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Ágrip 
Þessi greinargerð ásamt verkefnasafninu sem fylgir er lokaverkefni til B.ed. prófs í 

leikskólafræðum við Háskóla Íslands í júní 2009. Í greinargerðinni er fjallað um 

kenningar Piaget og Vygotsky um vitsmunaþroska barna, kenningu Dewey um nám 

barna og um fjölgreindakenningu Gardners ásamt dæmum um kennsluaðferð sem hentar 

hverri greind. Þá er fjallað um útikennslu og útskýringu Jordet á því hvað útikennsla er. 

Þá er fjallað um grenndarkennslu sem segja má að sé annað orð yfir útikennslu. Í 

Aðalnámskrá leikskóla eru tilgrind sex námssvið sem leikskólum ber að vinna eftir og 

eru þessi námssvið kynnt. 

Í verkefnasafninu er farið yfir nokkur hagnýt atriði fyrir kennarann áður en haldið er af 

stað í útikennslu og síðan eru 35 hugmyndir að útikennsluverkefnum. Þessi verkefni 

hafa öll verið heimfærð fyrir umhverfi leikskólans Lækjarbrekku á Hólmavík.  



 4 

Efnisyfirlit 

EFNISYFIRLIT .........................................................................................................................................4 
INNGANGUR.............................................................................................................................................5 
KENNINGAR UM GREIND OG ÞROSKA EINSTAKLINGA ............................................................6 

PIAGET .....................................................................................................................................................6 
VYGOTSKY ...............................................................................................................................................7 
DEWEY .....................................................................................................................................................7 
GARDNER .................................................................................................................................................8 
ÚTIKENNSLA ............................................................................................................................................9 
GRENNDARKENNSLA ................................................................................................................................9 
AÐALNÁMSKRÁ......................................................................................................................................10 
SAMANTEKT ...........................................................................................................................................11 

VERKEFNASAFNIÐ...............................................................................................................................12 
LOKAORÐ ...............................................................................................................................................13 
HEIMILDASKRÁ....................................................................................................................................14 



 5 

Inngangur  

Þessi greinargerð er hluti af lokaverkefni til B.ed. prófs í leikskólafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands, í júní 2009. Hinn hluti lokaverkefnisins er 

verkefnabanki með kennsluhugmyndum fyrir útikennslu.  

Ég naut þeirra forréttinda að alast upp í Árneshreppi á Ströndum. Ég lærði ekki bara 

þau störf sem fylgja hefðbundnum búskap eins og að sinna sauðfé í sauðburði og að 

mjólka kýrnar eða að tína dún og skyggna egg í æðarvarpinu. Ég lærði líka allar 

sögurnar sem voru við hvert fótmál. Þetta voru sögur af tröllum sem hafði dagað uppi, 

sögur af galdrafárinu og ekki má gleyma sögunum af Finnboga Ramma og Kleppu. Að 

hafa fengið að læra allt þetta í uppvextinum kalla ég forréttindi.  

Síðustu ár hef ég unnið á leikskólanum Lækjarbrekku á Hólmavík. Í námskeiðinu 

Útinám og útikennsla, sem ég sótti á þriðja ári, gerði ég verkefni sem fólst í því að 

greina umhvefi leikskólans með tilliti til útikennslu. Eftir að hafa gert þetta verkefni 

kviknaði hugmyndin að gera lokaverkefni með því að safna saman hugmyndum að 

útikennsluverkefnum til að nota í leikskólanum. Með þessu verkefnasafni vonast ég til 

að umhverfi leikskólans verði meira nýtt en nú er gert. Það er ekki bara í sveitinni minni 

sem sögurnar eru við hvert fótmál, þær eru alls staðar ef við viljum leita okkur 

upplýsinga um þær. Það er alls staðar hægt að læra af umhverfinu hvort sem er í þéttbýli 

eða dreifbýli, ef við gefum okkur aðeins tíma til að skoða það. Í þéttbýlinu eru aðrir 

hlutir sem hægt er að læra af eins og til dæmis fjölbreyttari atvinnuhættir til að kynna 

sér. Hugmyndirnar að verkefnunum voru sóttar víða. Sumar þeirra voru sóttar á 

internetið t.d. á vefi Selásskóla og Norðlingaskóla ásamt vefnum Skoven í skolen, en 

aðrar voru sóttar í eigin reynslu og til samstarfskvenna minna í leikskólanum 

Lækjarbrekku. Þær hugmyndir sem sóttar voru á netið hafa verið staðfærðar fyrir 

umhverfi leikskólans. Aðrar hugmyndir urðu til í daglega starfinu og hafa nú verið 

skráðar niður. Þessar hugmyndir er einnig hægt að nota við hvaða leikskóla sem er.  

