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ÁGRIP 
Útivera hefur ávallt verið stór hluti af starfi íslenskra leikskóla, en á síðustu árum 

hefur útinám/útikennsla vaxið að vinsældum í skólamenningunni. Útinám hefur verið 

skilgreint í skólanámskrám og sumir leikskólar skipuleggja útiveruna markvisst sem 

útinám. 

Ritgerðin fjallar um hvernig þrír leikskólar starfa að útikennslu, verkefni sem unnin 

eru í útikennslunni, hvaða gagn má hafa af útináminu og hvaða sýn leikskóla-

kennarinn hefur á útikennslu. Leitað var til þriggja leikskóla og tekin viðtöl við 

starfsmenn. Eigindlegri aðferð var beitt við túlkun viðtalanna. Helstu hugtök sem 

fjallað er um eru: Útinám, útikennsla, fagmennska kennara og menntun til sjálfbærni. 

Svo útinám verði til gagns og ánægju þarf kennarinn að vera meðvitaður um hvernig 

hann beitir sér í starfi. Ánægjan byggist á samleik barns, náttúru og kennara, þegar 

barn og fullorðinn leita í sameiningu eftir því sem náttúran getur kennt þeim. 

Leikskólar beita margvíslegum aðferðum í útikennslunni. Bæði eru fyrirfram 

skipulagðar vettvangsferðir og verkefni sem og óundirbúnar ferðir, þar sem upplifun 

barnanna er nýtt sem útgangspunktur til frekara náms. Leikskólinn getur stuðlað að 

fagmennsku í útikennslu á þann hátt að ýta undir áhuga kennarans svo hann njóti sín 

í starfi. Einnig er miklilvægt að gefa kost á endurmenntun og að gott samstarf sé við 

nærsamfélagið. 
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1 INNGANGUR 
Í þessari ritgerð leitast ég við að skoða þær áherslur sem lagðar hafa verið með 

aukinni útikennslu í leikskólum. Þegar ég ákvað að vinna verkefni um útikennslu og 

útinám vöknuðu hjá mér spurningar um hvernig leikskóli fer að því að beina 

starfsemi sinni meira í átt að útikennslu og hvernig að því er staðið. 

Umræður um hreyfingarleysi og litla útiveru í lífi margra nútímabarna voru hvati 

minn að því að fjalla um útinám leikskólabarna. Þegar ég skoða upplifun mína sem 

barn og það áhyggjuleysi sem ég upplifði og ber það saman við líf nútímabarnsins 

virðist margt hafa breyst. Áður fyrr var forvitni sterkur þáttur í upplifun barna á 

umhverfi sínu og forvitnin var sá vaki sem dró barnið til að kanna hvað væri hinum 

megin við húshornið eða hólinn. Í dag einskorðast umhverfi 1 til 5 ára barna meira 

við leikskólann sem það dvelur í og nærumhverfi heimilisins. Dagurinn er skipu-

lagður og lítill tími er fyrir forvitni og eðlislæga þörf barnsins til að kanna af sjálfs-

dáðum umhverfi sitt. 

Leikskólar hafa undanfarin ár endurskoðað námskrár sínar og stuðst við lög og reglu-

gerðir sem og Aðalnámskrá leikskóla (1999). Vakning hefur orðið hjá skólum í 

tengslum við útikennslu og allmargir leik- og grunnskólar hafa sérhæft sig á þessu 

sviði. 

Í ritgerðinni er starfsemi þriggja leikskóla og skoðanir leikskólakennara könnuð með 

það fyrir augum að sjá á hvaða hátt þeir starfa að útikennslu. Viðtöl voru tekin við 

starfsmenn skólanna, þau túlkuð og greind eftir eigindlegu rannsóknarsniði. Til hlið-

sjónar voru námskrár skólanna sem og skýrslur um þróunarverkefni sem leik-

skólarnir hafa tekið þátt í. 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er umfjöllun um hvað nokkrir fræðimenn hafa að segja 

um útikennslu/útinám og hvað aðalnámskrár segja um útikennslu. Einnig eru skil-

greiningar höfundar á helstu hugtökum til umfjöllunar. Annar kafli fjallar um þá 

aðferðafræði sem er til grundvallar í rannsókninni. Þriðji kafli lýsir leikskólunum 

sem eru til umfjöllunar í ritgerðinni. en þar á eftir eru niðurstöður viðtala og 

umræður. 
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2 ÚTIKENNSLA 
RÝNT Í SKRIF OG RANNSÓKNIR 

Þegar ég skoða útiveru í sinni einföldustu mynd, er mín tilfinning sú að hún felist í að 

geta notið þess að horfa á það sem fyrir augu ber, jafnt hið smáa við fætur mér og 

það sem er lengst í fjarska. Sterk upplifun í náttúrunni er einnig að geta fyllt vitin af 

fersku lofti, greina angan af gróðri og hlusta á hljóðin sem heyrast frá umhverfinu. 

Náttúran veitir manninum lífsfyllingu sem erfitt er að uppfylla í nútímasamfélagi sem 

er á hraðri leið í tækniframförum og jafnvel inn í sýndarveruleika. 

Víðs vegar hafa fræðimenn reynt að opna augu fólks fyrir gildi þess að staldra við, 

snúa baki við hraða nútímasamfélagsins og leita aftur út í náttúruna til að uppfylla 

eðlislæga þörf mannsins til að tengja sig við hana. Sálþróunarkenningin útskýrir 

hvernig þróun mannsins í gegnum aldirnar hefur mótað eðlislæga þörf hans fyrir að 

vera úti í náttúrunni til að viðhalda andlegu og líkamlegu heilbrigði (Sigrún 

Helgadóttir og Páll Jakob Líndal, 2010:97). 

Þegar ég skoða hug minn um hvernig ég skil hugtakið útikennsla, finnst mér það vera 

öll sú kennsla og menntun sem fer fram utan við skólastofuna. Þegar hugtakið er sett 

í samhengi við þá starfsemi sem fer fram á leikskóla verð ég að skoða nánar hefð-

bundna útiveru á leikskóla. 

Þar sem frjáls leikur er í fyrirrúmi getur nám átt sér stað þegar börnin koma með það 

sem þeim finnst áhugavert og spyrja um. Til dæmis þegar barn finnur skordýr eða 

blóm og spyr kennara um það geta skapast kjöraðstæður til að fræðast meira. Einnig 

er hægt að líta á það þegar barn lærir að róla sér, að það sé útikennsla í þeim skilningi 

að áður hafi farið fram hvatning og tilsögn fullorðins í því hvernig á að bera sig að 

við að róla. Barninu nýtist að auki sú reynsla og upplifun sem það hefur enn ekki 

skilgreint og nær ekki strax að móta í orð. 

Stór þáttur í upplifun barna úti við er að taka áhættu, takast á við ögrandi hreyfingar, 

klifra, stökkva eins langt og þau geta, fela sig eða fara í keppni um að gera eitthvað 

mest og best. Þessu mega hönnuðir leiksvæða, foreldrar og kennarar ekki gleyma. 

Um hreyfingu barna segir í ráðleggingum Lýðheilsustöðvar að börn og unglingar 

ættu að hreyfa sig í minnst 60 mínútur daglega (Lýðheilsustöð, 2008:9). 
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2.1 ÚTINÁM Í AÐALNÁMSKRÁ LEIKSKÓLA 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) eru áhersluþættir/námssvið sem leikskólar eiga að 

starfa eftir. Þessi námssvið eru flokkuð á eftirfarandi hátt: Hreyfing, málrækt, mynd-

sköpun, tónlist, náttúra og umhverfi, menning og samfélag. Þessi námssvið skarast 

og útikennsla og útinám koma að mörgum þessara námssviða. Námssviðin fléttast 

saman og hægt er að tengja útinám við flesta áhersluþættina. 

Hugtökin útikennsla og útinám hafa ekki verið lengi við lýði í skólamenningunni. Í 

Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili sem gefin var út 1985 segir: 

Börn þurfa að fá að upplifa náttúruna, komast í lifandi tengsl við hana 

og njóta hennar sér til yndisauka. Þau þurfa að öðlast þekkingu á 

náttúrunni í samræmi við þroska sinn og skilning og tengjast henni á 

jákvæðan og heilbrigðan hátt. Opna þarf augu barnanna fyrir fegurð 

náttúrunnar, vekja virðingu fyrir henni og ábyrgðarkennd. Þegar á 

forskólaaldri er nauðsynlegt að leggja grundvöll að siðgæðisviðhorfi 

barna til allra lifandi vera, manna, dýra og plantna, til lands, lofts, vatns 

og sjávar. Þannig þarf að veita börnunum uppeldi sem stuðlar að því að 

maðurinn geti unað og lifað í framtíðinni í sátt við land sitt og lífríki 

(Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili, 1985:54). 

