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Ágrip 

 Þetta verkefni fjallar um útikennslu í leikskóla og er lokaverkefni til B.Ed. prófs á 

Menntavísindasviði við Háskóla Íslands.  

 Verkefnið er tvíþætt. Í fyrri hluti eru hugtökin nærumhverfi og útikennsla skilgreind, 

fjallað er um kenningar fræðimannanna Howard Gardner, Lev Vygotsky og John Dewey um 

nám barna og mikilvægi leiks fyrir þroska barna. Þar á eftir er sagt frá því hvers vegna 

útikennsla er góður kostur í leikskólastarfi. Að lokum er litið á það hvernig gott sé að 

skipuleggja og framkvæma útikennslu og hvert hlutverk kennara er. Bent verður á hentugar 

kennsluaðferðir og góð ráð kynnt. 

 Í seinni hlutanum er umfjöllun um Leikskóla Seltjarnarness og tilraun gerð til að veita 

innsýn í það hvernig staðið er að útikennslu þar og tillögur gerðar að leiðum til að þróa 

útikennsluna frekar. Horft verður til nærumhverfis leikskólans og sagt er frá mörgum þeim 

möguleikum til útikennslu sem þar er að finna; á leikskólalóðinni, tengt náttúrunni og 

manngerða umhverfinu, samfélagi, sögu og menningu. Fram koma hugmyndir um verkefni og 

tekið fram hvaða námsvið tengjast þeim.  
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Formáli 

 Margt hefur breyst í mínu lífi undanfarin fjögur ár. Í byrjun árs 2007 komst ég að því að ég 

væri ófrísk. Það varð til þess að ég gaf mér í fyrsta sinn tíma til að virkilega hugsa um það 

hvert ég vildi stefna. Eftir nokkra umhugsun tók ég ákvörðun um að segja upp starfi mínu sem 

verslunarstjóri og skrá mig í leikskólakennarafræði því að ég taldi það henta mun betur 

mínum persónuleika og áhugasviði. Námið hefur verið bæði skemmtilegt og krefjandi og ég 

er sannfærð um að nú sé ég komin á rétta braut.  

 Eflaust eru einhverjir sem þekkja mig hissa á efnisvali mínu í lokaritgerðinni því ég telst 

seint vera göngugarpur. Það breytir þó ekki þeirri staðreynd að ég hef alltaf notið útiveru og 

tel mikil tækifæri liggja í útikennslu í leikskóla. Útikennslan er góð leið til að styrkja nám og 

gefur tækifæri að njóta þess að vera í nærumhverfinu, bæði fyrir börnin og eins kennarana. 

 Nú þegar ég legg lokahönd á þessa ritgerð er óhætt að segja að ég hafi afkastað miklu á 

stuttum tíma, börnin orðin tvö og ég að útskrifast sem leikskólakennari. Ég hugsa að ég hefði 

ekki getað lokið náminu ef ég hefði ekki haft stuðning frá fjölskyldu minni og vinum. Því vil 

ég nota tækifærið og þakka fyrir mig. Ég vil byrja á því að þakka börnunum mínum, Þórarni 

Marinó og Freyju Sigríði fyrir að koma í heiminn og manninum mínum Magnúsi Gunnlaugi 

Þórarinssyni fyrir stuðninginn við námið. Móðir minni, Freyju Magnúsdóttur, þakka ég fyrir 

að vera alltaf tilbúin að ræða málin við mig og tengdamóðir mín Sigríður Austmann 

Jóhannsdóttir á einnig skilið þakkir fyrir alla hjálpina sem hún hefur veitt mér. Að lokum vil 

ég þakka leiðsagnarkennara mínum Stefáni Bergmann fyrir stuðning og góð ráð, 

deildarstjórunum sem ég tók viðtöl við fyrir góðar viðtökur og allar upplýsingarnar og 

yfirlesurum mínum Maríu Kristínu Haraldsdóttur og Önnu Harðardóttur, 

aðstoðarleikskólastjóra Leikskóla Seltjarnarness fyrir vandaðar ábendingar. 
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1. Inngangur 