Í greinargerðinni byrja ég á því að kynna kenningu Piaget um vitsmunaþroska barna 

og því næst kenningu Vygotsky. Kenning Dewey um nám barna og fjölgreindakenning 

Gardners verða kynntar og því næst verður fjallað um útikennslu og grenndarkennslu. 

Leikskólum er gert að vinna eftir Aðalnámskrá leikskóla og því er farið yfir þau 

námssvið sem leikskólum ber að fara eftir. Í lok þess kafla er stutt samantekt. Að 

síðustu er farið yfir hvernig verkefnabankinn er uppsettur og þar á eftir eru lokaorð.  
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Kenningar um greind og þroska einstaklinga  

Margir fræðimenn hafa skrifað um forsendur barna til náms og hvernig megi skapa 

þeim bestar aðstæður til frekari þroska. Hér verður getið um nokkra þeirra.  

Piaget 

Jean Piaget var svissneskur sálfræðingur sem setti fram kenningu um vitsmunaþroska 

barna. Samkvæmt henni eru vitsmunir grundvallar þáttur í lífinu sem hjálpar hverjum 

einstaklingi að aðlagast umhverfi sínu. Piaget kallar það skemu þegar einstaklingur lærir 

að tengja nýja reynslu við þá þekkingu sem hann hefur fyrir og reynir að meta hið nýja 

út frá núverandi þekkingu. Hann taldi að líffræðilegur þroski skipti máli, því eftir því 

sem heila- og taugastarfsemin þroskist verði einstaklingurinn hæfari til að mynda sífellt 

flóknara skema (Shaffer 2002: 50). Kenningu sína um greindarþroska byggði hann á 

athugunum sem hann gerði meðal annars á sínum eigin börnum. Börn eru forvitnir 

könnuðir sem prófa sig áfram, þau gera tilraunir og læra upp á eigin spýtur. Þau byggja 

upp sína eigin þekkingu eða skemu með því að bregðast við og komast í snertingu við 

hluti eða atburði og læra þannig að þekkja eðli hlutanna (Shaffer 2002 : 218-219).  

Piaget skipti þroskanum niður í þroskastig og að þessi stig væru í ákveðinni röð sem 

væru óbreytanleg og að hvert stig væri undirbúningur fyrir það næsta. Þess vegna sé 

ekki hægt að hlaupa yfir þroskastig. En þrátt fyrir að stigin séu í ákveðinni röð, þá 

þroskist börn mishratt og byrji hvert stig á ólíkum tíma. Þess vegna sé ekki hægt að 

afmarka þroskastigin mjög nákvæmlega. Þroskastigin eru: 

• Skynhreyfistig 0-2 ára.  

• Foraðgerðarstig 2-7 ára. Þetta stig skiptist í tvö undirstig: 

o Forhugtaksstig 2-4 ára. 

o Innsæisstig 4-7 ára.  

• Stig hlutbundinna aðgerða 7-11 ára. 

• Stig formlegra aðgerða 11 ára til æviloka (Shaffer 2002: 221-242).  
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Vygotsky 

Lev Vygotsky var rússneskur sálfræðingur og kennari. Hann taldi að börn fæðist með 

grundvallar andlega hæfni sem er athygli, skynjun og minni. Vygotsky taldi að 

menningin og félagsleg samskipti hefði áhrif á vitsmunaþroska barna og taldi því að 

vitsmunaþroski væri ekki eins alls staðar í heiminum. Tungumálið taldi Vygotsky vera 

mikilvægt í vitsmunaþroska þar sem að með því miðli þeir fullorðnu menningargildum 

og aðferðum til hinna yngri og að tungumálið verði tæki til að stjórna hugsun og 

hegðun. Einkamál (á ensku private speech), taldi Vygotsky skipta miklu máli því það 

hverfi ekki heldur verði að hljóðu innra tali sem barnið noti þegar það er að leysa 

verkefni og að uppgötva nýja hluti (Shaffer 2002: 247-254).  

