Langferðir   x 



Leikskólinn Tjarnarsel   Vettvangsferðir 

 64 

6.15 Greiningarlykill svæðanna 

Greiningarlykillinn er ekki tæmandi fyrir þær plöntur sem vaxa á svæðunum. 

Tafla 3. 

Nónv Kirkjugarður 

v/Aðalgötu 

Hrauntúns-

holt 

Vatns-

holt 

Skóla- 

holt 

Nónvörðu- 

holt 

Skrúð-

garður 

*1 Plöntur        

Axhæra 

bls. 242 

  X    

Baldursbrá bls.106   X  X  

Beitilyng 

bls. 170 

  X X X  

Blóðberg 

bls. 186 

  X  X  

Brennusóley 

bls. 130 

   X   

Fjalldrapi 

bls. 254  

  X    

Garðbrúða 

bls. 158  

   X   

Geldingahnappur 

bls. 172 

  X X X  

Gleym mér ei  

bls. 210 

  X  X  

Grasvíðir 

bls. 250  

 X  X   

Gulmaðra 

bls. 116 

  X X   

Gulvíðir 

bls. 250 

  X    

Hjartaarfi 

bls. 48 

    X  

Hlaðkolla 

bls. 138 

  X  X  

Holtasóley  

bls. 108 

   X X  

Hvítsmári 

bls. 112  

  X  X  

Kattartunga  

bls 222 

X X X  X  

Kornsúra 

bls. 70 

  X    

Krossfífill  

bls. 138 

  X    

Krækilyng  

bls. 158 

X X X X X  

Lambagras bls.174   X    

Lindadúnurt 

bls. 168 

  X    

Ljónslappi  

bls. 220 

X X X X X  

Loðvíðir 

bls. 252 

  X X   
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Nónv Kirkjugarður 

v/Aðalgötu 

Hrauntúns-

holt 

Vatns-

holt 

Skóla- 

holt 

Nónvörðu- 

holt 

Skrúð-

garður 

Lokasjóður 

bls. 150 

  X  X  

Maríustakk.  

bls. 220 

  X X X  

Mjaðjurt  

bls 76 

  X  X  

Móasef 

bls. 238 

  X    

Mýrasóley 

bls.82 

 X X  X  

Ólafssúra 

bls. 154 

   X   

Skriðsóley 

Bls. 128 

      

Sortulyng 

bls. 64 

  X    

Túnfífill  

bls .142 

  X X X  

Túnsúra  

bls. 152 

X X X X X  

Vallhumall 

bls.106 

 X X  X  

*2Grös        

Blávingull  

bls. 274 

  X  X  

Ilmreyr 

bls. 266 

  X X   

Vallhæra  

bls. 244 

 X X X   

Vallarfoxgras 

bls. 262 

  X X X  

*3Tré        

Birki  X X X  X 

Einir       

Fura       

Greni   X   X 

Reynir        

Ösp   X   X 

 

*
1
 Þessar plöntur er að finna í bókinni Íslenska flóran 

*
2    

Þessi grös eru að finna í bókinni Íslenska flóran 

*
3  

Þessi tré eru að finna í bókinni Ég greini tré 
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7. Náttúra, leikir og listsköpun 

  

Leikir sem urðu fyrir valinu í kaflann voru mikið til þróaðir með börnum í 

vettvagnsferðum að viðbættum leikjum sem eru þýddir upp úr bókum eftir 

Josep Cornell, staðfærðir að okkar aðstæðum og umhverfi. Hafa ber í huga að 

þær hugmyndir sem eru í kaflanum eru ekki endanleg útkoma á leikjum eða 

verkefnum.  Endalaust er hægt að bæta við og breyta  með aðstoð barnanna.   

Josep Cornell þróaði fimm leiðir sem vert er að hafa í huga þegar farið er í 

vettvangsferðir með börn, til að vekja athygli þeirra á umhverfi sínu og 

náttúru . 

Kenndu minna gerðu meira.   Kennari á að deila með börnum eigin 

upplifun ásamt því að segja þeim frá grundvallarþáttum í náttúrunni, hvað sé 

blóm, tré, holt eða hellir. ,,Deila með þeim hvernig hann dáir og virðir 

jólatrén sem hafa lifað af veturinn og halda sér grænum.”  Trúlega  verða 

viðbrögð hjá  börnum opnari og með frjálslegri hætti.  Einnig að einlægari 

samskipti myndist á milli barna og fullorðinna sem skapa virðingu og 

umhyggju fyrir náttúrunni. 

Vertu móttækilegur.  Mikil umbun felst í því fyrir kennara að hlusta og  vera 

vakandi í starfi með börnum.  Hann getur nýtt sér í kennslu ákafan sem 

útiveran gefur þeim.  Kennarinn þarf að taka eftir og  nýta sér tækifærin til 

samskipta sem gefast við hverja spurningu, athugasemd og upphrópun 

barnanna. 
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Beindu athygli þinni inn á áhugasvið barnsins.  Kennarinn þarf að gera 

hvert barn að eins miklum þátttakanda og hægt er, með því að benda á  og 

spyrja spurninga um áhugaverð hljóð eða önnur fyrirbæri í umhverfinu.  Sum 

börn eru ekki vön að skoða náttúruna af athygli.  Kennarinn getur fundið 

eitthvað í umhverfinu sem vekur áhuga þeirra.  Einnig er mikilvægt að hann 

sýni áhuga á því sem vekur athygli barnanna. 

Skoðið og upplifið fyrst, talið síðan.  Margt í náttúrunni vekur áhuga og oft  

vekja hversdagslegir hlutir meiri áhuga barna ef þeir eru skoðaðir í návígi.  

Hlutir og reynsla verður sterkari  hjá börnum ef þau upplifa hana sjálf.  

Kennarinn ætti ekki að hafa áhyggjur af því að vita ekki nöfn plantna og dýra 

því þau standa fyrir margt annað eins og t.d. ilm, lit og fegurð. 

Gleðin ætti að vera varanleg upplifun.  Börn eru fúsari til að læra ef 

kennslan fer fram á þeirra forsendum og með gleði og áhuga.  Kennarinn þarf 

að hafa í huga að áhugi hans er smitandi og kannski helsti og besti kostur hans 

sem kennara.    

Falinn hlutur 

1.  Aldur: 2ja – 4ra ára. 

Áhöld:  Plastdýr sem  hægt er að fara með út í hvaða veðri sem er, ávexti eða 

kexkökur (hluta af nestinu sem er í bakpokanum góða).  

Svæði:  Velja frekar afmarkað svæði sem börnin þekkja  vel t.d. heimasvæði, 

Miðtúnsgæsluvöllinn eða grjótgarðinn við Tjarnargötu 12. 

Framkvæmd:.  

Börnin skoða hlutinn áður en hann er falinn.  

Hópstjóri/barn felur hlutinn, hinir grúfa á meðan.  

Sá er hlutinn finnur felur hann næst. 

2.  Aldur: 4ra - 6 ára. 

Áhöld: Hávær vekjaraklukka.  

Svæði:  Velja svæði sem er afmarkað og rólegt t.d. Kirkjulund eða 

Vatnsholtið. 

Framkvæmd:  

Fyrst fær hvert barn að handfjatla klukkuna.   

Klukkan falin og látin hringja á meðan börnin grúfa sig.   

Börnin fá fyrirmæli um að að ganga á hljóðið.   
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3.  Aldur:  4ra - 6 ára. 

Áhöld: Hlutur til að fela og myndaspjöld. 

Svæði: Velja svæði sem eru með myndrænum kennileitum; heimasvæði, 

Nónvarða og  Miðtúnsróluvöllur. 

Framkvæmd: Börnin fá að vita að hluturinn er falinn í  hæð fugls/ fisks.  Það 

er hægt að vera með eina eða fleiri myndrænar vísbendingar.  Einnig væri 

hægt að nota ljósmyndir.  

Hópurinn fær myndræna vísbendingu, hvar hluturinn er falinn.   

Þegar þau hafa fundið fyrstu vísbendingu fá þau næstu. 

Leikir í sandkassa 

1. Falinn hlutur 

Aldur: 2ja – 3ja ára. 

Áhöld:  Taka með í ferðina nokkrar fötur, skóflur, smábíla eða eitthvað annað 

til að fela. 

Svæði:  Velja svæði sem er með sandkassa; heimasvæði, Miðtúnsróluvöllur 

eða róluvöllur við Nónvörðu.   

Framkvæmd: Svæðið afmarkað með útlínum t.d. með böndum eða keilum.  