 Lokaverkefni mitt fjallar um útikennslu. Ég valdi þetta viðfangsefni vegna þess að ég tel 

útikennslu vera góðan kost til að efla leikskólastarf. Í sumar mun ég hefja störf við Leikskóla 

Seltjarnarness og ég vil hafa með mér í farteskinu góða yfirsýn yfir það hvaða valmöguleikar 

eru fyrir hendi í nærumhverfi leikskólans og hvernig hægt er að nota útikennslu þar. Vonandi 

á fleira starfsfólk eftir að nýta sér þetta skjal og hafa gaman að.   

 Verkefnið er tvíþætt. Í fyrri hluta þess er litið á hinar ýmsu hliðar útikennslu. Fyrst verður  

leitast við að skilgreina hugtökin útikennsla og nærumhverfi. Það er misjafnt hvaða merking 

er lögð í þessi hugtök en hér nær hugtakið útikennsla yfir alla þá menntun sem á sér stað 

utandyra, hvort sem það er á leikskólalóð eða utan hennar, í þéttbýli eða dreifbýli, í 

manngerðu umhverfi og menningarlegu samfélagi eða í náttúrunni. Nærumhverfi skilgreinist 

sem allt það sem er í nánasta umhverfi leikskólans. Því næst verða kynntar kenningar um 

þroska og nám barna þar sem beint verður sjónum að því hvernig útikennsla styður við það. Í 

framhaldi af því verður fjallað um hvers vegna útikennsla er góður kostur í leikskólastarfi og 

að lokum verður litið á það hvernig gott er að skipuleggja og framkvæma útikennslu þar sem 

bent verður á hentugar kennsluaðferðir og góð ráð kynnt. 

 Í seinni hlutanum verður umfjöllun um Leikskóla Seltjarnarness og tilraun gerð til að veita 

innsýn í það hvernig útikennslu er háttað þar nú og tillögur gerðar að leiðum til að þróa 

útikennsluna frekar. Horft verður til nærumhverfis leikskólans og sagt verður frá mörgum 

þeim möguleikum til útikennslu sem þar er að finna á leikskólalóðinni, tengt náttúrunni og 

manngerða umhverfinu, samfélagi, sögu og menningu. Fram koma hugmyndir um verkefni og 

tekið fram hvaða námsvið tengjast þeim.  

 Við vinnu ritgerðarinnar kynnti ég mér ótal gögn sem varða útikennslu, nám og þroska 

barna. Heimildirnar sem ég notast við eru úr Aðalnámskrá leikskóla frá 1999, frá 

Lýðheilsustöð,  úr  rannsóknum og bókum um útikennslu og umhverfismennt sem fræðimenn 

á því sviði hafa skrifað, af heimasíðu Leikskóla Seltjarnarness og ýmis rit um Seltjarnarnes. 

Auk þess tók ég eigindleg viðtöl við þrjá deildarstjóra Leikskóla Seltjarnarness og fékk að 

sitja Grænfánafund með starfsmönnum leikskólans. Einnig fór ég í gönguferðir um þau svæði 

sem ég fjalla um, bæði ein og ásamt leiðbeinanda mínum. 
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2. Nærumhverfi og útikennsla 

 Nærumhverfi skilgreinist hér sem allt það sem er í nánasta umhverfi leikskólans; 

leikskólalóðin, náttúran, manngert umhverfi, samfélagið, saga og menning. Nærumhverfi 

leikskóla er margbreytilegt og mismunandi eftir staðsetningu leikskólans en yfirleitt eru sömu 

þættir til staðar á öllum stöðum en í mismunandi formi. Allir þessir þættir eru mikilvægir fyrir 

námsumhverfi barna og þau þurfa að fá tækifæri til að kynnast og læra af því frá fyrstu hendi.  