Vygotsky taldi að þroski ætti sér stað fyrir tilstuðlan þeirra fullorðnu, eða reyndari 

barna og kynnti hugtakið þroskasvæðið (á ensku The zone of proximal development). 

Þetta þroskasvæði er bilið milli þess sem barn getur hjálparlaust og þess sem það getur 

ekki, en gæti með hjálp fullorðins eða reyndara barns. Á þessu svæði sé heppilegast að 

miða verkefni barnsins til að það þroskist. Barninu hefur verið líkt við byggingu sem er 

verið að reisa og að aðstoð þeirra fullorðnu væri nokkurs konar vinnupallar eða 

stillansar (Berk 1995: 24-26).  

 

Dewey 

John Dewey var bandarískur heimspekingur og menntafrömuður. Hann stofnaði ásamt 

konu sinni, Alice Chipman, skóla sem kallaður var Tilraunaskólinn eða Dewey-skólinn. 

Þessi skóli var stofnaður til að prófa hugmyndir Deweys um nám og kennslu. Hugmynd 

hans var að skólinn ætti að vera smækkuð mynd af samfélaginu og að börn ættu að læra 

með því að framkvæma ( á ensku learning by doing) (Gunnar Ragnarsson 2000: 14-16). 

Dewey taldi að menntun ætti sér stað með persónulegri reynslu einstaklingsins, en 

ekki væri öll reynsla jafn menntandi (Dewey 2000: 35, Jóhanna Einarsdóttir 2000). 

Reynsla einstaklingsins sé háð því umhverfi sem hann er í og því þurfi að taka tillit til 

uppeldis- og menntunargildis umhverfisins og nýta það í kennslunni (Dewey 2000: 50-

51). Dewey lagði áherslu á samfellu í námi og það sem einstaklingur hefur tileinkað sér 

af þekkingu og færni í einum aðstæðum verði tæki til að skilja og fást við aðstæður sem 

hann lendir í síðar. Þetta ferli haldi áfram á meðan einstaklingurinn lifir og lærir (Dewey 

2000: 54). 
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Gardner 

Howard Gardner, prófessor við Harvard-háskóla, setti fram svokallaða 

fjölgreindakenningu árið 1983. Hann taldi að greind hefði verið skilgreind of þröngt og 

gagnrýndi að nemendur væru settir í próf sem væri slitið úr öllu samhengi við það 

umhverfi sem nemandinn þekkti. Með fjölgreindakenningunni setti hann fram að 

grunngreindir hvers einstaklings væru að minnsta kosti sjö, en seinna bætti hann áttundu 

greindinni við. Þessar átta greindir eru: 

• Málgreind. Hæfileiki til að vinna með tungumál. 
• Rök- og stærðfræðigreind. Hæfileiki til að nota tölur á árangursríkan hátt og 

hugsa rökrétt. 
• Rýmisgreind. Hæfileiki til sjón- og rúmskynjunar. 
• Líkams- og hreyfigreind. Hreyfigeta og færni til líkamstjáningar.  
• Tónlistargreind. Hæfileiki til að vinna með, meta og skapa tónlist.  
• Samskiptagreind. Hæfileiki til að hafa samskipti við og skilja aðra, svo sem að 

ráða í látbragð þeirra og raddblæ. 
• Sjálfsþekkingargreind. Þekking á sjálfum sér, svo sem styrkur og veikleiki, 

hugsanir og langanir. 
• Umhverfisgreind. Hæfileiki til að greina og meta hluti í náttúrunni  