Eins og sést á þessum texta er ekki fjallað beinum orðum um útinám, en í þeim felst 

að börnin eigi að fá að læra um það sem þau upplifa í náttúrunni. Aðalnámskrá 

leikskóla kom út 1999 og byggðist hún á fyrrnefndri uppeldisáætlun. Þar segir: 

Barn þarf að kynnast fjölbreytileika náttúrunnar, komast í lifandi tengsl 

við hana og njóta hennar. Opna þarf augu barns fyrir fegurð náttúrunnar 

og vekja virðingu fyrir henni og ábyrgðarkennd. [...] Í leikskóla ber að 

fræða börn um náttúruna, umhverfið og verndun þess. [...] Leikskóla-

kennara ber að fara í náttúruskoðunarferðir með börnunum. Fylgjast skal 

vel með áhuga barnsins og vinna síðan frekar úr athugunum þess á ýmsa 

vegu. Nauðsynlegt er að hlusta vel á spurningar barnsins um náttúruna 

og hvetja það til að kanna fyrirbærin sjálft og leita svara við spurningum 

sínum. (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:26). 
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Í þessum texta er orðið náttúruskoðunarferðir stórt og mikið og ekki auðvelt í munni 

leikskólabarna. Mörg sambærileg orð henta betur í daglegu starfi á leikskóla, svo 

sem gönguferð, vettvangsferð, útikennsla og útinám, en þessi orð eru sennilega ekki 

eins lýsandi og „náttúruskoðunarferð“. Þegar báðir textarnir eru bornir saman virðist 

áherslan vera á nám og upplifun barnsins fremur en kennslu. Ekki má gleyma þeirri 

mikilvægu staðreynd að leikur er aðalnámsleið barnsins og í öllu leikskólastarfi ber 

leikinn hæst og fléttast hann inn í daglegt starf. 

Arne N. Jordet skilgreinir útiskóla á eftirfarandi hátt: Útiskóli er starfs-

aðferð þar sem hluti skóladagsins er fluttur út í nærumhverfið. Útiskóli 

inniheldur þar með reglulega starfsemi fyrir utan skólastofuna. Starfs-

aðferðin gefur nemendum kost á að nota öll skilningarvitin á þann hátt 

að úr verði persónuleg og áþreifanleg reynsla í raunveruleikanum. Starfs-

aðferðin veitir svigrúm fyrir fagleg verkefni, sjálfsprottnar athafnir og 

leik, forvitni, ímyndunarafl, upplifanir og félagslega samveru. Útiskóli 

snýst um að sameina skólanámsgreinar í samþættri kennslu þar sem við-

fangsefnin jafnt úti sem inni ná samhengi. Þannig læra nemendur um 

raunveruleikann í raun og veru, t.d. um náttúruna á náttúrulegan hátt, 

samfélagið í samfélagi og nærumhverfið í nágrenninu (Jordet, 1998:24).
1
 

Þegar skilgreining Jordet er skoðuð sést að hugtakið útiskóli inniheldur margt, svo 

sem hefðbundna útiveru á leikskólalóðinni, vettvangsferðir, gönguferðir og ferðir á 

milli leikskólans og t.d. bókasafns eða leikhúss. 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999:28), í kafla um menningu og samfélag, má sjá 

hvernig útinám og útikennsla tengjast samfélagi og menningu. Þar segir að leikskóla 

beri að nýta sér nánasta umhverfið til gönguferða, rannsókna, leikja, umferðarfræðslu 

og heimsókna í þjónustu og menningarstofnanir. 

Í nýlegri bók sinni fjallar Richard Louv (2008) um hvernig bandarískt þjóðfélag 

hefur fjarlægst náttúruna með ýmsum hætti og hann telur að til að breyta því þurfi að 

                                                 
1
 „Uteskole er en arbeidsmåte hvor man flytter deler av skolehverdagen ut i nærmiljøet. Uteskole innebærer 

dermed reglmessig aktivitet utenfor klasserommet. Arbeidsmåten gir elevene anledning til å ta alle sansene 

i bruk slik at de får personlige og konkrete erfaringer i møte med virkeligheten. Arbeidsmåten gir rom for 

faglige aktiviteter, spontan utfoldelse og lek, nysgjerrig søken, fantasi, opplevelse og sosialt samvær. 

Uteskole handler om å aktivisere alle skolefagene i en integrert undervisning hvor ute- og inneaktiviteter 

har nær sammenheng, idet elevene lærer om virkeligheten i virkeligheten; dvs. om naturen i naturen, om 

samfunnet i samfunnet og om nærmiljøet i nærmiljøet.“  
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koma til vitundarvakning hjá foreldrum, kennurum og fleiri starfsstéttum. Í bókinni 

sem ber heitið Last child in the woods, saving our children from nature-deficit 

disorder, er fjallað um ákveðna fælni sem bandarísk börn virðast haldin gagnvart 

náttúrunni og telur hann þessa fælni vera afleiðingu af því hvernig samfélagið hefur 

mótað uppeldisaðstæður nútímabarna. Á Íslandi teljum við okkur, að mínu mati, vera 

í miklu betri tengslum við náttúruna en hér á undan er lýst, en samt sem áður þarf 

fólk að vera á varðbergi svo að þróunin hér á landi verði ekki sú sama og í 

Bandaríkjunum. 

Leikskólinn er fyrsta skólastigið og hefur mikil áhrif á hvernig reynslu barnið fær 

áður en það hefur grunnskólagöngu. John Dewey (2000) fjallaði um hvernig reynsla 

getur verið menntandi eða leitt til neikvæðs menntunargildis. Til að fyrirbyggja 

neikvæða reynslu nemandans er það í verkahring kennarans að skipuleggja þær 

athafnir sem vekja ekki andúð nemandans, heldur virkja hann frekar til þátttöku og 

eru meira en stundargaman þar sem þær stuðla að æskilegri reynslu nemandans 

(Dewey, 2000:37). 

2.2  MENNTUN TIL SJÁLFBÆRNI. 

Hverjar eru hugmyndir kennara um sjálfbæra menntun í samfélaginu nú þegar 

Áratugur menntunar til sjálfbærrar þróunar á vegum Sameinuðu þjóðanna er ríflega 

hálfnaður. Hjá almenningi líður hversdagurinn án þess að fólk velti mikið fyrir sér 

þessum hugtökum. Lítum nánar á menntun til sjálfbærni. 

Menntun til sjálfbærni er lýst á þennan hátt: 

Það er menntun sem gerir fólki kleift að sjá fyrir, horfast í augu við og 

leysa vanda sem ógnar lífi á jörðinni. Það er sú menntun sem útbreiðir 

gildi sem mynda grunn sjálfbærrar þróunar, jöfnuð kynslóðanna, jafnrétti 

kynja, félagsleg þolmörk, eyðingu fátæktar, umhverfisvernd og endur-

hæfingu umhverfis, hóflega auðlindanýtingu og réttlát friðsöm samfélög. 

Þetta er jafnframt menntun sem leggur höfuðáherslu á hin flóknu og 

samtvinnuðu tengsl þriggja grunnstoða sjálfbærrar þróunar sem eru efna-

hagsvöxtur, félagsleg velferð og jöfnuður og umhverfisvernd. (Stefán 

Bergmann o.fl., 2008:12). 
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Þetta eru góð og gild markmið sem geta sett sitt mark á útinám ef vilji og skilningur 

er fyrir hendi. Hér á eftir er lýst íslensku rannsóknar- og þróunarverkefni um 

sjálfbærni og menntun. Einn leikskólanna þriggja er meðal þátttakenda í verkefninu. 

2.2.1 GETA VERKEFNIÐ 

Rannsóknar- og þróunarverkefnið GETA til sjálfbærni – menntun til aðgerða er sam-

starfsverkefni nokkurra háskóla sem var unnið árin 2007 – 2010. Rannsóknar-

hópurinn samanstóð af starfsfólki háskólanna, doktors- og meistaranemum. Markmið 

verkefnisins var að efla rannsóknir á menntun til sjálfbærni og að finna leiðir til að 

efla menntun til sjálfbærni á Íslandi. Hópurinn rannsakaði m.a. aðalnámskrár leik-, 

grunn- og framhaldsskóla út frá greiningarlykli sem hann útbjó á grunni skilgreininga 

stjórnvalda á sjálfbærri þróun og Sameinuðu þjóðanna fyrir Áratug menntunar til 

sjálfbærni. Saman stendur hann af sjö eftirfarandi þáttum: 

1. Gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi. 

2. Þekking sem hjálpar til við að nota náttúruna skynsamlega. 