Ekki hafa svæðið of stórt.  

Fela hlutinn. 

Börnin nota skóflu eða hendurnar til að finna hlutinn. 

2.  Fjársjóðsleit í sandkassanum. 

Allur aldur:  2 - 6 ára. 

Áhöld: Rúsínur í poka, lítill bíl eða kubbur. 

Svæði:  Heimasvæði, Nónvarða og Miðtúnsróluvöllur. 

Framkvæmd:  Sjá framkvæmd að ofan.  

Fjársjóðsleit 

Aldur: 2ja - 6 ára. 

Áhöld:  Dæmi um fjársjóði; málaðir steinar, gylltir steinar, kexkökur, cheerios 

eða rúsínur í poka. 

Svæði:  Öll svæði koma til greina. 

Framkvæmd:  Hafa svæðið vel afmarkað og sjónrænt fyrir hópinn t.d. með 

keilum eða böndum.  Ákveða stærð svæðisins eftir aldri hópsins.  Hópstjórinn 
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útbýr fjársjóðinn einn eða með aðstoð hópsins.  Hafa fjársjóðina jafnmarga og 

börnin eða fleiri.   

Ganga með hópnum yfir svæðið. Börnin grúfa sig.  

Hópstjórinn dreifir fjársjóðnum um svæðið.  

Börnin leita.  Allir hjálpast að. 

Ratleikur 

1.  Ratleikur með vísbendingum. 

Aldur:  4ra – 6 ára. 

Svæði:  Öll svæði koma til greina. 

Framkvæmd:  Til að kenna börnum reglur ratleiksins er gott að byrja á fáum 

og  einföldum vísbendingum. Þegar fyrst er farið í ratleik er gott að nota 

afmarkað svæði eins og t.d. inn í leikskólanum og heimavöllinn og hafa 

vísbendingarnar um sameiginlega þekkingu og reynslu hópsins. 

Hópstjórinn býr til vísbendingar og kemur þeim fyrir á svæðunum. 

Hópstjórinn les fyrstu vísbendingu fyrir hópinn, sem þarf að finna næstu 

vísbendingu og síðan koll af kolli.  

Hópurinn þarf að ræða málin og komast að sameiginlegri niðurstöðu um hvert 

eigi að halda næst. 

Hópstjórinn les vísbendingarnar á hverju svæði. 

Dæmi um ratleik á heimavelli: 

Fyrsta vísbending:  ,,Hjá safnpokanum þið finnið mig” (bréfpoki sem börnin 

flokka í lífrænt sorp frá deildinni). 

Önnur:     ,,Í búrinu hjá matnum er ég geymdur.” 

Þriðja:     ,,Í vasanum hennar Grétu.” 

Fjórða:    ,,Í sandkassanum úti á velli.” 

Fimmta:   ,,Í kastalanum vil ég vera.” 

Sjötta:     ,,Rúsínufjársjóður.” 

Dæmi um ratleik um nánasta umhverfi leikskólans: 

Vísbending. ,,Við pappírsgáminn fel ég mig.” 

-----“-----. ,,Við kaupum bækur og blöð í skólann.” 

-----“-----.   ,,Við geymum peningana okkar.” 

-----“-----.   ,,Við húsið hennar Röggu.” 

-----“-----.   ,,Við hentum flöskuskeyti.” 

-----“-----.   ,,Fjársjóður.” 
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2. Ratleikur með korti. 

Aldur:  4ra – 6 ára. 

Svæði:  Öll svæði koma til greina. 

Framkvæmd:  Til að æfa kortalestur er gott að teikna upp afmarkað kort af 

innileiksvæði eða heimavelli leikskólans. Dæmi:  Byrja að teikna það frá 

þeirra heimastofu og halda síðan áfram. Gæta að hafa það einfalt til að byrja 

með. 

Hópstjórinn teiknar upp kort. 

Afhendir hópnum kortið.  Gefur honum tíma til að athuga það. 

Síðan er lagt af stað og þrautin leyst. 

3.  Ratleikur með götukorti. 

Aldur:  4ja – 6 ára. 

Svæði:  Öll svæði koma til greina. 

Áhöld: Götukort bæjarfélagsins  notað í ratleiknum.   

Framkvæmd: 

Áfangastaður valinn af hópstjóra eða hópnum. 

Áður en lagt er af stað er kortið lesið af hópnum. 

Leiðin ákveðin í sameiningu, hvaða götur eigi að fara. 

Lesa á götuskilti til að komast á áfangastað. 
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Listamenn  í vettvangsferð 

  

1.  Aldur: Allur aldur. 

Áhöld:  Pappaspjald, teikniblöð og klemmur til að halda pappírnum á 

spjaldinu eða teikniblokkir (heimagerðar), litir og stækkunargler. Gott að hafa 

þessa hluti fyrir hvert barn í bakpokanum, til að grípa í ef þau langar til að 

teikna í vettvangsferðunum.    

Svæði:  Öll svæði koma til greina. 

Framkvæmd: Börnin útbúa teikniblokk í leikskólanum sem þau geta gripið til 

þegar þau vilja.  Þau hvött til að skoða og vinna áfram með myndirnar sínar 

seinna. 

Hópstjórinn gefur hópnum fyrirmæli um að velja sér t.d plöntu. 

Skoða plöntuna betur með stækkunargleri.   

Spyrja spurninga; hverjir eru nágrannar hennar, hvernig er hún á litinn, finna 

lykt, skoða lögun (hringlaga, þríhyrnd o.s.fr.) 

Teikna plöntuna.  

2. Aldur:  Allur aldur. 

Áhöld:  Vatnslitir og grófir penslar. 

Svæði: Öll svæði koma til greina. 
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Framkvæmd: Hópstjórinn gefur fyrirmæli um að börnin velji sér stein eða 

klöpp til að vatnslita.   Hópurinn getur valið að vinna saman eða hver í sínu 

lagi.   

Næstu daga á eftir er hægt að bæta við myndina og/eða skoða hvernig 

veðráttan hefur haft áhrif á myndverkin. 

Leikir í snjónum 

1.  Búa til furðuverur í snjóinn. 

Aldur:  Allir aldurshópar. 

Svæði: Öll svæði koma til greina. 

Framkvæmd:   

Búa til furðuverur, snjótröll og engla í snjóinn.  

Leggjast í snjóinn og nota útlimina til að skapa verur.  

Í lokin er gengið á milli þeirra og hvert barn segir frá sínu sköpunarverki.   

2.  Fótspor í snjónum. 

Aldur: 3ja – 6 ára. 

Áhöld:  Stækkunargler. 

Framkvæmd:  Finna fótspor í snjónum;  fugla-, kisu-, hunda-, minka-, músa- 

og mannaspor.  Umræða um eigendur þeirra. 

3.  Fótsporin okkar í snjónum. 

Aldur:  4ra – 6 ára. 

Áhöld:  Reglustika,  tommustokkur og/eða bandspotti. 

Svæði:  Heimasvæði. 

Framkvæmd:   

Skoða fótspor allra í hópnum. Eru allir með eins spor?   

Mæla stærðina á þeim og  miða  við fótspor hinna.  Nota hugtökin stærra og 

minna en.  

Hvert barn giskar á hvaða spor sé stærst eða minnst.  

Merkja ágiskun með upphafsstaf barnanna í snjóinn til að gera hana sýnilega.   

Einnig er hægt að nota spotta, reglustiku og tommustokk til að mæla sporin. 
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4.  Feluleikur í snjónum. 

Aldur:  3ja – 6 ára. 

Áhald:  Stækkunargler. 

Svæði:  Skógarlundurinn á Vatnsholti eða Skrúðgarðurinn er skemmtileg 

umgjörð fyrir leikinn. 

Framkvæmd:  Það er tilvalið að fara í þennan leik í nýföllnum snjó.   

Einn eða fleiri byrjar að grúfa sig og telja upphátt á meðan hinir fela sig.   

Sá eða þeir sem leita fá fyrirmæli um að finna þá sem földu sig með því að 

rekja fótspor þeirra í snjónum. (Ath., að vera ekki of fljótur á sér að gefa 

vísbendingu um sporin í snjónum) 

5.  Andlitssnjóbað. 

Aldur:  Allur aldur. 

Svæði:  Öll svæði. 

Framkvæmd:  Fara út í nýfallinn snjóinn og dýfa andlitinu ofan í hann og 

finna og ræða hvernig tilfinningin er. 

6.  Snjósturta.   

Aldur:  Allur aldur. 

Svæði:  Öll svæði koma til greina. 

