
Útdráttur: 
Hin síbreytilega náttúra Íslands býður upp á mörg tækifæri til að upplifa og nema. Hver 
árstíð hefur sín sérkenni og allan ársins hring er hægt að upplifa eitthvað nýtt og 
spennandi í náttúrunni. Í þessari ritgerð verður fjallað um hugtökin útivera og útikennsla 
og gerð verður grein fyrir markmiðum og kostum slíkrar kennslu. Staðsetningu 
útikennslusvæðis verða gerð skil en mikilvægt er að velja góðan stað sem býður upp á 
fjölbreytta möguleika til náms. Fjallað verður um hlutverk kennarans og að hverju hann 
þarf að huga í tengslum við skipulag kennslunnar, en mikilvægt er að hann hafi áhuga á 
náttúrunni og fyrirbærum hennar og vandi vel til undirbúnings. Aðgangur að fjölbreyttum 
verkefnum til að vinna að í tengslum við útikennsluna er nauðsynlegur og því eru settar 
fram hugmyndir að verkefnabanka sem hægt er að nýta við slíka kennslu. 
Verkefnabankinn samanstendur af tuttugu verkefnum sem ætluð eru til útikennslu fyrir 
elstu börnin í leikskólanum Rauðhól en á vordögum 2009 var tekið í notkun 
útikennslusvæði leikskólans í Björnslundi. Það er því von höfundar að fleiri leikskólar 
sem hyggja á útikennslu geti nýtt sér verkefnabankann. Verkefnin taka mið af 
námssviðunum sem skilgreind eru í aðalnámskrá leikskóla en þau eru hreyfing, málrækt, 
myndlist, tónlist, náttúra og umhverfi, samfélag og menning. Verkefnin skiptast niður á 
árstíðarnar fjórar og tilheyra fimm verkefni hverri árstíð. 
 
 
Abstract: 
The magnificent nature in Iceland offers many opportunities to explore and learn. Each 
season has its characteristics and through out the year you can experience new things in 
the nature. This essay is about the concept of outdoor activities and outdoor education 
and the value of these concepts. There will been explained why it is importance to chose 
the right location for outdoor education. The teachers role will be explained.There will be 
discussion about what the teacher should have in mind when they are organizing outdoor 
education. It is important to have access to various projects for outdoor education and in 
this essay you will find twenty outdoor education projects. This project was made for five 
and six years old children in the kindergarten Rauðhóll. Near the kindergarten is the 
outdoor education location Björnslundur and the projects will be done there. It is the 
authors expectation that other kindergarten that are going to start outdoor education can 
use these projects. These projects are made according to the Icelandic kindergarten 
curriculum. The projects will be worked with in the subject from the curriculum but those 
are movement, language, visual arts, music, nature and environment and finally society 
and culture. The projectes are divided according to the four season and you can find five 
project with in each season. 
 
 
 
 
 