3. Velferð og lýðheilsa. 

4. Lýðræði og þátttaka í samfélaginu, geta til aðgerða. 

5. Jafnrétti og fjölmenning. 

6. Alheimsvitund/alþjóðavitund. 

7. Efnahagsþróun og framtíðarsýn. 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008:15). 

Þegar útinám er skoðað í samhengi við greiningarlykil GETU verkefnisins, sést að 

fyrstu þrír þættirnir tengjast útikennslu/útinámi hvað sterkast. Fjórði þátturinn fjallar 

um lýðræði og þátttöku í samfélaginu. Það tengist útinámi, því með vettvangsferðum 

opnast leiðir fyrir börn að kynnast samfélaginu og taka þátt í því sem þar er að gerast. 

Í Aðalnámskrá (1999) er lögð áhersla á að styrkja sjálfsmynd barna og félagsfærni. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að félagsfærni styrkist hjá þeim börnum sem fá 

útikennslu (Brodin, 2009:99-113). Góð félagsfærni og sterk sjálfsmynd gæti hjálpað 

börnum að skilja hvað felst í jafnrétti og að bera virðingu fyrir öðrum. 

Þegar þetta er ritað er Aðalnámskrá 1999 til endurskoðunar og drög að nýrri 

aðalnámskrá hafa verið birt á vef Mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Í þeim 
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drögum er menntun til sjálfbærni skilgreind sem eitt af leiðarljósum leikskólastarfs. Í 

öllu leikskólastarfi á menntun til sjálfbærni að endurspeglast í virku samstarfi við 

heimili og nærsamfélag (Aðalnámskrá leikskóla, lokadrög, 2010:5). Í drögum að 

sameiginlegum hluta aðalnámskrár fyrir leik-, grunn-, og framhaldsskóla eru 

skilgreindir fimm grunnþættir menntunar: Læsi, sjálfbærni, jafnrétti, sköpun, lýðræði 

og mannréttindi (Sameiginlegur hluti aðalnámskrár fyrir leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla, drög, 2010:5). Sjálfbærni er einnig skilgreind á þann hátt að það sé 

jafnvægisástand og sjálfbær þróun sé breytingarferlið þegar verið er að breyta 

þjóðfélagi, eða minni einingu, og færa það til sjálfbærni (Sameiginlegur hluti 

aðalnámskrár fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, drög, 2010:8). Einnig 

ber að geta þess að í drögunum hafa námssvið leikskólans verið flokkuð upp á nýtt. 

Þar fléttast sjálfbær menntun inn í námssviðin og leikskólar eiga að útfæra grunn-

þættina inn í sínar eigin skólanámskrár. 
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3 RANNSÓKNARSNIÐ 

3.1 MARKMIÐ 

Markmið þessarar ritgerðar er að kanna viðhorf og gildismat nokkurra leikskóla-

kennara til útikennslu og bera saman leikskóla sem starfa að útikennslu. 

Rannsóknarspurningin sem ég leitast við að svara er þessi: Hvernig beita leikskólar 

útikennslu í starfi og hvernig er hægt að stuðla að og viðhalda fagmennsku í úti-

kennslu á leikskólum? 

Tilgáta mín að svari við þessari spurningu er sú að leikskólakennari viðhaldi 

fagmennsku sinni með reglulegri sjálfskoðun, ígrundi starfsaðferðir sínar og taki þátt 

í endurmenntun. 

Ákveðið var að beita viðtölum sem gagnasöfnunaraðferð, skoða og greina í frum-

heimildum hver afstaða skólanna er til útikennslu og hvernig þeir standa að verki. 

Frumheimildir eru skólanámskrár, skýrslur skólanna um þróunarverkefni og annað 

efni frá þeim um viðfangsefnið. 

3.2 RANNSÓKNARAÐFERÐIR 

Í viðtölunum var beitt eigindlegri aðferð. Í eigindlegum rannsóknum er litið á 

veruleika hvers og eins sem hans eigin skynjun og túlkað er út frá munnlegum 

frásögnum sem framkvæmdar eru í náttúrulegu umhverfi (McMillan, 2008:11). 

Eigindlegar rannsóknir skiptast í nokkra flokka sem eru: Fyrirbærafræði 

(phenomenology), þjóðháttafræði (ethnography), gagnabundin kenning (grounded 

theory) og tilvikskönnun (case study) (McMillan, 2008:12-13). 

Ákveðið var að nota tilvikskönnun sem er djúp greining á einum eða fleiri atburðum, 

umhverfi, félagslegum hópum, samfélögum, einstaklingum eða öðrum tengdum 

kerfum (McMillan, 2008:288). Rannsóknareiningin í tilvikskönnun getur verið einn 

eða fleiri skólar, þar sem munurinn á þeim er skoðaður (McMillan, 2008:288). Leiðir 

við öflun gagna í tilvikskönnun eru margvíslegar. Þær leiðir sem valdar voru eru 

viðtöl og greining gagna. 
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Viðtöl eru góð leið til að rannsaka viðhorf, þekkingu og gildismat (Helga Jónsdóttir, 

2003:67-83). Viðtöl geta verið stöðluð eða óstöðluð. Í þessari rannsókn voru 

spurningarnar í viðtölunum þær sömu í öllum tilvikum. 

Viðtöl voru tekin við starfsfólk í þremur leikskólum og spurningalisti með fyrirfram 

ákveðnum spurningum lagður til grundvallar (sjá viðauka). Spurningarnar eru um 

sérstaka þætti er varða útikennslu í viðkomandi skóla og opnar spurningar um 

viðhorf og mat kennaranna. Viðmælendur fengu einnig tækifæri til að fjalla um efni 

viðtalsins á breiðum grundvelli. Viðtölin voru tekin upp á minidisk spilara og síðan 

skrifuð orðrétt upp. Vettvangsnótur voru teknar og nýttar við úrvinnslu gagna frá 

leikskólunum. Lengd viðtala var 30-40 mínútur. Rannsakandi var í 1 - 2,5 tíma á 

hverjum stað fyrir sig. 

3.3 VAL Á ÞÁTTTAKENDUM. 

Skólarnir sem valdir voru í þetta verkefni eru í þremur bæjarfélögum og heita 

Tjarnarsel, Norðurberg og Krikaskóli. Þeir voru valdir með það fyrir augum að fá 

sérstaklega góðar upplýsingar um rannsóknarefnið. Þetta nefnir McMillan 

(2008:119) markvissa úrtaksgerð (purposive sampling). Skólarnir voru valdir í 

samráði við leiðsagnarkennara. Rannsakandi sendi skólastjórnendum tölvupóst með 

beiðni um að fá að koma í heimsókn og taka viðtal. Upphaflega var ætlunin að skoða 

Varmárskóla, en þar var bent á að skoða Krikaskóla því Varmárskóli er ekki með 

starfandi leikskóladeild þennan vetur. Tilnefndir voru aðalheimildarmenn, (key 

informant), sem innan eigindlegrar aðferðarfræði eru þeir einstaklingar sem vita 

greinilega mest um viðfangsefnið (McMillan, 2008:281). Stjórnendur Krikaskóla og 

Norðurbergs komu rannsakanda í samband við aðila innan skólans sem var í aðstöðu 

til að svara spurningum um útinám, en í Tjarnarseli var talað við leikskólastjórann. 

Vel var tekið á móti rannsakanda á öllum stöðunum. Í Krikaskóla og Tjarnarseli 

byrjuðu viðmælendurnir á að sýna húsnæðið og lóðina. Skoðunarferðirnar enduðu 

inni á skrifstofum viðmælendanna þar sem viðtalið fór fram. Á Norðurbergi var 

þessu öfugt farið, byrjað var að taka viðtalið inni á deildinni þar sem viðmælandinn 

starfar og síðan voru húsnæði og lóð skoðuð. Skrifstofa sviðsstjórans í Krikaskóla er 

björt og rúmgóð með glervegg sem snýr að ganginum. Skrifstofa leikskólastjóra 

Tjarnarsels er samnýtt með aðstoðarleikskólastjóranum. Við hlið skrifstofunnar er 

fjölnota salur og þar var málræktarstund með tónlist sem barst inn á skrifstofuna 
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meðan á viðtali stóð. Á Norðurbergi fór viðtalið fram inni á deild viðmælanda míns 

meðan var verið að undirbúa hádegisverð. Í öllum viðtölunum urðu minniháttar 

truflanir þegar samstarfsfólk og nemendur áttu orð við viðmælendur mína, en það 

hafði ekki veruleg áhrif á framgang viðtalanna. 
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4 ÚTINÁM Í LEIKSKÓLASTARFI 

4.1 NORÐURBERG 

Norðurberg er í grónu hverfi í Norðurbæ Hafnarfjarðar. Leikskólinn hefur stækkað 

töluvert frá því hann var fyrst tekinn í notkun árið 1982, úr tveggja deilda leikskóla í 

fimm deilda leikskóla. Elsta deildin hefur þá sérstöðu að vera í sér húsi með óafgirtri 

lóð. Það skapar börnunum tækifæri til að bera ábyrgð á sjálfum sér og eru þeim sett 

skýr mörk þar að lútandi. Í Skólanámskrá Norðurbergs (2010) kemur fram að helstu 

þættir í uppeldissýn leikskólans eru umhverfismennt og útikennsla, en einnig er 

stuðst við uppeldisaðferð sem kallast „Að næra hjartað“ og byggir á hugmyndafræði 

Howard Glasser „The nurtured heart approach“. Snýst hún um að kenna samskipta- 

og umgengnisreglur áður en þær eru brotnar og umbuna fyrir jákvæða hegðun. 