(Armstrong 2001: 13-15).  
Til að koma til móts við nemendur telur Gardner að þurfi að miða kennsluna út frá 

greindunum átta. Ólíkar aðferðir henti eftir því hvaða greind er sterkust hjá hverjum 

nemanda. Dæmi um aðferðir sem nýta hverja greind má sjá hér 

• Málgreind. Sagnalist – með því að segja börnunum sögu. 
• Rök- og stærðfræðigreind. Flokkun og frumflokkun – með því að setja hvers 

kyns upplýsingar í einhvers konar rökleg kerfi. 
• Rýmisgreind. Litamerkingar – með því að nota liti til að skrá niður það sem 

verið er að læra. 
• Líkams- og hreyfigreind. Leikhús skólastofunnar – með því að setja á svið og 

leika það sem verið er að læra.  
• Tónlistargreind. Tónlistarskrá – með því að kynna valið tónlistarefni til að styðja 

við viðfangsefni sem fjalla á um.  
• Samskiptagreind. Að deila með jafningjum – með því að segja frá eigin upplifun 

og útskýra fyrir öðrum nemanda. 
• Sjálfsþekkingargreind. Íhugun í eina mínútu – nemendur eiga einfaldlega að 

hugsa um það sem verið er að fjalla um og ef þeir vilja, þá að deila upplifun 
sinni með öðrum nemendum.  

• Umhverfisgreind. Gönguferðir úti í náttúrunni – umhverfi skólans getur stutt við 
nánast allar námsgreinar  

(Armstrong 2001: 63-78).  
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Útikennsla 

Útikennsla og útinám eru hugtök sem margir nota en leggja ef til vill ekki sama skilning 

í merkingu þeirra. Flestar skilgreiningar byggja á svipuðum skilningi og Norðmaðurinn 

Arne Nikolaisen Jordet (1998:24) byggir skilgreiningu sína á hvað sé útiskóli: 

Útiskóli er vinnulag þar sem hluti skóladagsins er fluttur út í umhverfið. 
Útiskólinn er þannig markviss vinna utan við skólastofuna.  
Vinnulagið gefur nemendum tækifæri á að nota öll skilningarvitin, 
þannig að þeir fái persónulega og áþreifanlega reynslu af veruleikanum. 
Vinnulagið gefur svigrúm fyrir fagleg vinnubrögð og leik, tækifæri til að 
uppfylla fróðleiksfýsn, ímyndun, upplifun og félagslega samveru. 
Útiskóli samþættir allar námsgreinar skólans þannig að þær tengi saman 
inni- og útikennslu. Nemendurnir upplifa veruleikann í veruleikanum, 
náttúruna í náttúrunni, samfélagið í samfélaginu og umhverfið í 
umhverfinu.  

Með þessari skilgreiningu er ljóst að í útikennslu eru öll skilningarvit barnanna virkjuð 

og þau komast í nána snertingu við náttúruna og samfélagið. Í nærumhverfinu, sem er 

allt það umhverfi sem liggur nálægt leikskólanum, kynnast þau öllu lífi í náttúrunni, 

bæði jurta- og dýralífi. En nærumhverfið er bæði náttúrulegt og manngert. Því kynnast 

börnin líka þeim mun sem er á náttúrulegu og manngerðu umhverfi og því samfélagi 

sem mótaði manngerða umhverfið. Nánasta umhverfið er því uppfullt af möguleikum til 

náms. Í útikennslu upplifa börnin náttúruna. Þau fá tækifæri til aukinnar hreyfingar og 

þjálfa þar með bæði gróf- og fínhreyfingar og félagsleg færni barnanna eykst með 

aukinni samvinnu og með því að leysa úr ágreiningi. Sjálfsprottinn leikur blómstrar og 

börnin verða rólegri þann tíma sem þau eru inni og jafnframt heilbrigðari (Jordet 

1998:24-28, Kristín Norðdahl 2005, Fjørtoft 2004: 38, Wilson 2007).  