Framkvæmd:  Fara út í nýfallinn snjóinn og ausa honum yfir sig og finna og 

ræða hvernig tilfinningin er. 

Börnin leggjast í snjóinn og loka augunum.  Hópstjórinn sáldrar snjó yfir 

andlit þeirra (í hófi) 

Umræða  - hvernig var tilfinningin. 
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Verkefni og tilraunir með ísklaka 

 

1. Tilraunir með klaka. 

Aldur:  3ja - 6 ára. 

Áhöld:  Vatn,  sykur, salt, pappír, skriffæri, mismunandi litir og penslar.  

Svæði:  Heimasvæði og Skrúðgarðurinn. 

Framkvæmd:  Spyrja spurninga áður en farið er í vettvangsferð: Hvað er 

klaki?  Hvernig verður hann til?  Hvað getum við gert við klakann?  

Gera tilraunir úti við og koma með ágiskanir: Nota heitt og kalt vatn, sykur, 

salt, mismunandi ávaxtasafa eða annað sem hópnum dettur í hug.  Gera 

tilraunir úti við og koma með ágiskanir, t.d. hvað gerist þegar efnunum er 

hellt á klakann?  Skrá ágiskun þeirra til að gera hana sýnilegri.  

Hella ýmsu efnum á klakann t.d. heitt og kalt vatn, sykur, salt o.s.frv. 

Gera tilraunir með mismunandi liti eins og þekjuliti og vatnsliti og mála 

klakann.   

Fylgjast með og skrá hvaða listaverk geta staðið lengst og hvaða veðurfar 

mun eyða verkinu. 
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2.  Pollaskoðun. 

Aldur:  2ja - 6 ára. 

Áhöld:  Stækkunargler og víðsjá. 

Svæði: Öll svæði koma til greina.  Einnig  á leiðinni á áfangastað.   

Framkvæmd:  Í vettvangsferðum verða oft frosnir pollar á leið hópanna.  Það 

getur verið gaman að skoða og rannsaka það sem leynist undir klakanum  t.d. 

gróður, jarðveg eða jafnvel skordýr.    

Nota stækkunargler til að rannsaka pollana. 

Taka sýnishorn með sér í leikskólann og skoða í víðsjá.  

3.  Klakalistaverk. 

Aldur:  2ja - 6 ára. 

Áhöld:  Það sem til fellur úti í náttúrunni.   

Svæði:  Öll svæði koma til greina. 

Framkvæmd:  Allur hópurinn eða hvert barn  útbýr klakalistaverk.   

Byrja á því að brjóta og safna ísklökum eða snjókögglum.   

Nota steina eða annað sem finnst á svæðinu til að skreyta listaverkið.   

Skoða í lokin og hvert barn segir frá sínu verki.   

Næstu daga eða vikur er hægt að fylgjast með því hvernig veðráttan breytir  

verkinu.  

4.  Tilraunir með grýlukerti. 

Aldur:  Fyrir alla aldurshópa. 

Áhöld:  Könnur, glös, blöð, skriffæri, tímaglas og mismunandi litir eða annað 

sem hópnum hugkvæmist að nota. 

Svæði:  Hvar sem grýlukerti finnast 

Framkvæmd: Í vettvangsferðum er tilvalið að grípa grýlukerti sem verða á 

leið okkar og gera tilraunir með þau í leikskólanum..  Smakka og ræða 

viðkomu og nota hugtök eins og heitt, kalt, gott, vont, stærð, lögun o.s.frv. 

Setja grýlukertin í glös og fylgjast með því hversu fljótt þau bráðna í misheitu 

vatni. Börnin koma með ágiskanir um hvaða grýlukerti verða fyrst og síðast til 

að bráðna. Númera glösin með tölustöfum og nota tímaglas til að taka tímann.  

Skrá ágiskun þeirra á blað til að gera hana sýnilegri.  



Leikskólinn Tjarnarsel   Vettvangsferðir 

 76 

Fingramála með vatninu sem kemur frá grýlukertunum þegar þau bráðna t.d. á 

borðin í leikstofunni. 

Gera tilraunir til að lita grýlukertin með mismunandi gerðum af litum t.d. með 

vatnslitum, þekjulitum, marmaramálningu o.s.frv.  

Einnig er hægt að gera ofangreindar tilraunir með snjó eða klaka sem kemur 

úr frysti. 

Steinar og klappir 

 

1.  Steinaskoðun og tínsla. 

Aldur: Fyrir alla aldurshópa.   

Áhöld:  Ílát fyrir steina til að taka með sér í leikskólann. 

Svæði:  Öll svæði koma til greina á leiðinni á áfangastaði. 

Framkvæmd:   

Tína steina þar sem þeir verða á vegi hópsins. 

Skoða og fá tilfinningu fyrir einkennum steinanna og spyrja spurninga eins og 

hvaðan koma steinarnir? Hvernig eru þeir í laginu, eru þeir litlir eða stórir? 

Hvernig er viðkoman, mjúk, hörð, köld eða heit?  Af hverju eru þeir ekki 

eins?  Hver er munurinn á þeim?  Býr einhver í steinunum?  Getur einhver 

eða eitthvað búið í þeim? 

Rannsaka steinana með skynfærum (sjón-, lyktar-, snerti- og bragðskyni). 
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Skoða og kanna þá í víðsjá og með stækkunargleri. 

Leika sér með þá í vatni. Spyrja, hvað gerist þegar þeir fara í vatn?  Þvo 

steinana og þerra þá. 

Merkja steinana svæðunum sem þeir voru tíndir á, t.d. fjörunni fyrir neðan 

Duushúsin, í nýbyggingu eða á Skólaholtinu o.s.frv. Geyma þá síðan í 

kassa/íláti.  Þegar þeir eru skoðaðir er hægt að rifja upp hvar þeir voru tíndir.  

Hópstjórinn getur nýtt sér tækifærið og laumað inn sögum eða örnefnum sem 

tengjast svæðunum. 

Nota steinana í leik t.d. í einingakubbum og í hvíldartíma. 

Bjóða börnunum að fara með steinana í listakrók og vinna með þá og þann 

efnivið sem til fellur í svæðinu eða annað sem þau hafa tínt í vettvangsferðum 

sínum svo sem strá, spýtur og gras. 

Útbúa bók sem lýsir hvað og hvernig þau fundu steininn sinn með teikningum 

og texta, sem börnin semja sjálf.  Hópstjórinn aðstoðar þau börn sem geta 

skrifað sjálf texta eða skráir hann fyrir þau.  Einnig er hægt að vinna verkefnið 

í tölvu,  skanna myndirnar og aðstoða þau við að skrá eigin texta eða 

söguþráð.  

2.   Spunaleikur á klöppum/steinum. 

Aldur:  2ja - 6 ára.  

Áhöld:  Börnin sjálf. 

Svæðið:  Holtin;  Hrauntúnsholtið, Vatnsholtið, Skólaholtið og Nónvarða. 

Framkvæmd:   

Hvert barn velur sér klöpp/stein sem er þeirra bú og bjóða hvert öðru í 

heimsókn. 

Borða nestið á heimasvæði sínu. 

Lýsa útsýni af klettinum/steininum fyrir hópnum. 

Klöppin eða steinninn hefur þann töframátt að geta breyst í dýr, furðuverur 

eða farartæki, sem fer með börnin þangað sem hugurinn girnist.    

3.  Klappir skoðaðar. 

Aldur:  2ja – 6 ára. 

Áhöld:  Stækkunargler. 

Svæði:  Holtin;  Hrauntúnsholtið, Vatnsholtið, Skólaholtið og Nónvarðan. 

Framkvæmd:   

Skoða mosa og skófir á klöppunum og skapa umræður. 
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Tröllaleikir. 

Aldur:  3ja – 6 ára. 

Áhöld:  Velja eina eða fleiri bækur um tröll. 

Svæði:  Öll svæði koma til greina. 

Framkvæmd: . Hópstjórinn velur sögu eða fær börnin til að velja hana með 

sér.  Það er hægt að vinna með verkefnið sem þema í nokkra mánuði eða 

jafnvel allan veturinn. 

Hópurinn velur sér  ævintýri  t.d. Gilitrutt, Ástarsaga úr fjöllunum eða Sagan 

af skessunni sem leiddist.  Bókin er lesin fyrir börnin.  Umræða um það  hvort 

t.d. tröll/skessur séu til í veruleikanum.  

Fara í vettvangsferðir og leita að tröllum.  Nýta söguþráðinn í ævintýrunum í 

ferðinni. 