Þróunarverkefnið Umhverfisvænn leikskóli var unnið á Norðurbergi árin 1997 - 1998. 

Í skýrslu um verkefnið kemur fram að frá árinu 1995 hefur leikskólinn flokkað 

lífrænt sorp frá öðru sorpi (Anna Borg, 1998:3). Umhverfisstefna var mótuð á 

leikskólanum og í framhaldi af því fékk leikskólinn ýmsar viðurkenningar, þar á 

meðal Grænfánann. Var Norðurberg fyrsti leikskóli landsins sem fékk Grænfánann, 

vorið 2003 (Skólanámskrá Norðurbergs, 2010:12). 

4.2 TJARNARSEL 

Leikskólinn Tjarnarsel er í Reykjanesbæ og hefur starfað í yfir fjóra áratugi. Leik-

skólinn er staðsettur nálægt miðbænum og stutt er að sækja í ýmsa menningu og 

stjórnsýslu. Fjórar deildir eru á leikskólanum og eru þær aldursskiptar. Í námskrá 

leikskólans kemur fram að hugmyndafræðin beinist að útivist, hreyfingu og 

umhverfismálum. Sérstaklega er vikið að menntun til sjálfbærrar þróunar, þar sem sú 

leið er talin vera góð til að fræða börn um menningu, skyldur og ábyrgð í sínu 

nærsamfélagi. Í hópastarfi hefur áherslan verið á vettvangsferðir um bæjarfélagið. 

Leikskólinn hefur unnið þróunarverkefni sem tengist útinámi. En þau eru 

Vettvangsferðir um nánasta umhverfi leikskólans sem var unnið á árunum 1997-1999 

og Vettvangsferðir nýttar til lestrar- og skriftarnáms. Einnig hefur leikskólinn fengið 

Grænfánann árin 2007 og 2009. Tjarnarsel var einnig einn samstarfsskóla rann-

sóknar- og þróunarverkefnisins GETU um menntun til sjálfbærni og vann verkefni 

sem nefnist Vettvangsferðir í nýju ljósi, þar sem byggt var á fyrri reynslu, en áhersla 

lögð á hugmyndir um menntun til sjálfbærni. 
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Vegna þess að deildirnar eru aldursskiptar hefur hver deild sína sérstöðu og getur 

skipulagt og aðlagað hópastarfið að hverjum aldurshópi fyrir sig. Fyrstu vettvangs-

ferðirnar á yngstu deildinni eru að skoða nánasta umhverfið sem er leikskólinn 

sjálfur. Eftir því sem börnin þroskast og eldast verða vettvangsferðirnar lengri og 

fjölbreytnin eykst. 

Í hverri vettvangsferð hafa hóparnir með sér bakpoka sem inniheldur meðal annars 

nestið, sem er eitt af því mikilvægasta, kíki, stækkunargler og krítar (Skólanámskrá 

Tjarnarsels, Mánavellir, 2010). 

Meginmarkmið fyrsta þróunarverkefnisins (1997-) 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. 

Að njóta lífsgleði og hreyfingar í öllum veðrum. 

Að gera leikskólastarfið sýnilegra. 

(Tjarnarsel, 2010:5). 

4.3 KRIKASKÓLI 

Krikaskóli er nýr skóli í Mosfellsbæ. Frá því að skólinn tók til starfa í júlí 2008, með 

börn á aldrinum 2 - 5 ára, hefur aldurshópunum fjölgað og eru þar nú börn á 

aldrinum 2 - 8 ára. Skólinn er samþættur leik- og grunnskóli fyrir börn á aldrinum 1 - 

9 ára. Hugmyndafræði skólans byggir á hugsmíðahyggjunni og stuðst er við 
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kenningar John Dewey. Í viðtali við sviðsstjórann kom fram að flutt var í nýju 

bygginguna að Sunnukrika 1 þann 31. mars 2010. Fyrir þann tíma voru þau í 

bráðabirgðahúsnæði í Helgafellslandi. 

Sérstaða skólans byggir á samfellu í leik og námi barna og virkni einstaklinga. 

Skólinn er lýðræðisskóli, náttúruskóli, heilsdagsskóli, heilsársskóli. Eitt stærsta 

verkefni Krikaskóla er að gera eina samþætta skólastefnu fyrir bæði grunn- og 

leikskólasvið skólans sem tekur mið af aðalnámskrám skólastiganna og gildandi 

lögum (Krikaskóli, e.d.). 

4.4 VIÐMÆLENDUR 

Viðmælendur mínir eru allir leikskólakennarar. Leikskólastjóri Tjarnarsels er með 15 

ára starfsreynslu sem leikskólastjóri, útskrifaðist 1991 sem leikskólakennari frá 

Fósturskóla Íslands og lauk mastersnámi við framhaldsdeild Háskóla Íslands vorið 

2009. Sviðsstjóri Krikaskóla útskrifaðist 1991 frá Fósturskóla Íslands og hefur 20 ára 

starfsreynslu. Leikskólakennarinn á Norðurbergi útskrifaðist 2008 frá Kennara-

háskóla Íslands og hefur starfað á Norðurbergi í rúm sjö ár. 

4.4.1 LEIÐIR LEIKSKÓLANS 

Fyrstu fjórar spurningarnar voru um upphaf útikennslunnar, undirbúning, hvort 

starfsfólk hafi farið á námskeið um útikennslu og um samstarf við fyrirtæki og 

stofnanir. 

Tjarnarsel byrjaði markvisst með útikennslu 1997, þegar skólinn fékk styrk frá 

Þróunarsjóði leikskóla. Einnig kynntist starfsfólk Tjarnarsels einni hlið umhverfis-

menntar/útináms sem snýr að flokkun, þegar skólinn byrjaði að flokka sorp árið 

1995. Viðmælandi minn á Norðurbergi var ekki viss hvenær útikennslan byrjaði hjá 

þeim. Samkvæmt Skólanámskrá Norðurbergs (2010) setti skólinn sér umhverfis-

stefnu 1998 og hóf markvissa útikennslu upp frá því. Krikaskóli er nýr skóli og þrátt 

fyrir stutta reynslu er starfsfólk metnaðargjarnt og hefur trú á því sem það er að gera. 

Strax í upphafi var stefna skólans að stunda útikennslu. 

Þegar leikskóli setur sér það markmið að vera með útikennslu er það oftar en ekki 

undir áhuga starfsfólksins komið hvernig staðið er að því. Á Norðurbergi og 

Tjarnarseli hafa stjórnendur mikinn áhuga á umhverfisvernd. Sviðstjóri Krikaskóla 
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sagði frá reynslu sinni af útikennslu í Noregi og lokaverkefni leikskólakennarans á 

Norðurbergi var um útikennslu. 

Þegar leikskólastjóri Tjarnarsels tók við stöðu sinni sá hún að bæta þurfti 

starfsandann. „Það vantaði verkefni sem væri svolítið svona okkar og við fylltumst 

stolti yfir, og eitthvað sem við værum að vinna að, og að við settum okkar nafn á“. Í 

framhaldi af þessum vangaveltum byrjaði fyrrnefnt þróunarverkefni. Í undirbúnings-

vinnu starfsfólksins fyrir þróunarverkefnið var meðal annars námsefni eftir Joseph 

Cornell skoðað, þar sem fjallað er um vettvangsferðir um nánasta umhverfi skóla. 

Þar með var boltinn farinn að rúlla og handbók um þróunarverkefnið, Vettvangsferðir 

um nánasta umhverfi leikskólans, var gefin út árið 2002. 

Viðmælandi minn á Norðurbergi þekkti til upphafs undirbúnings hraunferðanna. 