 

Grenndarkennsla 

Grenndarkennsla er eitt af þeim hugtökum sem tengjast útikennslu. Samkvæmt 

skilgreiningu Braga Guðmundssonar (2000:51) miðar grenndarkennsla að því að gera 

nemendur læsa á sitt nánasta umhverfi og síðan er hægt að kenna um fjarlægari staði. Þó 

að hugtakið grenndarkennsla sé nýlegt, þá er hugsunin á bak við grenndarkennslu ekki 

alveg ný af nálinni. Í bók sinni Lýðmenntun, sem kom fyrst út árið 1903, setur 

Guðmundur Finnbogason (1994:83). fram svipaða hugmynd og grenndarkennslan 

byggir á.  
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En næst liggur þó að þekkja það sem maður hefur mest saman við að 
sælda, land sitt og þjóð, og þar næst þau lönd og þjóðir sem oss eru 
skyldust [.....]og byrja á því sem næst er, grenndinni [.....] en færa síðan 
smátt og smátt út sjóndeildarhringinn  

Ef nám á að snúast um raunveruleikann, gegnir nánasta umhverfi heimabyggðarinnar 

lykilhlutverki og hægt er að vinna með þann veruleika án mikils tilkostnaðar (Þorvaldur 

Örn Árnason 1998:71). Stuttar gönguferðir í næsta nágrenni leikskólans henta vel 

yngstu nemendunum og síðan mætti lengja þær ferðir sem farnar eru eftir þroska 

nemenda. Byrja ætti á því sem er næst nemandanum eins og heimili, skóla og 

sveitarfélagi og síðan fara lengra og fjalla um sýsluna, landshlutann og landið í heild. 

Með því að byrja á því að fjalla um nánasta umhverfi nemandans, verður nemandinn 

hæfari til þátttöku í grenndarsamfélaginu (Bragi Guðmundsson 2000:55).  

 

Aðalnámskrá  

Á Íslandi eins og löndunum í kringum okkur er leikskólinn fyrsta skólastigið. Um hann 

gildir Aðalnámskrá sem gefin er út af Menntamálaráðuneytinu. Í Aðalnámskrá leikskóla 

(1999:8) segir að í leikskóla skuli rækta alhliða þroska barnsins sem felst m.a. í líkams- 

og hreyfiþroska, tilfinningaþroska, vitsmunaþroska, málþroska, félagsþroska og 

félagsvitund, fagurþroska og sköpunarhæfni, siðgæðsþroska og siðgæðisvitund. Í 

leikskóla beri einnig að hlúa að öllum þessum þroskaþáttum, efla þá og örva samspil 

þeirrra Þessi alhliða þroski er síðan skilgreindur nánar í aðalnámskránni og að lífsleikni 

og námsgengi sé háð jafnvægi milli þessara þroskaþátta. Undirstöðuþættir 

leikskólastarfsins eru leikur, dagleg umönnun og almenn lífsleikni, en áhersluþættir 

leikskólastarfsins eru síðan námssvið leikskólans sem eru hreyfing, málrækt, 

myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi, menning og samfélag (Aðalnámskrá 

leikskóla 1999:19). Nánari útskýring og rökstuðningur fyrir námssviðunum er sem hér 

segir: 

• Börn hafa ríka þörf fyrir að hreyfa sig frjálst og óhindrað. Í leikskóla ber því að 
leggja áherslu á hreyfingu barna og hreyfiuppeldi Öll hreyfing stuðlar að 
andlegu og líkamlegu heilbrigði. Leikir sem reyna á líkamann, veita barni útrás 
(Aðalnámskrá leikskóla 1999:19).  

• Tungumálið er aðal boðskiptaleið mannsins Málörvun með daglegum samtölum, 
lestri og með því að kenna vísur og þulur er góð leið til að auka orðaforða barna. 
Málörvun á að flétta inn í sem flesta þætti leikskólastarfsins. Barnabækur eru 
ómissandi, bæði til að miðla fróðleik og reynslu. Bækur þurfa að vera hluti af 
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daglegu umhverfi barna til að þau læri að njóta þeirra (Aðalnámskrá leikskóla 
1999:20).  

• Ein leið tjáningar er í gegnum myndsköpun. Börn hafa ríka þörf fyrir að tjá sig 
með myndsköpun og leikskóla ber að sjá barni fyrir fjölbreyttum efnivið til 
myndsköpunar. Áherslan á að vera á sköpunarferlið fremur en afurðina og því 
ber að ýta undir sjálfstæða myndsköpun en forðast að láta öll börn vinna eins 
(Aðalnámskrá leikskóla 1999:23).  