 Það er snúið að skilgreina hvað útikennsla er þar sem hugtakið er mjög vítt. Útikennsla 

getur náð yfir alla menntun sem á sér stað utanhúss, hvort sem það er á skólalóðinni eða utan 

hennar, í þéttbýli eða dreifbýli, í manngerðu umhverfi og menningarlegu samfélagi eða í 

villtri náttúru (Gair 1997:2). Hægt er að nota útikennslu í hvernig skóla sem er og hana má 

útfæra á þann veg sem hentar hverjum og einum (Jordet, 1998:9).  

 Í bókinni Nærmiljøet som klasserom skilgreinir Arne Nikolaisen Jordet útikennslu og 

útiskóla á þennan hátt:  

 Útiskóli er vinnuaðferð þar sem hluti skóladagsins er fluttur út í nærumhverfi 

leikskólans og reglulega eru unnin verkefni utan kennslustofunnar. Þessi vinnuaðferð 

gefur börnunum tækifæri til að nota öll skilningarvit sín og fá að kynnast 

raunveruleikanum með persónulegum og áþreifanlegum hætti. Aðferðin gefur 

börnunum rými til athafna á forsendum námsgreinanna, þroskast og leika sér að 

sjálfsdáðum, finna til forvitni, ímyndunar, upplifunar og samkenndar.  

Útiskóli snýst um að samþætta öll námsviðin þannig að þær athafnir sem eiga sér stað  

bæði utan- og innandyra verða í meira samhengi hver við aðra. Börn læra um 

raunveruleikann í raunveruleikanum, þ.e.a.s. um náttúruna í náttúrunni, um samfélagið í 

samfélaginu og um nærumhverfið í nærumhverfinu (Jordet, 1998: 24). 

 Með útikennslu er lögð áhersla á að barnið öðlist reynslu frá fyrstu hendi en það byggir á 

þeirri forsendu að það læri best með því að gera sjálft. Útikennsla snýst um skynjun, reynslu, 

að muna, að uppgötva, að ná valdi á, að miðla og að skapa. Útikennsla býður upp á eitthvað 

fyrir alla. Námið á að fara fram á forsendum barnsins þar sem byggt er ofan á fyrri reynslu 

þess. Kennarinn aðstoðar og styður nám barnsins. Útikennsla gefur tækifæri til að notast við 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og með viðeigandi undirbúning er hægt að koma öllum 

námssviðum leikskólans fyrir.  

 Í útikennslu er litið á allt nánasta umhverfi leikskólans sem vettvang til náms og því þarf 

ekki að afmarka ákveðið svæði.  Þó er hægt að koma upp svokallaðri útistofu sem væri fast 

svæði til útikennslu. Útistofur geta verið með ýmsum hætti og án sérstaks útbúnaðar en 
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hentugt er að notast við skjólgóðan stað þar sem nemendur og kennarar geta unnið saman. Þar 

væri jafnvel hægt að byggja upp svæðið með tímanum með því til dæmis að útbúa eldstæði, 

smíða bekki og leiktæki úr náttúrulegum efnum, rækta ýmiss konar gróður og grænmeti og 

svo mætti lengi telja (Lýðheilsustöð, 2008:60).  
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3. Fræðimenn og nám barna 

 

 Til þess að geta skipulagt nám barna er nauðsynlegt að þekkja til viðurkenndra fræða um 

það hvernig börn þroskast og læra. Margir þeirra sem leggja áherslu á útikennslu líta til 

kenninga Howard Gardner,  John Dewey og Lev Vygotsky. Hér á eftir kemur umfjöllun um 

þessa þrjá kennismiði en auk þess verður fjallað um mikilvægi leiks fyrir þroska barna.   