Hraunferðir eru skilgreindar þannig í Skólanámskrá Norðurbergs (2010) að yngstu 

börnin fara í hraunið við leikskólann, en tveir elstu hóparnir fara í hraun í nágrenni 

dvalarheimilisins Hrafnistu. Hraunferðirnar efla hreyfiþroska barnanna, þar sem þau 

fara um mishæðótt og grýtt umhverfi. Allt starfsfólk kom að því að undirbúa 

ferðirnar í upphafi. Fólkið kom með hugmyndir um hvað hægt væri að gera og 

hvernig hægt væri að standa að hraunferðunum. 

Í Krikaskóla var markmiðið um útinám/útikennslu skýrt frá upphafi og má leiða 

líkum að því að fólk með áhuga á umhverfismennt hafi sótt um störf þar. Í 

Krikaskóla er starfið enn í mótun og eins og sviðsstjórinn sagði: „Allt sem við gerum 

núna er bara hluti af leiðinni að finna okkur það sem passar okkur best í útikennsl-

unni“, síðar sagði hún „Það er verið að virkja meira þessa löngun og hugmyndaauðgi 

fólks sjálfs.“ Undirbúningur að útikennslunni var alfarið í höndum starfsfólks. 

Þegar spurt var hvort starfsfólk hafi sótt námskeið um útikennslu eru skólarnir vel 

settir. Tjarnarsel fór þá leið í undirbúningi útinámsins að leita betri þekkingar á 

bæjarfélaginu. „Við fengum fræðinga úr bæjarfélaginu, bæði kennara og aðra til að 

upplýsa okkur um okkar eigið bæjarfélag, þannig að við byrjuðum á okkur, áður en 

við fórum að færa þetta út.“ Hjá Krikaskóla hefur einn grunnskólakennarinn haldið 

námskeið um útikennslu. Hjá Norðurbergi hefur starfsfólk farið á námskeið um 

útikennslu og hefur áhugi fyrir námskeiðum vaxið. 
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Tjarnarsel er sá leikskóli sem er í mestu samstarfi við stofnanir og fyrirtæki. Má þar 

nefna góð samskipti barnanna við starfsfólk bæjarskrifstofunnar og verkefni í 

samstarfi við bókasafnið. Einnig nefndi leikskólastjórinn vefnaðarvöruverslun, bóka-

búð og Sparisjóðinn. Frá því að Norðurberg stofnsetti deild fyrir elstu börnin hefur 

leikskólinn verið í nánu samstarfi við Skógrækt Hafnarfjarðar og farið í skógarferðir 

í Höfðaskóg. Krikaskóli er í samstarfi við skógrækt Mosfellsbæjar, Varmárskóla, 

unglingavinnuna og handverkstæðið Ásgarð. Meðan á byggingu Krikaskóla stóð, 

fylgdust börnin með framkvæmdunum, fóru í vettvangsferðir að nýbyggingunni og 

hittu byggingaraðila. 

4.4.2 HVERNIG ER STARFAÐ? 

Í Krikaskóla er starfsemin enn í þróun og ýmsar leiðir prófaðar í útikennslunni. Fyrir 

fimm, sex og sjö ára börnin var skipulagið fyrsta starfsárið þannig að börnunum var 

skipt niður í nokkra hópa og hver hópur var í útikennslu í eina viku í senn. Þau voru 

úti allan daginn, en komu í hús til hádegisverðar. Haustið 2010 hafa hópar fjögurra 

og fimm ára barna verið dagparta í útinámi. Yngri börn hafa farið í vettvangsferðir, 

en ekki kom fram hversu oft í viku það er. Lóð og bygging skólans eru skipulögð 

þannig að hægt er að færa leikinn út undir bert loft sem hentar vel yngri börnunum. 

Hjá Tjarnarseli er útikennsla að lágmarki tvisvar í viku. Fyrst var venjan að fara út 

fjórum sinnum í viku og það var gert í þrjú ár að sögn lekskólastjórans. Í dag er 

stefnan að fara út í vettvangsferðir tvisvar í viku. 

Á Norðurbergi ræður aldur hversu oft þau fara. Yngstu börnin fara einu sinni í viku í 

náttúruskoðun, en elsti árgangurinn fer tvisvar í viku í hópastarf sem er skilgreint 

sem náttúruskoðun annars vegar og umhverfismennt hinsvegar. Tvisvar í mánuði eru 

skógarferðir með elstu börnin í Höfðaskóg. Einnig er dagleg útivera á lóðinni hjá 

öllum börnum Norðurbergs. Viðmælendur mínir sögðu allir að öll börn skólanna fari 

í útikennslu. Hjá Krikaskóla er útikennslan markvissust frá fjögurra ára aldri. 

Í Tjarnarseli er ekki mikil starfsmannavelta segir leikskólastjórinn. Nýir starfsmenn 

eru til aðstoðar, fá handleiðslu inn í starfið og fylgja reyndara starfsfólki áður en þeir 

verða hópstjórar. Til stuðnings nýjum starfsmönnum og starfinu hefur Tjarnarsel 

útbúið handbók sem skýrir hvernig starfað er að útikennslunni. Á Norðurbergi er 

skipulagið svipað og hjá Tjarnarseli, viðmælandi minn á Norðurbergi sagði: „Við 
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höfum hagað því þannig að óvanir starfsmenn fara með reyndari til þess að byrja 

með, sjá hvernig allt fer fram og svoleiðis.“ Starfsmannafundir að hausti eru einnig 

vettvangur til þess að hvetja starfsfólk áfram og til upprifjunar og ákvörðunar um 

hvernig starfað verður. 

Að það heyri til undantekninga að veður hamli útikennslunni var sammerkt hjá öllum 

viðmælendum mínum. „Það þýðir ekki að vera með neinn afslátt á kuldafatnaði.“ 

sagði viðmælandi minn í Krikaskóla. (Þó varð ekkert úr að rannsakandi færi með 

kennara yngsta hóps í stutta vettvangsferð daginn sem Tjarnarsel var heimsótt, 

sökum hávaðaroks). 

Lóðin er notuð til útikennslu fyrir yngstu börnin á Norðurbergi, en fyrir elstu börnin 

er lóðin notuð ásamt svæði sem þau kalla heimasvæðið sitt, en það er hraun í 

göngufæri við leikskólann. Reglulega er farið með elsta hópinn í Höfðaskóg við 

Hvaleyrarvatn, en sú ferð er farin í rútu. 

Lóð Tjarnarsels er lítil og hentaði ekki nógu vel til útikennslu. „Hér var bara allt flatt, 

en með leiktækjum og okkur fannst að hreyfiþörf barna ekki vera fullnægt. Því fórum 

við að leita út fyrir svæðið [...] Útikennslan fer ekki fram á einum stað, hún fer fram 

allstaðar.“ Í þróunarverkefninu sem áður var fjallað um, hefur leikskólinn kortlagt 

hvaða svæði í bæjarfélaginu henti til útikennslu fyrir hvern árgang. Það eru græn 

svæði í nágrenni leikskólans, lóðir skóla og stofnana og skógarlundur svo dæmi séu 

tekin. „Við erum náttúrlega alltaf á ferðinni, þannig að það er víða farið“ sagði 

leikskólastjóri Tjarnarsels. 

Krikaskóli fer einnig víða með sína útikennslu. Skólabyggingin og skólalóðin eru 

sérstaklega hönnuð fyrir útikennslu. Útgengt er úr flestum skólastofum, annað hvort 

beint út á lóð skólans eða á stórar svalir sem eru notaðar til náms og leikja. Svæði 

fyrir utan skólalóðina eru notuð og ýmis náttúruleg svæði sem eru lengra frá 

skólanum, svo sem Reykjalundarskógurinn, Varmáin og fjaran. Á fyrsta starfsári 

skólans var oft farið í fjallgöngu upp á Helgafell í Mosfellsdal, en bráðabirgða-

kennslustofurnar voru staðsettar nærri fjallinu. 

Þar sem Krikaskóli er samþættur leik- og grunnskóli kom það fram í viðtali við 

sviðsstjórann að þegar talað er um kennara er átt við bæði grunn- og leikskóla-

kennara. Fimm ára börnin njóta því góðs af kennslu íþrótta-, listgreina- og smíða-
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kennara sem tengja sínar greinar við útikennslu. Á þeim stutta tíma sem Krikaskóli 

hefur starfað hefur útikennslan þróast á þann hátt að kennarar hafa verið að prófa sig 

áfram með tímalengd útikennslunnar. Á fyrsta starfsári Krikaskóla varði útikennslan 

allan daginn, með fimm, sex og sjö ára börn, en nú í haust hefur útikennslan verið 

part úr degi. Kennarar hafa ígrundað báða kennsluhættina og að sögn viðmælanda 

míns hafa kennarar skólans íhugað að hverfa aftur í fyrra skipulagið og hafa 

útikennsluna allan daginn. 