Leita uppi og kenna börnunum ,,tröllaleiki.” Fara í sjálfsprottna ,,tröllaleiki” 

með þeim inni í leikskólanum eða í vettvangsferðum.     

Gefa þeim fyrirmæli um að tína hluti sem þau vilja nota í steinatröllasköpun.  

Áður hafa átt sér stað umræður um hvernig tröll geta litið út og hvernig þau 

vilja hafa tröllið sitt.  

Leika sér með steinatröllin í einingakubbum.  Leyfa byggingum að standa eins 

lengi og mögulegt er til að börnin geti þróað leikinn áfram.   

Leikræn tjáning:  Hópurinn ákveður í sameiningu hvaða hlutverk eigi að vera 

í leikritinu.  Einnig þarf að ákveða og leita uppi leikmuni og búninga í 

leikskólanum eða að koma með þá að heiman. 

Plöntusöfnun og úrvinnsla 

1. Aldur:  3ja – 6 ára. 

Áhöld:   Ílát fyrir plöntur, stækkunargler,  skæri, pappír, lakklím, merkimiðar.  

Bækurnar;  Íslenska flóran,  Ég greini tré og Blómin okkar.   

Svæði:  Hrauntúnsholt, Vatnsholt, Skólaholt, Nónvarða. 

Framkvæmd:  Fara í vettvangsferðir.  Á öllum svæðunum er að finna gróður 

eða plöntur í mismunandi búningi eftir árstíðum.  Skoða þær í sínu 

náttúrulega umhverfi eða taka sýnishorn með í leikskólann eða nota skæri til 

að klippa plönturnar frá stofninum svo hann skaðist sem minnst.  

Í leikskólanum er gott að notast við greiningarlykil á veggspjaldi. 

Skoða plöntur í sínu náttúrulega umhverfi með stækkunargleri og 

plöntubókum. Greina og skoða einkenni þeirra, lögun, lit, lykt, viðkomu og 
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umhverfið sem þær vaxa í.  Hvað getur hópurinn fundið margar tegundir sem 

vaxa á svæðinu. 

Útfæra leiki í vettvangsferðum eða inni í leikskólanum með nöfnum af 

plöntum sem þau hafa fundið og skoðað í ferðum sínum. 

Þurrka plönturnar og útbúa plöntubók/bækur.  Tilvalið að nýta veturinn til að 

gera verkefnið.  Í bókina þarf pappír/karton gott lím t.d. lakklím.  Útbúa 

merkimiða með nöfnum plantnanna. Tilvalið að bjóða eldri börnum að æfa 

sig að skrifa á merkimiðana eftir forskrift hópstjórans.  Plöntubókina geta 

börnin átt og notað í vettvangsferðum á meðan þau eru í leikskólanum.  

Jafnframt gætu þau bætt við hana  nýjum plöntum. 

Velja fallegustu – merkilegustu – skrýtnustu plöntuna til að teikna og búa til 

bullsögur um þær.  

Þurrka laufblöð og búa til myndverk að eigin vali. 

Gera ljóð eða sögu út frá fyrrnefndum atriðum. 

2. Tegerð/smökkun og ólíugerð (handáburður). 

Aldur:  Allir aldurshópar. 

Áhöld:  Jurtir, vatn, olívuolía. 

Svæði:  Vatnsholtið,  Hrauntúns- og Skólaholt. 

Framkvæmd:   

Safna plöntum t.d. vallhumli,  blóðbergi og  ljónslappa sem eru góðar tejurtir.   

Skola jurtirnar áður en þær eru notaðar.   

Gera tilraunir með þær og smakka.    

Hita vatn í potti eða katli.   Vera með nokkrar könnur eða glös til að prufa 

hverja plöntu fyrir sig og  blanda þeim síðan saman.   

Smökkun og umræður um bragð.  Nota hugtök eins og súrt, sætt, beiskt, gott, 

vont o.s.frv. 

Blanda jurtunum við olívuolíu og leyfa blöndunni að standa yfir nótt.  Nota 

jurtablönduna sem handáburð.  Einnig er óhætt að smakka á blöndunni. 

3.  Laufblaðadans. 

Aldur:  3ja – 6 ára. 

Áhöld: Plastpoki eða annað ílát undir laufblöð. 

Svæði:  Skrúðgarður, Kirkjulundur, Vatnsholt,  heimavöllur. 
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Framkvæmd:  Áður en lagt er af stað í vettvangsferðina er rætt um haustið, nú 

séu laufblöðin farin að fjúka af trjánum.  Spyrja spurninga, hvers vegna – af 

hverju o.s.frv.? 

Hópurinn fær fyrirmæli um að tína laufblöð og taka með sér heim í 

leikskólann.   

Gaman er að fara í þessa ferð í góðu roki og fylgjast með laufblöðunum fjúka 

um götur og garða, elta þau og reyna að ná þeim í pokann sinn. 

Framkvæmd í leikskólanum: 

Rifja upp hvernig laufblöðin fjúka í rokinu.  Allir hreyfa sig eða dansa, eins 

og laufblöðin, við fjöruga tónlist. 

Taka laufblöðin og hella eða henda þeim um alla stofu og dansa með þeim. 

Leggjast á fjóra fætur og blása laufblöðunum um alla stofu.  Einnig mætti 

nota hárblásara til að blása á laufblöðin. 

Smádýr. 

 

1.  Skordýraskoðun. 

Aldur:  2ja - 6 ára. 

Áhöld:  Stækkunargler, box og víðsjá. 

Svæði:  Öll svæði koma til greina. 

Framkvæmd:  Finna lifandi eða dauð skordýr.  
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Fylgjast með skordýrum í sínu náttúrulega umhverfi.  

Hafa með sér ílát t.d. stækkunarbox til að skoða skordýrin nánar eða til að 

taka með sér heim. 

Greina skordýr með skordýrabókum. 

2.  Ormabjörgun. 

Aldur:  2ja - 6 ára. 

Svæði:  Torgið við Skrúðgarðinn.  Víða á gangstéttum sem liggja að görðum. 

Framkvæmd:  Eftir rigningu á vorin, sumrin og haustin, sækja ormar upp úr 

jarðveginum og flækjast á gangstéttinni.  

Börnin koma þeim til hjálpar, tína þá upp og setja í jarðveg á ný. 

3.  Ormahreiður. 

Aldur:  4ra - 6 ára. 

Áhöld:  Kassi/bakki, gróður t.d. gras, mold eða mosi. 

Svæði:  Þar sem ormar finnast.  Heimasvæði.  Á gangstéttum. 

Framkvæmd:  Eitt af því sem börnum finnst skemmtilegt er að tína  orma.  

Gott er að ræða um hvað þurfi að passa upp á, eigi ormarnir að geta lifað eftir 

að þeir eru komnir í ormahreiðrið. Það þarf að hjálpa þeim að afla sér 

upplýsinga um hvað þurfi til svo þeir haldi lífi. 

Umræða um orma, hvað vitum við? 

Skoða bækur um orma, í bókasafni leikskólans eða í bókasafni bæjarfélagsins. 

Finna heppilegan kassa/bakka. 

Ormar þurfa jarðveg til að þrífast og nærast í, mosa, mold eða gras. Fara út í 

náttúruna og nálgast efnið.  

Finna orma. 

Annast ormana og fylgjast með þeim.  Passa að alltaf  sé nægur jarðvegur hjá 

þeim. 

Vökva þá daglega svo þeir þorni ekki. 

Skoða þá með víðsjá eða stækkunargleri, lögun, teygjanleika, liti. 

Skoða jarðveginn sem er notaður í hreiðrið. 
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4.  Skordýragildrur/Skordýratilraun.  (Þýtt og staðfært úr bókinni 

“Börn, dyr og natur”) 

Aldur:  4ra - 6 ára. 

Áhöld:  Glerkrukkur, sulta eða sætur ávaxtasafi, álpappír og víðsjá. 

Svæði:  Heimasvæði,  Kirkjulundur,  Vatnsholtið. 

Framkvæmd:   

Sulta/ávaxtasafi er settur í glerkrukkur eða makað í kringum op þeirra.   

Loka krukkunum með álpappír sem búið er að stinga stór göt á.   

Krukkurnar eru grafnar í jörðu t.d. í trjá- eða runnabeð.   

Eftir tvo til þrjá daga er vitjað um krukkurnar.  Ef tilraunin hefur heppnast eru 

skordýr í krukkunum.   

Skoða á staðnum og sleppa síðan skordýrunum.   