3.1. Howard Gardner  

 Howard Gardner er bandarískur taugasálfræðingur sem kom fram með 

fjölgreindarkenningu sína árið 1983. Að hans mati er ekki hægt að skilgreina greind á eins 

einfaldan hátt og hefð var fyrir í vestrænni menningu, þar sem bókleg greind skipti mestu 

máli. Hann setti fram þá hugmynd að getum verið greind á mörgum sviðum og skipti 

greindunum upphaflega í 7 jafngild greindarsvið en síðar bættist áttunda sviðið við. Hver 

einstaklingur býr yfir öllum greindunum og hægt er að vera snjall á mörgum sviðum. Oftast er 

einstaklingur þó sterkastur á einhverju ákveðnu sviði en ef hann fær örvun og tækifæri getur 

hann þróað hverja greind fyrir sig á nokkuð hátt getustig. Þessi svið eru samtengd en þróast 

mismikið hjá hverjum og einum og á mismunandi tíma (Armstrong, 2001: 21). 

 Engin ein greind er mikilvægari en önnur. Gardner leggur áherslu á einstaklingsmun og þar 

sem hæfileikar eru mismunandi er mikilvægt að hver og einn fái fjölbreytt tækifæri til leiks og 

náms svo þau fái að þroskast sem best (Armstrong, 2001: 63). Fjölgreindarkenningin er ekki 

aðferð til að draga fólk í dilka heldur leið til að sjá styrkleika hvers og eins. (Armstrong. 2001: 

45). Það þarf að koma til móts við þarfir einstaklingsins þar sem hann fær að rækta sína sterku 

eiginleika en á sama tíma er nauðsynlegt að þroska önnur greindarsvið svo að úr verði 

heilsteypt manneskja.  

 Greindirnar átta samkvæmt Gardner eru: 

 Málgreind: Hæfileiki til að tjá sig bæði skriflega og munnlega, hafa áhrif með orðum. 

 Rök- og stærðfræðigreind: hæfileiki til að vinna með tölur, rökfræði og kerfi á 

árangursríkan hátt. 

 Rýmisgreind: hæfileiki til að skynja hið sjónræna, rúmfræðilega umhverfi, að geta séð 

hluti fyrir sér, ímyndað sér og séð í huganum hvernig hluturinn kemur út. 

 Tónlistargreind: hæfileiki til að skynja, meta, skapa, tjá og njóta margvíslegrar 

tónlistar.  

 Líkams- og hreyfigreind: hæfileiki til að nota allan líkamann til að tjá hugmyndir, 

tilfinningar og leikni í að nota hendurnar til að búa til hluti og hafa gaman af. 
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 Samskiptagreind: hæfileiki til að eiga góð samskipti við aðra, hafa samkennd, skilja, 

greina skap, fyrirætlanir og tilfinningar annarra.  

 Sjálfsþekkingargreind: Sjálfsþekking og hæfni til að lifa og starfa á grunni þeirrar 

þekkingar, skýr sjálfsmynd, þekking á eigin styrk og veikleikum. 

 Umhverfisgreind: Hæfileikinn til að þekkja og flokka plöntur, steintegundir og dýr og 

annað í umhverfinu. 

(Armstrong, 2001:14-15). 

 Gardner talar um þrjú meginatriði sem hafa áhrif á það hvernig greindarstig þróast. Í fyrsta 

lagi er það líffræðileg hæfni sem felur í sér erfðafræðilega og arfgenga þætti. Í öðru lagi er 

það einstaklingsbundin lífssaga sem tengist því hverja við umgöngumst mest og í þriðja lagi 

er það menningar- og sögulegur bakgrunnur eins og hvar og hvenær við fæðumst og ölumst 

upp og eðli og ástand sögu (Armstrong, 2001: 29). Gardner telur að þörf sé á að beita 

fjölbreyttum aðferðum í leit að þekkingu og hann leggur áherslu á að engin ákveðin aðferð sé 

betri en önnur. Þar sem hvert barn er einstakt og hefur yfir ólíkum greindum að búa segir það 

sig sjálft að það sem hentar einu barni hentar ef til vill ekki öðru (Armstrong, 2001: 63).  