„Þróunin hefur verið stanslaus frá því við byrjuðum á verkefninu“ segir leikskóla-

stjóri Tjarnarsels. Þegar leikskólinn byrjaði með verkefnið var talað um vettvangs-

ferðir, en nú er talað um útinám í vettvangsferðum. Enn eru verkefnin í þróun, bæði í 

orði og á borði. Í vinnslu er ný handbók með annarri sýn á útikennslu en var í fyrstu 

handbók Tjarnarsels. Þar verður áherslan á útinám í vettvangsferðum með lýðræðis-

legri þátttöku barna. Þetta er það sem einkennir þróunina í verkefninu hjá Tjarnar-

seli. 

Tjarnarsel hefur tekið þátt í verkefni GETU hópsins. Þeir átta skólar sem tóku þátt í 

því eru í góðum tengslum sín á milli. „Þetta er orðin ákveðinn vinahópur, þannig að 

þetta verkefni, eins og góð verkefni eiga að vera finnst mér, hættir ekkert að þróast. 

Við erum alltaf að finna nýjar víddir, eitt dettur út og annað kemur inn.“ Umhverfi 

leikskólans hefur breyst á þessum fimmtán árum frá því að útikennslan hófst. Mikil 

uppbygging í bæjarfélaginu hefur átt sér stað og land sem kennarar og börn tóku 

ástfóstri við hefur verið tekið undir byggingar. Samgöngur hafa stórbatnað með 

tilkomu strætó sem gefur aukna möguleika á að ferðast um bæjarfélagið. Þegar 

þróunarverkefnið hófst var oftar farið út í vettvangsferðir. Seinna dró úr tíðni 

ferðanna og núna eru vettvangsferðir farnar að lágmarki tvisvar í viku. 

Á Norðurbergi hefur útikennslan þróast yfir í það að verkefni eru lögð fyrir börnin. 

„Við hugsum það þannig, að mestu leyti, að allt sem við gerum inni getum við líka 

gert úti.“ Verkefnavinnan er skipulögð út frá handbók sem viðmælandi minn gerði í 

lokaverkefni til B.Ed. prófs 2008. Þar er hver vinnustund í útikennslunni framkvæmd 

með sama upphafi, miðju og endi. Áður en farið er út fá þrjú börn það hlutverk að 

vera forystusauður, veðurfræðingur og fréttamaður. „Veðurfræðingurinn fer og 

athugar veðrið og segir svo krökkunum á myndrænan hátt hvernig á að klæða sig, 

forystusauðurinn heldur á fána hópsins og flaggar honum á áfangastað, og frétta-
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maðurinn rifjar upp það sem var gert í ferðinni.“ Hjá yngri deildum er eitt hlutverk til 

að byrja með, en það er hlutverk forystusauðs. 

4.4.3 UPPBYGGING VERKEFNA 

Það sem er einkennandi fyrir útikennsluna hjá yngstu börnunum á Norðurbergi er 

upplifunin, það að njóta þess að vera úti. Hjá eldri börnunum fléttast umhverfis-

menntin inn í útikennsluna. Í öllum ferðum er ruslapoki með í för og ruslið er 

flokkað þegar heim á leikskólann er komið. Kennarar Norðurbergs leggja mikið upp 

úr að börnin læri að bera virðingu fyrir náttúrunni. „Við kennum þeim að það sem er 

úti í náttúrunni á að vera þar, við megum fá það lánað og skiljum það eftir, við slítum 

ekkert upp sem er fast.“ 

Í Krikaskóla er útikennslan bæði byggð á verkefnavinnu og að njóta umhverfisins. 

Verkefnavinnan einkennist einnig af sjálfsprottnum áhuga á því sem þau sjá og 

uppgötva. Viðmælandi minn nefndi ferð að Varmá þar sem börnin tóku upp á því að 

fylgjast með hlutum fljóta undir brúna. Þess má geta að börnin fylgdust með gerð 

húsdýra sem framleidd voru á handverkstæðinu Ásgarði, en dýrin voru ætluð sem 

viðbót við einingakubba. Nemendur fóru í vettvangsferðir á handverkstæðið til að 

skoða og handfjatla dýrin og starfsfólk Ásgarðs kom með fullbúin dýrin til skólans. Í 

vettvangsferðum er farið með nesti og oftar en ekki er hádegisverður snæddur úti. 

Fyrsta máltíðin við nýja Krikaskóla var borðuð utanhúss sem og jólaball og tókst það 

vel. 

Hjá Tjarnarseli er upplifunin í forgrunni. Hjá þeim er ekki bein fræðsla, en kennslu-

aðferð Tjarnarsels tekur mið af kenningum Joseph Cornell sem leggur áherslu á að 

fræðslan fari í gegnum upplifun, snertingu og leiki. Hafa gaman, leika sér og upplifa. 

Rauði þráðurinn á að vera að segja börnunum ekki alltaf alla hluti heldur að upplifa 

hlutina saman. 

4.4.4 HVERNIG ERU VERKEFNI UNNIN?  

Rannsakanda láðist (eða réttara sagt, hljóp yfir spurninguna) að spyrja tvo 

viðmælendur þessarar spurningar, sökum þess að meðan á viðtölunum stóð hafði 

rannsakandi það á tilfinningunni að svörin hefðu komið fram fyrr í viðtalinu og 

einnig sögðu viðmælendurnir frá ýmsum verkefnum í skoðunarferðum um skólana. 

Að auki sýndi svæðisstjóri Krikaskóla rannsakanda ljósmyndir úr starfinu áður en 

viðtal var tekið upp. 
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Það er margt sem er sameiginlegt með skólunum þremur. Það helsta er að nemendur 

allra skólanna fara í ýmiskonar vettvangsferðir og nesti er haft meðferðis. Fyrirtæki 

og stofnanir eru heimsótt og opin manngerð svæði og náttúrulegt umhverfi rann-

sökuð. Sem dæmi um vettvangsferðir Krikaskóla nefndi svæðisstjórinn ferðir að 

heimilum barnanna, þar sem börnin taka ljósmyndir fyrir framan heimilin og tilraunir 

í Varmánni til að sjá hvað flýtur og sekkur. Í vettvangsferðum Tjarnarsels hefur 

mikið verið lagt upp úr lýðræðislegum verkefnum þar sem raddir barnanna heyrast. 

Börnin komu með athugasemdir um það sem betur mætti fara í bæjarfélaginu, sendu 

bréf þess efnis til bæjarstjórans, fengu áheyrn og úrlausn sinna mála. Þau fengu 

tillögu sinni að lagfæringu á gangstétt framgengt og leikskólastjórinn nefndi einnig 

að smíðaður var útsýnispallur við brimvarnargarðinn að frumkvæði barnanna. Einnig 

hefur Tjarnarsel staðið að lestrarhvetjandi verkefni í útináminu þar sem lögð er 

áhersla á að finna hluti sem byrja á þeim staf sem verið er að læra hverju sinni. 

Leikskólastjóri Tjarnarsels nefndi dæmi um að í gönguferð að sjónum gusaðist Ægir 

yfir börnin þegar stafurinn Æ var lagður inn. Á Norðurbergi eru margvísleg verkefni 

unninn úti. Leikskólastjórinn nefndi að lesið og sungið er úti, stærðfræðiverkefni 

unnin úti og myndmenntin er einnig unnin úti, t.d. þegar snjór er málaður með matar-

lit. Það sem er sameiginlegt með Krikaskóla og Norðurbergi er, fyrir utan það sem 

ofan er talið, að í báðum skólunum hafa börnin fengið að spreyta sig við að tálga. 

Það er kjörið að tálga úti og safna efnivið til tálgunar þegar verið er að grisja trjábeð. 

Viðmælendur mínir á Norðurbergi og Tjarnarseli nefndu báðir verkefni sem falla 

undir Grænfánaverkefnið, s.s. endurvinnsla og flokkun rusls, en mikilvægur liður í 

Grænfánaverkefninu er umhverfisnefnd sem börn og starfsfólk tekur þátt í. Allir 

skólarnir rækta matjurtir en viðmælandi minn í Krikaskóla nefndi ekki moltugerð 

sem er stunduð í hinum leikskólunum. Tjarnarsel tekur þátt í árlegri listahátíð 

leikskólabarna í Reykjanesbæ og börn á Norðurbergi taka þátt í „syngjandi jól“ í 

Hafnarborg sem er menningar- og listamiðstöð Hafnarfjarðar. 