Taka innihaldið með sér í  leikskólann og skoða t.d. í víðsjá. 

Greina og fræðast um lifnaðarhætti einstakra skordýra.  

(Hugmyndir að fleiri skordýragildrum er að finna í bókinni ,,Börn, dyr og 

natur.”) 

Ljóðagerð/bók 

Aldur: 4ra – 6 ára. 

Áhöld:  Ljóðabækur. 

Svæði:  Öll svæði koma til greina. 

Framkvæmd:  Gefa sér góðan tíma til að lesa og kynna fyrir börnunum ljóð af 

mismunandi gerð og eftir ýmsa höfunda.  Vangaveltur og umræður um 

innihald ljóðanna.  Ljóðalesturinn getur átt sér stað úti sem inni t.d. á meðan 

nestið er borðað í vettvangsferðum. 

Börnin semja sín eigin ljóð. Fyrst þarf að ákveða um hvað eigi að semja t.d. 

vettvangsferðir, tré, fugla, blóm eða staði eða það sem kemur fyrst upp í 

hugann. Í bókinni ,,Ljóðagerð með börnum” sem þýdd er og staðfærð af 

Hafsteini Karlssyni, er fjallað um nokkrar leiðir sem hægt er að nota með 

börnum við ljóðagerð.   
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Krummi 

Fugl. 

Hann er flottur af því að 

hann er svartur. 

Krummi er sætur, 

hann kann að krunka. 

Krummi tekur frá manni 

eitthvað sem glitrar, 

eins og demanta 

og gullsteina. 

(Ljóðið var samið 1997 af drengjahóp sem kallaði sig Indíánana.) 

Velja ljóð dagsins.  Hópstjórinn/barn eða allur hópurinn velur sér ljóð.  

Börnin geta komið með ljóð að heiman. 

Teikna mynd við ljóð sem hvert barn eða hópurinn velur. 

Halda sýningu og flytja ljóð sem börnin hafa samið sjálf eða eftir aðra 

höfunda. 

Fugl dagsins/vikunnar 

Aldur: 4ra – 6 ára. 

Svæði:  Þar sem fuglar finnast.  

Áhöld:  Fuglabækur, veggspjald með fuglum 

Framkvæmd:  Þegar hópastarfið hefst að hausti getur hópstjórinn stungið upp 

á því að hópurinn velji sér fugl dagsins eða vikunnar.  Fuglinn er valinn í 

vettvangsferð, úr bókum eða af veggspjaldi. 

Í fyrstu ferðunum getur hópstjórinn valið fugl dagsins eftir því hvaða fugl 

verður á leið þeirra í vettvangsferðinni.  Fuglana er hægt að finna á 

húsþökum, út í móa, í trjánum, á sundi eða á klettasyllum.  

Vekja athygli barnanna og ræða um  einkenni fugla, stærð, lit, hegðun og 

hreyfingu.  Einnig er hægt að athuga vængjaslátt, flug, tilhugalíf á vorin, 

mataröflun og fæðu. 

Herma eftir fuglahljóðum og tala við þá á þeirra og okkar máli.    

Til að fylgja verkefninu eftir er sniðugt að skoða fuglaveggspjald og 

fuglabækur ýmiss konar, sem til eru í leikskólanum og/eða á 

bæjarbókasafninu.  
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Skoða uppstoppaða fugla t.d. í Myllubakkaskóla og í Fræðasetrinu í 

Sandgerði. 

Listi yfir fugla sem einn hópurinn skráði í vettvangsferðum sínum veturinn 

1999 þegar hann vann að verkefni ,,fugl dagsins:” 

Snjótittlingur/sólskríkja Músarrindill Hrossagaukur Kría 

Sendlingur Sandlóa Hrafn Heiðlóa 

Þröstur Álft Stari Spói 

Æðarfugl Stelkur Sílamávur Gæs 

Hettumávur Tjaldur Stokkönd Fýll 

Svartbakur 

Viðtal við náttúruna. 

(Þýtt og staðfært úr ¨Journey to the heart of nature¨ E.J.C.bls. 67) 

“Vissir þú að tré geta talað.  Já þau geta það. Tré tala 

hvert við annað og ef þú hlustar þá tala þau við þig.  Ég hef 

lært heilmikið af þeim:  Stundum um veðurfar, dýrin og 

Hinn mikla anda”. 

(Gangandi vísundur, Stoney Indian, Canada.) 

Verkefnið felur í sér að skynja tilveru og hlutverk annarra hluta í náttúrunni 

og komast í nánari snertingu við plöntur, dýr eða steina.  Fá börnin til að setja 

sig í spor þeirra og að kanna hvort þeir hafi einhverja sögu að segja.  

Hópstjórinn biður börnin um að velja sér stein, plöntu eða dýr sem þeim þykir 

áhugaverð, í þeirra nánasta umhverfi.  Hann kennir þeim að val þeirra sé eins 

og ,,vinur” sem deilir með þeim lífinu á jörðunni.  Til að kynnast þessum 

,,vini sínum” taka þau viðtal við hann með því að spyrja spurninga upphátt og 

ímynda sér og hlusta eftir svari.  Þau eiga að skoða ,,vininn” frá mismunandi 

sjónarhorni og gera sér grein fyrir því hvernig hann fellur inn í umhverfið.   

1.  Viðtal við stein. 

Aldur:  Allir aldurshópar.  

Svæði:  Hrauntúns- og Skólaholt.  Leikskólinn eftir vettvangsferðir. 

Framkvæmd:  Hópstjóri sýnir börnunum fyrst hvernig hann tekur viðtal.  Ef 

aðstæður leyfa,  getur verið  skemmtilegt að  skrá spurningar og svör 

barnanna og lesa síðan fyrir þau.  Flest okkar telja að steinar skynji ekki hvað 

sé að gerast í kringum þá.  En eins og allir hlutir, hafa þeir áhrif á umhverfi 

sitt.   Veldu þér stein og ef hann er nógu stór, klifraðu þá upp á hann og sestu 

niður.  Ef hann er lítill, taktu hann þá upp og skoðaðu.  Reyndu að ímynda þér 
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hvernig það sé að vera steinn.  ,,Spurðu spurninga og svarið býr með þér:”  

Hvað ertu gamall?  Hefurðu alltaf verið af þessari stærð?  Hvaðan komst þú?  

Hvernig tilfinning er að búa á þessum stað?  Hver kemur að heimsækja þig?  

Hvað hefur þú séð á þinni lífstíð?  Er það eitthvað sérstakt sem þig langar til 

að segja mér?   

2.  Viðtal við plöntu. 

Aldur:  Allir aldurshópar. 

Svæði:  Öll svæði koma til greina. 

Framkvæmd:  Veldu þér plöntu.  Það getur verið tré sem hægt er klifra í eða 

lítið villt blóm.  Reyndu að sjá heiminn með augum þeirra.  Spurðu hana 

síðan sömu spurninga og steininn. 

3.  Viðtal við dýr. 

Aldur:  Allir aldurshópar. 

Svæði:  Öll svæði koma til greina. 

Framkvæmd:  Veldu þér dýr sem þægilegt er að skoða/rannsaka.  Það getur 

verið fugl, fiskur eða skordýr.   Eltu það, hvert sem það fer og  ímyndaðu þér 

að þú sért þetta dýr.  Reyndu að komast hjá því að trufla það á meðan.  Spurðu 

spurninga:  Hvert ertu að fara?  Hvað ertu að gera?  Hvaða dýr þarft þú að 

varast?  Hvað borðar þú og hvar finnur þú matinn þinn?  Hvar býrð þú?  

Aleinn eða með öðrum?  Hvað langar þig að aðrir viti um þig?  

Könglasöfnun. 

Aldur:  Allir aldurshópar 

Áhöld:  Ílát fyrir köngla, stækkunargler. 

Svæði:  Fara á svæði með barrtrjám.  Vatnsholtið eða Kirkjugarðurinn við 

Aðalgötu. 

Framkvæmd:  Allir hjálpast við að tína köngla. Vorið er besti tíminn til að 

tína köngla, sem hafa fallið af grenitrjám. 

Umræða um tilgang, fundarstað og einkenni könglanna, viðkoma o.s.frv.  

Flokka könglana eftir stærð, mæla lengd þeirra t.d. með bandspotta, vigta, 

telja og skrá. 

Rannsaka og skoða með víðsjá og stækkunargleri. 

Mála þá eða með þeim. 

Hugflæði og tilraunir meðal barnahópsins um hvernig hægt sé að föndra úr 

þeim. 
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Skynfæraleiki 

Leikir þýddir úr bókinni ,,Sharing nature with children” e. J.C. 