 Börn eru eins ólík og þau eru mörg. Útikennslan gefur gott rými og mikla möguleika til að 

nota allar greindirnar. Það er mikilvægt að hafa fjölgreindarkenninguna í huga þegar 

skipuleggja á útikennsluna og leita leiða til að flétta allar greindir inn í starf barnanna.  

3.2. Lev Vygotsky   

 Lev Vygotsky (1896-1934) var rússneskur kennari og sálfræðingur. Að hans mati er 

tungumálið aðalverkfæri mannsins til að þróa hugsun sína. Tungumálið er ekki einungis 

verkfæri sem gerir okkur fær í að túlka heiminn heldur er það grundvöllur hugsana sem 

byggist á orðum og móti ferli hugsunar. (Wood, 1992: 24-25). Samkvæmt honum þroskast 

einstaklingur og byggir upp þekkingu sína í gegnum félagsleg samskipti sín við aðra og í 

gegnum menninguna.  

 Hann setti fram hugtakið um svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal development) en 

það er skilgreint sem það bil sem er á milli þess sem barnið getur eða skilur án hjálpar og þess 

sem barn getur eða skilur þegar það fær aðstoð frá fullorðnum einstakling eða reyndara barni.  

 Hann lagði áherslu á mikilvægi hinna fullorðnu í námi barna og að það væri hlutverk þeirra 

að sjá börnunum fyrir verkefni sem liggja innan svæðis mögulegs þroska og fylgja þeim eftir 

með leiðbeiningum eða stuðningi en þarf að vera meðvitaður um hvenær hann eigi að leyfa 

barninu að glíma sjálft við verkefnið. Verkefnin eiga að vera hæfilega krefjandi, aðeins fyrir 

ofan getu barnanna frekar en að reyna á það sem þau geta fyrir.  
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 Vygotsky lagði líka áherslu á mikilvægi leiks fyrir þroska barna. Hann talaði meðal annars 

um að ímyndunarleikur væri góð leið fyrir barnið til að læra. Hann vildi meina að barnið gæti 

hagað sér eins og það sé eldra en það er þegar það er í leik og geti þar með prófað að takast á 

við aðstæður sem það ræður ekki við án aðstoðar í raunveruleikanum og sé því svæði hins 

mögulega þroska (Berk og Winsler, 1995: 27-30). 

3.3. John Dewey   

 John Dewey (1859-1952) var bandarískur heimspekingur, sálfræðingur og 

uppeldisfrömuður. Hann lagði höfuðáherslu á að virkja hina miklu athafnaþörf barnsins og að 

vekja áhuga þess. Einkunnarorð hans að læra með því að gera (e. learning by doing) eru 

lýsandi fyrir stefnu hans en hann lagði mikla áherslu á samfellu í námi og að börn ættu að 

læra af eigin reynslu og út frá eigin áhuga og virkni. Persónuleg reynsla þeirra þar sem þau fá 

að upplifa og framkvæma sjálf eykur líkurnar á því að þau öðlist skilning á umhverfinu sínu 

og því skiptir miklu máli hvað börnin fá að upplifa og hvernig umhverfi þau eru í. Umhverfið 

á samkvæmt honum að vera þannig að það sé hvetjandi fyrir þroska og aldur barnanna, 

kennslugögn og efniviður á að vera fjölbreyttur og viðfangsefnin eiga að vekja löngun þeirra 

til að leita lausna.  

 Að hans mati þroskast börn við það að vinna saman en hlutverk kennarans er að vera 

samstarfsaðili og leiðbeinandi barnanna. Kennari þarf að þekkja þroska og þarfir barnanna og 

vera vel undirbúinn og skipulagður til að nám barna geti átt sér stað (Gilbertson o.fl., 2006).    