Stundum eru verkefnin skipulögð með það fyrir augum að vinna úr upplifuninni 

þegar inn er komið. Á Norðurbergi og í Krikaskóla tengist úrvinnslan helst list-

sköpun eða skráningu þegar búið er að safna efnivið til þess að skapa úr, eða þegar 

upplifunin er skráð í myndverkum barnanna. Á Tjarnarseli er reynt að tengja upp-

lifunina inn í leikinn. Nefndi leikskólastjórinn dæmi um að netbútur sem fannst í 
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fjöruferð var settur inn til barna sem voru í kubbaleik, til þess að sjá hvernig þau 

tengdu útiupplifun sína inn í leikinn þegar heim var komið. Á Norðurbergi eru 

árstíðarverkefni unnin inni með efnivið sem hefur verið safnað t.d. laufblöðum að 

hausti sem eru límd á pappír. 

Á Norðurbergi er reynt að flétta námssvið leikskólans inn í útikennsluna. Það er gert 

með áætlanagerð þar sem ákveðið tímabil er skipulagt fyrirfram og námssviðin eru 

sett inn í þá skipulagningu. Hjá Krikaskóla er reynt að tengja á báða vegu útikennslu 

við námssviðin og námssviðin við útikennsluna. Leikskólastjóri Tjarnarsels sagði öll 

námssviðin tengjast útinámi. „Allt sem þú gerir innanhúss getur þú gert úti.“ 

4.4.5 HVERNIG GAGNAST ÚTIKENNSLAN? 

Skoðun leikskólakennarans á Norðurbergi er að útikennsla sé nauðsynleg fyrir öll 

börn. Börnin fá tækifæri að upplifa, kynnast náttúrunni, læra um hvernig náttúran 

virkar og hvernig á að umgangast hana. Leikskólastjóri Tjarnarsels telur að úti-

kennsla nýtist öllum börnum og henti strákum „ofboðslega“ vel: „Það skín svo mikil 

gleði úr andlitum barnanna þegar þau koma úr vettvangsferðunum.“ Sviðsstjóri 

Krikaskóla nefndi að öll börn græði á útikennslunni, sérstaklega börn með seinkaðan 

hreyfiþroska. 

Þegar spurt er hvort útinámið hafi betri áhrif á börn með einhverja erfiðleika er mat 

leikskólakennarans á Norðurbergi að börn með hegðunarerfiðleika, eða þau sem eru 

ofvirk, séu þau börn sem blómstra úti og hjá þeim börnum sem ekki hafa mikinn 

hreyfiþroska eru sjáanlegar miklar framfarir við aukna hreyfingu. Leikskólastjóri 

Tjarnarsels nefnir að fyrir börn sem eru óörugg og þau sem eru hvatvís gæti útinámið 

nýst sem agatæki, því þar fara fram ýmsar kjarkæfingar sem nýtast þeim börnum. 

Viðmælandi minn í Krikaskóla telur að í útikennslunni skapist önnur tenging milli 

nemenda og kennara en gerist í skólastofunni og nefnir atvik þar sem börn og kennari 

voru að tálga. Þar sköpuðust umræður sem hefðu kannski ekki átt sér stað við hefð-

bundna kennslu í skólastofunni. 

4.4.6 PERSÓNULEGT MAT VIÐMÆLENDA 

Þegar spurt var um hversu vel útikennsla henti leikskólastarfi voru viðmælendur 

mínir sammála um að útikennslan henti mjög vel. Leikskólastjóri Tjarnarsels sagði 

að útikennsla ætti að vera uppistaðan í leik og grunnskólastarfi. Leikskólakennari 
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Norðurbergs og sviðsstjóri Krikaskóla telja að útikennslan sé nauðsynleg fyrir þroska 

einstaklinga. 

Svæðisstjóri Krikaskóla sér bara kosti við útikennsluna og hún nefnir að „helstu 

kostirnir liggi í sveigjanleikanum og að fólk geti hagað sér eftir veðri“. Leikskóla-

stjóri Tjarnarsels sagði: „Útivera er eitthvað sem er bara skemmtilegt [...] innanhúss 

er starfið fyrirséð en utanhúss er starfið aldrei eins.“ Leikskólakennarinn á Norður-

bergi telur að helstu kostir útináms séu ferska loftið. Í náttúrunni er nægt pláss fyrir 

alla og endalaus verkefni þar sem auðveldlega er hægt að koma inn á öll námssvið 

leikskólans. 

Leikskólakennari Norðurbergs valdi það að starfa með útikennslu. Leikskólastjóri 

Tjarnarsels og svæðisstjóri Krikaskóla hafa einnig valið að starfa í tengslum við 

útinám. 

Almenn ánægja virðist vera hjá foreldrum barnanna í þessum skólum samkvæmt 

viðmælendum mínum, en ekki hafa verið gerðar formlegar kannanir í skólunum. 

Leikskólastjóri Tjarnarsels telur að fólk velji skólann vegna útikennslunnar og 

lestrarumhverfisins. Að sögn leikskólakennarans á Norðurbergi er gríðarleg ánægja 

foreldra með skógarferðir barnanna. 
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5 NIÐURSTÖÐUR OG UMRÆÐA 
Margvíslegum aðferðum er beitt í útikennslu leikskólanna. Náttúra, umhverfi og 

samfélag eru þættir sem vettvangsferðir leikskólanna snúast að mestu um hvort sem 

þær eru skipulagðar eða ekki, en þó eru margir þættir sem spila þar inn í og er gerð 

frekari grein fyrir þeim hér á eftir. 

Skólarnir sem fjallað hefur verið um búa við mislanga reynslu og eru ólíkir á margan 

hátt. Norðurberg og Tjarnarsel hafa árum saman þróað sína útikennslu út frá rótgrónu 

starfi og völdu að breyta starfsháttum sínum í átt að markvissri útikennslu eftir að 

hafa tekið upp umhverfisstefnu. Hins vegar hefur Krikaskóli, sem er þeirra yngstur, 

lagt áherslu á útikennslu frá upphafi, en hönnun húsnæðis og lóðar skólans tók mið af 

þeirri hugmyndafræði sem skólanum var ætlað að starfa eftir (Krikaskóli, e.d.). 

Talsverður munur er á Norðurbergi og Tjarnarseli vegna staðsetningar leikskólanna í 

bæjarfélaginu og hefur hún eflaust haft áhrif á þróun útikennslunnar. Athyglisvert er 

að skoða þennan mun. Leikskólinn Norðurberg er staðsettur í íbúðahverfi en leik-

skólinn Tjarnarsel er staðsettur í miðbænum. Starf Tjarnarsels litast af því að vera í 

nánum tengslum við stjórnsýslu bæjarins, aðrar opinberar stofnanir og er mitt í 

hringiðu umferðar þar sem strætó er nýttur. Norðurberg er í góðum tengslum við 

náttúruna sjálfa, þar sem hraun og fjara eru í göngufæri og áhersla er lögð á 

umhverfismennt. Krikaskóli hefur á stuttri ævi náð tengslum við hvorutveggja. Bæði 

hafa nemendur Krikaskóla fengið góðan skerf af umhverfisupplifun og verið í ágætis 

tengslum við byggingaraðila skólans sem og aðrar stofnanir. 

Lóðir skólanna eru ólíkar og ræðst staðsetning og framkvæmd útikennslunnar af því. 

Af illri nauðsyn vegna lítillar og einhæfrar lóðar leitaði starfsfólk Tjarnarsels eftir því 

að víkka út sjóndeildarhringinn og auka möguleika nemenda sinna á fjölbreyttari 

hreyfingu og upplifun með því að fara í gönguferðir út fyrir lóðina. Þær ferðir leiddu 

til þróunarverkefnis um vettvangsferðir. Krikaskóli nýtti sér strax frá upphafi þá 

náttúru sem nærumhverfi bráðabirgðahúsnæðisins bauð uppá. Lóð nýja húsnæðisins 

við Krikaskóla er stór og hönnun húss og lóðar var gerð með tilliti til útikennslu, þar 

sem skólastofur tengjast útisvæðinu. Lóð Norðurbergs var hönnuð í samráði við 

leikskólastjórann og hún skipulögð með tilliti til útináms, s.s. matjurtagarður, safn-

kassar, útileikhús, trjálundur o. fl. 
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Reynsla barna af útinámi, sem skapast hefur í þessum skólum er sérstök. Viðmælandi 

minn í Krikaskóla sagði að börnin telji útinámið sjálfsagðan hlut og svona hljóti þetta 

að vera í öllum skólum. Þau bera með sér þessa sýn út í lífið. Að mínu mati er besta 

viðurkenningin sem kennari fær að nemandi muni eftir og taki með sér reynslu og 

þekkingu, nýti sér hana á jákvæðan hátt og sækist eftir frekari uppfræðslu. Með 

tíðum vettvangsferðum á sömu staðina fara börnin að þekkja svæðin og taka eftir 

fleiri og jafnvel nýjum hlutum í umhverfinu. 