• Tónlistaruppeldi í leikskóla skiptist í söng, hlustun, hreyfingu og leiki með 
hljóðgjafa. Hvetja á börn til að hreyfa sig við tónlist og einnig eiga börnin að 
geta leikið sér með ólíka hljóðgjafa. Hljóðgjafar geta verið margvíslegir aðrir en 
hefðbundin hljóðfæri. Hlustun er einn þáttur tónlistaruppeldis og hluti af þeirri 
hlustun er að hlusta á hljóð í umhverfinu eins og fuglahljóð, hljóð frá 
umferðinni, hljóðið í vindinum og jafnvel fótatak. (Aðalnámskrá leikskóla 
1999:25).  

• Í leikskóla ber að fræða börn um náttúruna, umhverfið og verndun þess. Þetta 
má gera með því að fara í vettvangsferðir um nánasta umhverfi leikskólans, með 
því að ræða við börnin um dýr og plöntur og með því að vekja athygli þeirra á 
árstíðunum. Vísindahorn með einföldum tækjum, eins og til dæmis 
stækkunargleri, má setja upp í leikskólanum þar sem börnin geta sjálf gert 
tilraunir (Aðalnámskrá leikskóla 1999:26). 

• Oft eru fyrstu kynni barna af samfélaginu utan heimilisins í leikskólanum. 
Leikskólastarf mótast af því samfélagi sem er í nánasta umhverfi leikskólans. 
Börn fá snemma áhuga á umhverfi sínu og þennan áhuga ber að efla og víkka 
sjóndeildarhring þeirra með skoðunarferðum í nágrenni leikskólans. Í íslensku 
þjóðlífi eru ýmsar hátíðir og hefðir sem börn kynnast á heimilum sínum en 
einnnig á ýmsan hátt í leikskólum. Þennan menningararf þarf leikskólinn að 
styðja við og börn að læra að virða. Styrkir það þjóðarvitund þeirra 
(Aðalnámskrá leikskóla 1999:29). 

 

Samantekt 

Eins og Shaffer (2002: 248) bendir á voru Piaget og Vygotsky báðir sammála um „að 

börn séu forvitnir könnuðir sem séu virk í námi og að uppgötva nýja hluti“. Samkvæmt 

kenningu Piaget er barnið virkt í sínum þroska og hann lagði áherslu á uppgötvunarnám 

og að barnið þyrfti að upplifa hlutina sjálft. Vygotsky lagði sömu áherslu á virkni 

barnsins, en taldi það mikilvægt að barnið lærði best í samvinnu við fullorðinn eða eldra 

barn. Piaget taldi að börn þroskuðust eins alls staðar í heiminum, en Vygotsky taldi að 

það væri háð menningunni hvernig börn þroskuðust (Shaffer 2002: 254). Kenning 

Deweys byggir einnig á því að barnið sé virkt í náminu og að það byggi upp þekkingu 

sína eða nám með þeirri reynslu sem það upplifir. Fyrri reynslu noti barnið þannig til að 
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læra nýja hluti og þannig náist samfella í náminu (Gunnar Ragnarsson 2000: 17). 

Kenning Gardners byggir á því að hver einstaklingur hafi átta greindir sem starfi allar 

saman, en greindirnar séu mis mikið þróaðar hjá hverjum og einum. Því þurfi að nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir því sama kennsluaðferðin henti ekki öllum jafnvel 

(Armstrong 2001: 20).  

Kenningar Piaget, Vygotsky og Dewey byggja allar á því að barnið sé virkt í sínu 

námi og að þeirra eigin upplifun sé forsenda þess að nám fari fram. Ein góð leið að 

þessu marki er útikennsla sem tekur m.a. mið af fjölgreindakenningu Gardners. 

Útikennslan byggir á því að börnin fái tækifæri til að kanna umhverfið sjálf. Í raun má 

segja að útikennsla og grenndarkennsla sé svo til sama aðferðin. Í útikennslunni kanna 

börnin sitt nánasta umhverfi og fræðast um það. Smá saman stækkar 

sjóndeildarhringurinn og þau læra um fjarlægari staði. „Markmið grenndarkennslunnar 

eru fyrst og fremst þau að gera nemendur læsa á sitt nánasta umhverfi: landfræðilegt, 

menningarlegt og náttúrufræðilegt. Að því búnu verði litið til fjarlægari landa og 

stranda“ (Bragi Guðmundsson 2000:51). Í útikennslu er hægt að sinna öllum 

námssviðum leikskólans sem tilgreind eru í Aðalnámskrá. Nánasta umhverfið er því 

uppfullt af möguleikum til náms. 