 Dewey lagði áherslu á að barnið er fyrst og fremst í nútíðinni en ekki framtíðinni. Hann 

hafði áhyggjur af því að skólar væru svo uppteknir af framtíðinni að þeir gleyma áhrifum 

dagsins í dag á morgundaginn. Hann afneitaði þó ekki mikilvægi framtíðarinnar en benti á að 

ef nám er þróun þá verður að byggja á því sem er í núinu til þess að undirbúa einstaklinga 

fyrir framtíðina (Dewey, 2000: 59). 

3.4. Leikurinn 

 Ekki má gleyma að nám ungra barna fer að miklu leyti fram í gegnum leik og því hafa 

leikir gríðarlega mikla þýðingu fyrir þroska barna. Í gegnum leikinn uppgötva börn sitt 

nánasta umhverfi og það sem er að gerast í kringum þau. Leikir eru margir og mismunandi en 

þeir hafa allir áhrif á einhvern einn eða fleiri þætti almenns þroska hjá börnum, má þar nefna 

málþroska, samskiptahæfni og félagsþroska, siðferðisþroska, sköpunargáfu, ímyndunarafl, 

vitsmunaþroska, tilfinningaþroska, hreyfiþroska og í raun allan þroska. Einnig skapar 

leikurinn tækifæri til að öðlast vissa hæfileika sem eru nauðsynlegir seinna á lífsleiðinni 
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(Cole, 2005: 216).  Leikurinn er því undirbúningur fyrir lífið sjálft en það má þó ekki gleyma 

að megintilgangur leikja er að hafa gaman af þeim. 

 Enn er til fólk sem lítur á leik sem eintóma skemmtun og að með leik sé verið að sóa tíma 

sem gæti nýst betur í nám en þessu viðhorfi þarf að breyta því það er fátt eins gagnlegt og að 

gera nám að leik. Þegar viðfangsefni eru gerð skemmtileg eru mun meiri líkur á að 

námsmarkmiðið náist. Með leikjum er hægt að ná fram svo miklu; þeir geta eflt námsáhuga, 

stuðlað að fjölbreytni, aukið virkni nemenda, eflt félagsanda og gefið nauðsynlega 

tilbreytingu. Útikennsla býður upp á mikil og fjölbreytt tækifæri til frjálsra leikja en einnig 

möguleika til náms þar sem leikgleðin er í fyrirrúmi.  

 Ýmsar leikgerðir fá mikið rými í almennu skólastarfi, til dæmis ímyndunarleikir,  

byggingarleikir og fleira, en ein leikgerð, ærslaleikur, fær ekki eins mikið að njóta sín 

innandyra.  Ærslaleikur er algengt leikjaform ungra barn þar sem að þau nota líkamann sem 

hið leikandi afl. Oft hefur verið fjallað um ærslaleik sem „óæðri leik“ og jafnvel að hann hafi 

skemmandi áhrif á börn en fræðimenn hafa nú fjallað um mikilvægi hans fyrir þroska barna 

og þá sérstaklega drengja. Nútímarannsóknir hafa til dæmis sýnt fram á það að ef barn fær 

ekki tækifæri til að fíflast og fara í ærslaleiki þá getur það hamlað þroska vissra svæða í heila, 

þar á meðal framheila þar sem hömlur manna eru (Midtsand, 2007: 1462-1464). Mannfólkið 

og önnur dýr hafa náttúrulega þörf fyrir það að ærslast og þau dýr sem fá ekki að kljást við 

hvort annað eiga á hættu að verða ofvirk og eiga erfitt með að einbeita sér. Ærslaleikur gefur 

börnum tækifæri til að læra svo margt í tengslum við samskipti við aðra. Þau læra að lesa í 

félagsleg merki og svipbrigði annarra. Þau þróa með sér sjálfstjórn og meiri hömlur, þau læra 

að virða mörk annarra og skilja sínar eigin tilfinningar og tilfinningar annarra og öðlast líka 

meiri félagshæfni og samkennd.  