Reynsla Norðurbergs og Tjarnarsels af Grænfánaverkefninu hefur ýtt undir útinámið 

og stuðlað að fjölbreyttari verkefnum í útináminu en ella. Þróunarverkefnin hafa 

einnig sett sitt mark á reynslu skólanna og hafa þeir nýtt hana í faglegu starfi. Græn-

fánaverkefnið hvetur til umhverfisvænni, hollari og heilbrigðari lífshátta og þróunar-

verkefnin stuðla að þróun leikskólans og gefa starfsfólki hvatningu í átt að faglegra 

starfi. Erfitt er að meta og skilgreina reynslu Krikaskóla þar sem starfsemin er ný. 

Það er ekki síst undir kennaranum komið hvernig útinámið þróast og hvernig 

fagmennska leikskólakennarans birtist í starfinu. Leikskólastjóri Tjarnarsels sagði: 

„Þetta byggist allt á leikskólakennaranum. Hann verður að vera meðvitaður um hvað 

hann er að gera. Hann verður að skilja hvað umhverfið hefur upp á að bjóða. Hann 

verður að vara sig á sinni þekkingu, að hann taki ekki upplifunina frá barninu.“ Í 

skoðun leikskólastjórans kemur fram að upplifun barnsins er ekki síður mikilvæg en 

þekking kennarans. Kjarninn í fagmennsku kennara er ábyrgð á námi nemenda 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008:97). Þegar kennarinn upplifir að barnið hafi gagn og 

ánægju af því sem verið er að gera tel ég að það sé partur af starfsánægu kennarans. 

Ég tel að fagmennska og starfsánægja fylgist að og ánægður kennari eigi auðveldara 

með að sýna fagmennsku í starfi sínu. Í grein Örnu H. Jónsdóttur (2003:157) segir að 

stafsánægja tengist m.a. markmiðum, sannfæringu og þörfum kennarans, þjóðfélags-

legum kröfum, stjórnun skóla, og árangri. Starfsánægja er því að mínu mati einn af 

lykilþáttum í að skapa þægilegt andrúmsloft innan skólans svo að kennarinn geti 

starfað á faglegum grundvelli.  

Til að viðhalda þróun og fagmennsku í starfi er nauðsynlegt að sækja endurmenntun 

og námskeið. Það hafa bæði Norðurberg og Tjarnarsel gert í gegnum tíðina. Stór 

þáttur í að viðhalda fagmennsku kennarans er áhugi hans og reynsla á því sviði sem 

hann starfar. 
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Liður í þróun fagmennsku í leikskólum er hvernig hugtakanotkun skerpist og 

skilningur eykst. Ímynd starfseminnar er að vissu leyti lyft þegar orð eins og 

vettvangsferðir er tekið upp í staðinn fyrir gönguferðir. Einnig er hægt að velta fyrir 

sér hvaða orð kennarinn notar um það sem fer fram í leikskólanum hverju sinni og 

hvort hann talar um börn eða nemendur. Á Tjarnarseli má sjá þróun í hugtakanotkun 

í þróunarverkefnum þeirra, þar sem hugmyndin í verkefninu varð stærri og viðameiri. 

Leikskólastjóri Tjarnarsels notaði orðin leikandi námsmenn, sem mér finnst halda vel 

utan um hugmyndina um hið glaða og káta leikskólabarn sem fær það allra besta út 

úr sinni leikskóladvöl. 

Þegar hefðbundið kennslurými, þ.e.a.s. kennslustofan, er flutt út í umhverfið skapast 

ný tækifæri og áskoranir fyrir bæði nemandann og kennarann (Brodin, 2009:101).
2
 

Það er því í höndum bæði nemenda og kennara að grípa tækifærin sem útiveran 

gefur. Að nota skilningarvitin á það sem fyrir augu ber, njóta þess að vera úti í 

náttúrunni læra af henni og umhverfinu og öðlast færni og öryggi til að dvelja þar í 

leik og starfi. 

Við gerð þessa verkefnis vöknuðu hjá mér nokkrar spurningar um hvernig barnið 

skilur hugtök og skynjar nærumhverfi sitt. Hversu stór er sá heimur sem barnið 

þekkir? Nær það að tengja svæðin á milli heimilis og leikskóla? Hér verður ekki gerð 

tilraun til að svara þessum spurningum en þær eru verðugar fyrir leikskólakennarann 

til þess að nýta sér í útikennslustarfi. 

Til þess að hægt sé að vinna gott útikennslustarf er það fyrst og fremst kennarans að 

vera áhugasamur og vandvirkur um það sem hann er að gera. Kennarinn þarf að vera 

með í upphafi og síðan meta þann árangur sem náðst hefur í starfinu. Kennarinn þarf 

að viða að sér hugmyndum barnanna og fræðasamfélagsins og útfæra hvernig hægt 

er að nýta þær í verkefni í útikennslunni. Hvort sem leikskólalóðir bjóða upp á 

fjölbreytt námstækifæri eða ekki er leikskólakennaranum nauðsynlegt að víkka út 

sjóndeildarhringinn og leita að tækifærum sem náttúran og samfélagið bjóða upp á. 

                                                 
2
 To move a traditional learning space, such as the classroom, to an outdoor environment creates new 

opportunities and challenges for both the learner and the teacher (Brodin 2009:101). 
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7 VIÐAUKAR 

7.1 BRÉF SEM SENT VAR TIL LEIKSKÓLANNA 

 

Til þess er málið varðar. 

 

Ég heiti Jóhanna Berghild Hergeirsdóttir og er nemandi í leikskólakennarafræðum 

við menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég er að vinna að lokaverkefni til fullnaðar 

B.Ed. gráðu á þessari önn og fjallar það um útikennslu/útinám. Ég leita til ykkar því 

Stefán Bergmann, leiðsagnarkennarinn minn, benti mér á ykkar leikskóla sem starfað 

hefur með útikennslu og unnið þróunarverkefni í tengslum við útinám. Óska ég þess 

að fá að koma í heimsókn til ykkar, skoða leikskólann og sjá hvernig þið starfið í 

tengslum við útinám og spyrja ykkur nokkurra spurninga. 

 

Það væri mér mikils virði ef þið gætuð liðsinnt mér í þessu. 

Bestu kveðjur 

Jóhanna B. Hergeirsdóttir. 
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7.2 SPURNINGALISTI 

Bakgrunnsupplýsingar 

Leikskóli:  

Nafn:   

Aldur:  Starfsaldur á leikskóla: 

LEIÐIR LEIKSKÓLANS 

1. Hvenær byrjaði leikskólinn markvisst að vera með útikennslu? 

2. Hvernig var undirbúningi fyrir útikennsluna háttað?  

3. Hefur starfsfólk sótt námskeið um útinám/útikennslu? 

4. Er leikskólinn í samstarfi við aðrar stofnanir í tengslum við útikennsluna, og þá 

hverjar? 

HVERNIG ER STARFAÐ? 

5. Hversu oft í viku er útikennsla og hópastarf sem tengist útikennslu?  

6. Fara öll börnin í útikennslu? Ef ekki, hvaða börn fara? 

7. Hvernig gengur að halda skipulaginu með tilliti til nýrra starfsmanna og veðurs? 

8. Hvar fer útikennslan fram? 

9. Hefur útikennslan þróast frá því hún hófst? Hvernig? 

10. Hvað einkennir útikennsluna? Verkefni, kennsluaðferðir, það að njóta 

umhverfisins. (Eru verkefni unnin í útikennslunni eða fá börnin að njóta 

náttúrunnar eins og hún kemur fyrir hverju sinni?) 

11. Hvernig verkefni eru unnin?  

12. Er útikennslan/verkefnin skipulögð með tilliti til þess að vinna eigi úr 

upplifuninni þegar inn er komið? 

13. Hvernig tengið þið námssvið leikskólans inn í útikennsluna? 

HVERNIG GAGNAST ÚTIKENNSLAN? 

14. Hvernig nýtist útikennslan börnunum, eru það einhver börn sem hafa sérstakan 

hag af útináminu? 

15. Hefur útinámið betri áhrif á börn með einhverja erfiðleika? Á hvaða hátt? 

PERSÓNULEGT MAT 

16. Hversu vel hentar útkennsla/útinám að þínu mati leikskólastarfi? 

17. Hverjir eru helstu kostir útinámsins að þínu mati fyrir leikskólastarfið? 

18. Valdir þú að starfa með útikennslu eða varstu fengin(n) til þess?  

19. Eru foreldrar barnanna ánægðir með útikennsluna (persónulegt mat eða 

niðurstöður kannana)? 