1.  Hlusta á umhverfishljóð.   

Aldur:  3ja - 6 ára.  

Svæði:  Öll svæði koma til greina. 

Framkvæmd:  Finna flöt  á svæðinu þar sem hópurinn getur allur setið saman 

í hring.   

Augun lokuð. 

Hendur upp í loft með lófana lokaða. 

Hlusta í eina mínútu. 

Tákna hvert hljóð með einum fingri. 

Hópstjórinn spyr alla hvaða hljóð þeir heyrðu. 

2.  Litgreining. 

Aldur:  4ra - 6 ára.  

Svæði:  Öll svæði koma til greina. 

Framkvæmd:  Sjá framkvæmd að ofan. 

3.  Lyktargreining. 

Aldur:  3ja - 6 ára.  

Svæði:  Öll svæði koma til greina. 

Framkvæmd:  Sjá  framkvæmd að ofan 

4.  Snertiskyn.  

Heilsa upp á tré:  Staðfærður og þýddur leikur úr bókinni ,,Sharing nature 

with children” e. J.C. 

Aldur:  4ra - 6 ára.  

Svæði:  Vatnsholt. 

Áhöld:  Klútur til að binda fyrir augun. 

Framkvæmd:  Hópstjórinn bindur fyrir augu eins barnsins úr hópnum og gefur 

barninu fyrirmæli.   

Hópstjórinn velur leið að einhverju tré og leiðir barnið að því.   
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Segðu barninu að nudda kinninni við tréð. 

Spurðu spurninga:  Er þetta tré lifandi? – Getur þú tekið utan um tréð? – Er 

það eldra en þú? 

Hópstjórinn leiðir barnið sömu leið til baka, þegar það er búið að fá nægju 

sína og hefur rannsakað tréð. 

Taktu klútinn frá augum barnsins og segðu því að finna tréð sem það var að 

rannsaka. 

Hópleikir í vettvangsferðum 

1. Refurinn og ungarnir. 

Aldur:  2ja - 6 ára.   

Svæði:  Heimasvæði, Skrúðgarður og Nónvarða.  

Framkvæmd:  Eitt barn er valið til að vera refurinn og annað til að vera 

ungamamman.  Hin börnin eru ungarnir.  Ungarnir standa saman öðrumegin 

en á móti stendur mamman í smá fjarlægð.  Refurinn bíður til hliðar (í 

skóginum).  Ungamamma kallar:   ,,Komið allir ungarnir mínir.”    

2.  Hvalaleikur. 

Aldur:  4ra –6 ára. 

Áhöld:  Það sem til fellur á svæðunum. 

Svæði:  Vatnsholt og Nónvarða. 

Framkvæmd:  Hópurinn býr til þrautabraut sem er ekki stærri en svo að 

hvalurinn geti teygt sig í börnin.  Brautin þarf að vera í hring.  Einn úr 

hópnum er valinn til að vera hvalurinn (eða annað dýr).  Hvalurinn grúfir sig í 

miðju þrautabrautarinnar og þykist sofa.  Hin börnin fara í  þrautabrautina.  

Hvalurinn vaknar hægt og rólega/ógnandi og reynir að teygja sig í börnin.  

Það barn sem hvalurinn nær að snerta verður næsti hvalur. 

3. Ertu sofandi Björn frændi: 

Aldur:  3ja - 6 ára. 

Svæði:  Skrúðgarðurinn, heimasvæði. 

Framkvæmd:  Eitt barn er valið til að vera Björn frændi (bangsabörn).  Björn 

frændi grúfir sig niður og sofnar, hrýtur hátt.  Hin börnin leiðast og læðast 

mjög hægt að Birni frænda.  Þau byrja á að hvísla lágum rómi; ,,ertu sofandi 

Björn frændi.”   Eftir því sem þau nálgast Björn frænda hækka þau róminn.  

Þegar hópurinn er komin alveg að Birni frænda kalla þau mjög hátt.  Þá 

vaknar Björn frændi og reynir að ná einu barni, sem verður næsti Björn 

frændi. 
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8. Útilistaverk í Reykjanesbæ 

Í Keflavík vekja athygli mörg minnismerki og listaverk utanhúss. Guðleifur 

Sigurjónsson, starfsmaður Byggðasafns Suðurnesja, hefur tekið saman 

eftirfarandi upplýsingar fyrir tímaritið Sveitarstjórnarmál um þessi 

minnismerki og listaverk. Birtist greinin í nýjasta hefti Sveitarstjórnarmála og 

endurbirtist hér, með góðfúslegu leyfi ritstjóra þess tímarits. 

 

Bæjarmerki Keflavíkur 

Bæjarstjórn Keflavíkur hefur á fundi sínum 12. 

maí 1966 samþykkt að taka upp merki fyrir 

Keflavíkurkaupstað. 

Merkið er: þrjár súlur, þrjár öldur og fugl. 

Í fullum litum er merkið: Ljósblár grunnur, 

súlurnar og fuglinn dökkblár með hvítum 

reitum, öldurnar hvítar með dökkblárri 

umgjörð. 

Helgi S. Jónsson teiknaði byggðarmerki 

Keflavíkur sem valið var sem merki bæjarins á 

bæjarstjórnarfundi 12. maí 1966. Táknmál 

bæjarmerkis Keflavíkur er hugsað á þessa leið: 

Litur: Blái liturinn er tákn himins og hafs. 

Súlurnar: Keflin, sem Keflavík dregur nafn sitt af, og einnig þær þrjár 

meginstoðir sem bera Keflavík uppi: Land, loft og sjór. 

Bárurnar: Tákn um úthafsöldurnar sem hér berast að landi. 

Fuglinn: Hvítu mávarnir, og einnig tákn um flugið, og ferðina inn í 

framtíðina. Þessi var meiningin þegar merkið var teiknað og gert. Helgi S. 

Jónsson.   

Fljótlega gerði Helgi tillögu um útfærslu merkisins sem standmyndar. 

Árið 1976 gerði Erlingur Jónsson þessa standmynd af verkinu og var hún sett 

upp framan við þáverandi bæjarskrifstofur að Hafnargötu 12, en var síðan 

flutt að hinu nýja húsi við Tjarnargötu 12, þegar skrifstofur bæjarins voru 

fluttar þangað árið 1991 og stóð þar til það var flutt á Ósnef og afhjúpað í 

tilefni Ljósanætur árið 2002.  
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Minnismerki um Ólaf Thors 

Minnismerki um Ólaf Thors á svokallaðri ,,Fokku", 

sem er á milli Hringbrautar og Brekkubrautar. 

Þetta er fyrsta höggmyndin sem reist er í Keflavík. 

Áki Grånz hannaði listaverkið og undirstöðu þess. 

Sjálfstæðismenn á Suðurnesjum létu setja verkið 

upp og kostuðu að öllu leyti. Ingibjörg Thors, ekkja 

Ólafs, afhjúpaði það hinn 12. október 1976. 

Ólafur var þingmaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn í 

Gullbringusýslu í áratugi. 

 

 

 

 

Minnismerki sjómanna 

Minnismerki sjómanna eftir Ásmund Sveinsson 

stóð á klettabrún á holtinu ofan við íþróttahús 

Keflavíkur og var afhjúpað á sjómannadaginn 4. 

júní 1978. Það var reist að frumkvæði Verkalýðs- 

og sjómannafélags Keflavíkur með stofnun sjóðs 

um minnismerki sjómanna í Keflavík, auk fjárstyrks 

frá nokkrum útgerðarfyrirtækjum í Keflavík. 

Stækkun frá frummynd var unnin í Sindra-Stáli í 

Reykjavík undir verkstjórn Jóns Gunnars Árnasonar 

myndlistarmanns.  Árið 2001 var merkið flutt og 

stendur það nú við Hafnargötu, næst 

smábátahöfninni. 

 

 

 

 

 



Leikskólinn Tjarnarsel   Vettvangsferðir 

 90 

Fótboltamaðurinn 

Fótboltamaðurinn eftir Erling Jónsson er ein eining af 

tólf sem listamaðurinn gerði af íþróttamönnum í hinum 

ýmsu greinum íþrótta. Styttan mun hafa verið reist um 

1979 á íþróttaleikvanginum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minnismerki um Helga S. Jónsson 

Minnismerki um Helga S. Jónsson 

sem stendur á lóð Skátaheimilisins að 

Hringbraut 101, var reist af nokkrum 

félagasamtökum og Keflavíkurbæ og 

afhjúpað 21. ágúst 1985. Lágmynd af 

Helga S. framan á vörðunni er eftir 

Erling Jónsson. 