 

Verkefnasafnið 

Eins og áður sagði tengist þessi greinargerð verkefnasafni í útikennslu. Verkefnin taka 

mið af kenningum Piaget, Vygotsky og Dewey sem miða allar við það að börn séu virk í 

sínum þroska og börn þurfi að upplifa sjálf til að byggja upp þekkingu. Þar má nefna 

verkefni eins og að flétta blómakrans, en sú þekking næst tæplega nema með því að 

prófa sjálfur. Verkefnin eru margskonar og tengjast öllum námssviðum leikskóla sem 

tilgreind eru í Aðalnámskrá. Verkefnin taka líka mið af fjölgreindakenningu Gardners. 

Þar má nefna verkefni eins og að leika ævintýri sem byggir á líkams- og hreyfigreind og 

málgreind. Verkefnin eiga ýmiskonar uppruna og eru heimfærð upp á aðstæður á 

Hólmavík. 

Verkefnasafnið er fyrst og fremst hugsað sem leiðbeiningar til kennara. Annars vegar 

eru þar hagnýtar upplýsingar um öryggi og undirbúning fyrir útikennslu og hins vegar 

eru verkefnin sjálf til að vinna með börnunum. Verkefnin eru í raun hugmyndabanki og 

því engan veginn tæmandi listi og hugsuð sem kveikja til að ýta undir hugmyndaflug 
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kennara og vera hvatning til að útikennslan verið markvissari. Verkefnin eru miðuð við 

tvo elstu árganga leikskóla, en kennarar geta auðveldlega útfært þau fyrir yngri börn.  

Uppbygging allra verkefnanna er þannig að fyrst eru kynnt helstu markmið, þá er 

tilgreindur undirbúningur eða kveikja sem nota má við kynningu verkefnisins. Síðan er 

lýst því sem gera á á vettvangi og að lokum er tillaga að úrvinnslu verkefnisins. Sum 

verkefnin eru langtíma verkefni sem ná yfir heilt ár, en öðrum er hægt að ljúka á 

nokkrum mínútum. Markmið allra verkefnanna er að gefa börnunum kost á að kynnast 

sínu nánasta umhverfi og læra að njóta þess sem náttúran hefur upp á að bjóða.  

Lokaorð 

Bæði Piaget og Vygotsky töldu að börn væru virk í sínum þroska og að þau læri með 

því að fást við hlutinu sjálf. Ef börn eiga að læra um sitt nánasta umhverfi þurfa þau því 

að fá tækifæri til að kanna það sjálf. Til þess að svo megi vera, væri ákjósanlegt að gera 

útikennslu að föstum lið í leikskólastarfinu. Einn liður í því að koma á fastri útikennslu 

er að safna saman hugmyndum að útikennsluverkefnum.  

Þegar ég fór að safna saman hugmyndunum í verkefnasafnið komst ég að því að það 

er vísir að útikennslu nú þegar við leikskólann Lækjarbrekku. Nokkrar af þeim 

hugmyndum sem ég skráði niður eru hluti af daglega starfinu. Það er því ekki svo mikið 

sem vantar upp á að útkennsla verði að föstum lið í starfinu og vona ég að þetta 

verkefnasafn geti orðið til þess að auka útikennsluna. Vinnan við gerð þessa 

lokaverkefnis hefur bæði verið skemmtileg og fróðleg. Margar hugmyndanna eru 

sáraeinfaldar á meðan aðrar eru mikil áskorun. Það eru ómældir þeir klukkutímar sem 

hafa farið í þessa vinnu og langar mig að þakka fjölskyldu minni þá miklu þolinmæði 

sem hún hefur sýnt á meðan. Einnig vil ég þakka leiðsagnarkennara mínum fyrir 

gagnlegar ábendingar.  
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