Hönnun og eftirlit annaðist Guðleifur 

Sigurjónsson garðyrkjumaður og 

uppbyggingu Einar Þorgeirsson 

garðyrkjumaður. Grunnflötur verksins 

er helluhraun af Reykjanesi. Í það er 

lögð áttavitarós en innan rósarinnar rís lágur hraunhóll sem varðan stendur á. 

Merkið á að undirstrika einkunnarorð Skátafélagsins Heiðabúa, en þau eru 

,,Heiðabúar, vísið veginn, vörðum hlaðið eyðisand” en Helgi stofnaði félagið 

og var félagsforingi þess í yfir 30 ár. 
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Mánahesturinn 

Mánahesturinn, sem Erlingur Jónsson gerði, keypti 

Keflavíkurbær og lét reisa á klapparhæð við hlið 

gamallar grjótnámu ofan Hringbrautar. Verkið var 

afhjúpað á frídegi verkamanna 1. maí 1986. 

Hugleiðing listamannsins er; ,,um meginforsendur 

fyrir tilvist íslensku þjóðarinnar í landi sínu.” 

Hesturinn var jafnan þarfasti þjónninn. 

Formun hugmyndarinnar á fast efni hófst á 

Mánagrund; því þótti eðlilegt að endanlegt form 

hlyti nafnið Mánahestur.  

Frá vissu sjónarhorni reynist mörgum auðvelt að 

sjá segl og stefni víkingaskips auk hestsins. 

Ennfremur sjá margir eins og logandi ljós á kerti 

og hugsa til orða Benedikts Gröndal; ,,lýstu mér 

saga með ljósi þínu.” 

 

Stjáni blái 

Stjáni blái eftir Erling Jónsson var settur upp árið 

1989 í tilefni 40 ára afmælis 

Keflavíkurkaupstaðar. Vigdís Finnbogadóttir, 

forseti Íslands, vígði listaverkið 1. apríl 1989. 

Hugleiðing höfundar að gerð verksins er,  

samnefnt kvæði Arnar Arnarsonar; ,,...austur of 

sól og suður of mána, sýður á keipum himinlind.” 
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Sundmaðurinn 

Sundmaðurinn eftir Höllu 

Haraldsdóttur er risastórt 

mósaíklistaverk á vesturgafli 

Sundmiðstöðvarinnar 2,5 m. 

á hæð og 10 m. á lengd. 

 Listamaðurinn sjálfur 

afhjúpaði það hinn 28. 

september 1991. Myndin er 

samsett úr 175 þúsund 

ítölskum mósaíksteinum í 

bláum, hvítum og gráum 

tónum sem eru sumir brotnir niður og hoggnir til bæði af listakonunni sjálfri 

og undir hennar umsjón. Hugleiðing listamannsins að verkinu er; ,,ímynd hins 

hrausta sundmanns sem klýfur öldur vatnsins, á öflugu skriðsundi.” 

 

Hvorki fugl né fiskur 

Erlingur Jónsson var valinn listamaður Keflavíkur árið 

1991. Í tilefni þess var ákveðið að reisa listaverk á 

stöpli í miðbæ Keflavíkur, þar sem ígreipt skulu nöfn 

þeirra sem valdir verða listamenn bæjarins ár hvert. 

Listaverk þetta er "Hvorki fugl né fiskur" eftir Erling 

Jónsson og var það sett upp í Skrúðgarði Keflavíkur 

sumarið 1992. 

Hugleiðing höfundar að verkinu er: 

,,Þrívíð hugleiðing til heiðurs listafólki Keflavíkur.” 

          ,,…..áttvís á tvennar álfustrendur, 

 einbýl, jafnvíg á báðar hendur, 

 situr hún hafsins höfuðmið.” 

 (Sóley, Einar Benediktsson) 

,,Listafólk Keflavíkur hvorki sitji né standi stjarft í viðjum vanans, heldur leiti 

sem víðast jákvæðra fanga.” 
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Minnismerki um Skjaldarbrunann 

Á minnisvarðanum er skjöldur sem á stendur 

,,Hér stóð samkomuhúsið Skjöldur. Byggt 1906. 

Eyddist í eldsvoða hinn 30. des. 1935. Í bruna 

þessum fórust 10 manns, fjölmargir hlutu meiri 

og minni brunasár.”  

Aðstandendur þeirra, sem fórust í brunanum, létu 

reisa þennan bautastein og var hann afhjúpaður 

sunnudaginn 24. nóvember 1991. 

 

 

 

 

Nónvarðan 

Rótarýklúbbur Keflavíkur endurreisti vörðu þessa 

á holtinu árið 1973, sem ávallt hefur verið nefnd 

,,Nónvarða” eftir tilsögn Erlends Jónssonar sem 

mundi vörðu þá er áður hafði staðið þarna, en 

varða þessi var eyktarmark frá Keflavíkurbæ og 

sýndi eyktarmarkið ,,nón,” þ.e. um kl. 15.00. 
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17. júní stöngin í Skrúðgarðinum 

Strax á fyrsta ári lýðveldisins var ákveðið 

að gera stóra og myndarlega fánastöng 

hér í Keflavík til minningar um 

lýðveldistökuna 17. júní 1944. 

Stöngin er steinsteyptur rafmagnsstaur, 

samskonar staur og þeir sem notaðir voru 

í raflögnina frá Soginu sem lögð var sama 

ár og hefur hún járnrör sem kjarna. Fyrsti 

stöpull undir stöngina var lægri en 

núverandi stöpull, en hann var byggður 

upp af sömu hugmynd og núverandi 

stallur. Þessi stöng var vígð 17. júní 1945 

af síra Eiríki Brynjólfssyni á Útskálum, 

þáverandi sóknarpresti í Keflavík. 

Heldur þótti fánastöngin lágreist þegar 

búið var að draga hinn stóra 

þjóðhátíðarfána að húni. Var þá ráðist í að 

fella hana og lengja. Bætt var við hana 

4,5 metrum af sams konar staur og 

fótstallur hækkaður og breyttur í útliti. 

Mun heildarlengd stangarinnar með 

fótstalli vera um 17,5 metri. 

Landvættirnir sem styðja við fótstallinn 

voru gerðir vorið 1973 af Sævari 

Helgasyni í Veghúsum, steyptir úr epoxy 

og unnir eftir teikningum Helga S. 

Jónssonar. 

Hugleiðingar hönnuðar að gerð verksins voru: 

,,Þessi fánastöng er minnismerki okkar Keflvíkinga um stofnun og 

endurreisn hins íslenska lýðveldis hinn 17. júní 1944.  Hún er heilagt og 

talandi tákn um þrautseiga og harða frelsisbaráttu íslensku þjóðarinnar 

gegnum aldaraðir, en einnig um glæsilegan sigur. 

Yfir henni hvílir helgi endurminninganna frá 17. júní 1944, en 

eftirkomendum vorum verður hún tákn hins dýrmæta frelsis og hvatning 

til að varðveita það.” 

Framan á miðjum stöplinum að austanverðu, sem snýr að Suðurgötu, eru 

stafirnir 17. júní 1944. Á vesturhlið stöpulsins sem snýr inn í garðinn er 

lágmynd af Jóni Sigurðssyni, gerð af Ríkharði Jónssyni myndhöggvara. 
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Á hverju horni eru súlur er gnæfa upp fyrir stöpulinn og eiga að minna 

okkur á festu og óbilandi hugrekki íslensku þjóðarinnar, og einnig tákna 

þeir keflin sem staðurinn Keflavík dregur nafn sitt af.  

Út frá hverjum stöpli rísa svo landvættir Íslands: griðungurinn sem tákn 

Vesturlands, örninn sem tákn Norðurlands, drekinn sem tákn 

Austurlands og risinn sem tákn Suðurlands. 

Umhverfis stöpulinn er síðan steypt blómaker, sem tákn 

fósturjarðarinnar og þar skal plantað hreinblárri íslenskri fjólu með 

umgjörð úr hreinhvítum lágum kantblómum.  ,,Tákn hreinleikans og 

bláhvíta íslenska fánans í upphafi aldarinnar.”  

Á þessa stöng skal þjóðfáninn dreginn að húni 17. júní ár hvert, af einhverjum 

borgara þessa bæjar sem tilnefndur er til þess af bæjaryfirvöldum, sem 

viðurkenning fyrir góða frammistöðu samkvæmt mati þeirra. 

Ekki skal flaggað á þessari stöng við nein önnur tækifæri. 

Þessi hefð hefur þó verið brotin í þrjú skipti, eða þegar forsetar lýðveldisins 

hafa komið hingað til Keflavíkur í opinbera heimsókn. 

 

Minnismerki sjómanna 

Minnismerki sjómanna við innkeyrslu 

smábátahafnarinnar er til minningar um þá sem 

fórust í lendingu við Stokkavör 6. apríl 1930.  

Fjórir sjómenn fórust á aldrinum 19 – 35 ára. 
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Jón Sigurðsson ,,forseti" 

Lágmynd þessi af Jóni Sigurðssyni forseta, var gerð af Ríkharði Jónssyni 

myndhöggvara. Keflavíkurbær keypti mynd þessa 1945 og prýddi hún 

vesturhlið fótstalls 17. júní fánastangarinnar í skrúðgarðinum í Keflavík. Í 

aprílmánuði 1970 þegar komið var til vinnu að morgni, lá myndin mölbrotin í 

moldarbeðinu fyrir neðan stallinn. Brotin voru tínd saman og var farið með 

þau í málmsteypu Landsmiðjunnar í Reykjavík. Þar var brotunum raðað 

saman og þau límd, fyllt upp í skörð og myndin löguð eins og hún er hér. Því 

næst var gerð afsteypa eftir þessari mynd, en upphafleg frummynd mun vera 

glötuð. Afsteypa sú sem gerð var, prýðir nú fótstall 17. júní fánastangarinnar. 

Þessa mynd verður því að líta á sem frummynd og skal hún varðveitast og 

notast sem mót,  verði að endurnýja myndina aftur. 

Mynd þessi er varðveitt í Bókasafni Reykjanesbæjar. 
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Lokaorð 

Þegar hugmyndin að þróunarverkefninu varð til í janúar 1997 hjá 

leikskólakennurum Tjarnarsels vaknaði sú spurning hvort samstaða innan 

starfsmannahópsins til að vinna verkefnið væri nægjanleg m.a. vegna 

töluverðra mannabreytinga um haustið. Sú samvinna sem skapaðist innan 

hópsins við hið sameiginlega verkefni styrkti og  þjappaði honum saman. 

Sjálfstraust hópsins jókst vegna þeirrar sérstöðu sem leikskólinn skapaði sér á 

Reykjanessvæðinu.  Enginn leikskóli á svæðinu hafði fengið styrk til 

þróunarstarfs fyrr. Í dag er kjarninn í leikskólanum samhentur og sterkur. 

Þar sem þróunarverkefnið byggðist ekki á ákveðinni fyrirmynd, þróaðist það 

og fór sínar eigin leiðir og oft í aðra átt en verkefna- og hópstjórarnir sáu fyrir.  

Vinnan við verkefnið  byrjaði hægt og sígandi en komst á gott skrið og vannst 

jafnt og þétt fram að lokaáfanganum.  Verkefnið fékk nægan tíma og því kom 

aldrei upp streita innan starfsmannahópsins. 

Það er reynsla og tilfinning verkefna- og hópstjóra að líkamsþrek og þol barna 

aukist smátt og smátt með markvissum  vettvangsferðum. Í hverri 

vettvangsferð um bæjarfélagið fá börnin  grenndarfræðslu, sem styrkir þau í 

að þekkja og lesa sitt nánasta umhverfi og á vonandi eftir  að nýtast þeim á 

næsta skólastigi.   

Frá því að verkefnið hófst hafa leik- og grunnskólar aukið almennt vægi 

umhverfis- og grenndarfræðslu  í sínum skólanámsskrám.  

Einn liður í lokaáfanga þróunarverkefnisins var að útbúa handbók sem myndi 

gagnast starfsfólki leikskólans í nánustu framtíð. En áður en sú vinna gat farið 

af stað varð að vinna úr öllum þeim gögnum sem lágu fyrir eftir þriggja ára 

vinnu þ.e. skýrslum og skráningareyðublöðum, sem hópstjórar og 

verkefnastjórar unnu samviskusamlega. Verkefnastjórar skiptu á milli sín 

kaflaskrifum og hvaða upplýsingar ætti að nota úr skráningarblöðunum. Inga 

María Ingvarsdóttir leikskólastjóri fékk fjögurra vikna frí frá störfum til að 

fara yfir og skrá gögnin í tölvu. Það tók töluverðan tíma og vinnu að ljúka við 

loka-áfangann  (handbókina sjálfa) sem stafaði m.a. af tíðum bilunum í 

tölvukosti leikskólans sem ekki var upp á marga fiska, árin sem verkefnið var 

unnið.  Á sama tímabili var staðið að miklum framkvæmdum við leikskólann.  

Langþráð tengibygging var reist á milli húsanna og miklar endurbætur gerðar 

á eldra húsnæði.  Mikil röskun á starfsemi leikskólans fylgdi á meðan 

framkvæmdum stóð. Þegar þeim lauk tók sinn tíma að koma sér fyrir á ný. 

Dagsskipulagið var endurmetið vegna  breytinga á aðstöðu barna og 

starfsmanna,  sem gaf nýja möguleika  í leik og starfi innan leikskólans.  

Ekki er hægt að líta svo á að vinnu okkar sé lokið þegar handbókin lítur 

dagsins ljós.  Við munum áfram upplifa og fagna hverri nýrri vitneskju um 
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nánasta umhverfi okkar sem breytist dag frá degi, hvort heldur frá hendi 

náttúrunnar eða af manna völdum. Þótt starfsfólk hætti og nýir bætist við  á að 

vera auðvelt að halda verkefninu áfram þar sem góður grunnur hefur verið 

lagður.  

Þegar unnið er að verkefni sem þessu er ómetanlegt að geta leitað eftir styrk í 

Þróunarsjóð leikskóla á vegum Menntamálaráðuneytisins. Tvisvar sinnum 

sótti starfsfólk leikskólans Tjarnarsels um styrk í sjóðinn og fékk úthlutað úr 

honum samtals 700 þúsund krónum.   

Fyrst og síðast var unnt að ljúka við verkefnið vegna samstöðu og 

sannfæringar allra þeirra er komu og unnu að þróunarverkefninu. Við viljum 

sérstaklega þakka öllu starfsfólki, börnum og foreldrum leikskólans fyrir 

samvinnuna. Einkanlega viljum við þakka Guðleifi Sigurjónssyni fyrrverandi 

forstöðumanni Byggðasafns Suðurnesja fyrir alla hans óeigingjörnu aðstoð 

sem hann þáði aldrei greiðslu fyrir.  Hann fór með starfsmannahópinn tvisvar 

sinnum í vettvangsferð um bæjarfélagið.  Einnig las Guðleifur yfir sjötta kafla 

verkefnisins og bætti myndum við hann.  Við þökkum Þorvaldi Erni Árnasyni 

líffræðingi fyrir hans aðstoð.  Hann hélt tvisvar námskeið í umhverfismennt á 

verkefnatímabilinu fyrir starfsmannahópinn. Enga greiðslu þáði hann fyrir 

sína vinnu. Gunnari Þóri Jónssyni kennara  viljum við einnig þakka fyrir hans 

aðstoð en hann las reglulega yfir verkefnið sem var síðan prófarkalesið af 

Dagnýju Gísladóttur og Steinunni Njálsdóttur. Guðríði Helgadóttur, 

leikskólafulltrúa Reykjanesbæjar, þökkum við fyrir stuðninginn og 

skilninginn sem hún sýndi leikskólanum. Á verkefnatímabilinu gaf 

Sparisjóðurinn í Keflavík leikskólanum umferðarvesti sem leikskólabörnin 

klæðast allan ársins hring þegar þau fara í vettvangsferðir.  Síðan hefur hann 

fært flestum leikskólum bæjarfélagsins umferðarvesti að gjöf. Einnig styrkti 

Sparisjóðurinn útgáfu þessarar handbókar og færum við honum bestu þakkir 

fyrir. 

Að lokum þökkum við öllum er hvöttu okkur áfram og studdu á tímabilinu. 

 

F.h. leikskólans Tjarnarsels. 

Inga María Ingvarsdóttir leikskólastjóri Tjarnarsels. 

 

Frá útkomu bókarinnar hefur vettvangshandbókin verið seld í u.þ.b. eitt 

hundrað eintökum víða um land, því auðvelt hefur þótt að staðfæra við hin 

ýmsu svæði víða um land.  Einnig hefur verið bent á hana sem gottleikskólinn  
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