 Sum börn eiga einhverra hluta vegna erfiðara með að taka þátt í ærslaleik og missa þannig 

af tækifærum til að þroska með sér marga mikilvæga eiginleika. Finna þarf leiðir til að hjálpa 

þeim sem eiga erfitt með að komast inn í ærslaleiki því það getur haft alvarlegar afleiðingar 

fyrir þroska þeirra fái þau aldrei tækifæri til að taka þátt. Það að kunna ærslaleik opnar líka 

inn á fleiri leikgerðir því að ærslaleikurinn er oftast upphafið að öðrum leikjum, þ.e.a.s. hann 

þróast yfir í þykjustuleik eða einhvern annan leik. Börnin róast á líkama og sál eftir 

ærslaleikinn og þau eiga auðveldara með að einbeita sér. Tilvalið er að gefa rými fyrir slíkan 

leik í útikennslu því þá eiga þau betra með að gera hluti sem þau hefðu ekki náð að einbeita 

sér að vegna mikillar orku (Midtsand, 2007: 1462-1464).  
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4. Hvers vegna útikennsla? 

 Segja má að sú hugmyndafræði sem liggur að baki útikennslu hafi í sjálfu sér verið við lýði 

í óratíma þar sem börn lærðu áður af því að fylgjast með daglegri vinnu þeirra sem eldri voru 

og fengu að takast á við margskonar verkefni við raunverulegar aðstæður (Lýðheilsustöð, 

2008: 59). Með aukinni dvöl nemenda á leikskólum og skólum undanfarin ár hafa börn 

fjarlægst það sem hægt er að kalla raunverulegan heim og hefur það valdið áhyggjum 

fræðimanna. Breyttar þjóðfélagsaðstöður hafa leitt til lengri vistunartíma hjá börnum á 

leikskólum. Mun fleiri börn dvelja nú á leikskólum landsins en fyrir um 20 árum og aldur 

barna í vistun er einnig mun lægri en áður tíðkaðist. Flest börn frá þriggja ára aldri dvelja nú 

bróðurpart dags á leikskólum, eða um 95% árið 2006 í samanburði við um 55% árið 1984. 

Börnum á aldrinum 0-2 ára fjölgar líka ört, eða frá um 10% árið 1984 í um 40% árið 2006. 

Við þetta má bæta að dvalartíminn er einnig að lengjast (Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 15-16). 

Ef skoðaðar eru tölur af vef Hagstofu Íslands frá árunum 1998-2008 má sjá miklar breytingar 

á vistunartíma barna. Árið 1998 voru 531 barn í 9 tíma eða lengur en árið 2008 voru þau 

2034.  Þar kemur einnig fram að börnum í hálfsdagsvistun, eða í 4-5 tíma á dag, fer fækkandi. 

Annað sem vekur athygli er sá fjöldi 0-2 ára barna sem dvelja 8 tíma og lengur í leikskólunum  

(Hagstofa Íslands, e.d.).  

 Þegar vistunartími barna er eins langur og raun ber vitni er þeim mun mikilvægara að 

starfsfólk skipuleggi starfið vel og sé vakandi fyrir því hvað það er sem börnin þarfnast til að 

verða sterkir og heilsteyptir einstaklingar. Sífellt fleiri leikskólakennarar gera sér grein fyrir 

því að útikennsla er góð leið til að efla þroska og nám nemenda sinna. Þeir eru þeirrar 

skoðunar að hefðbundið leik- og grunnskólastarf eigi ekki að fara að öllu leyti fram innandyra 

þar sem börn hafi þörf fyrir að upplifa tilveruna mun meira en hægt er að bjóða þeim upp á í 

hinu venjulega leikskólaumhverfi. (Jordet, 1998: 22). Það að leysa verkefni innandyra er í 

sjálfu sér ekki slæmt en gefist kostur á að færa hluta vinnunnar út í nærumhverfið gefur það 

námi barnanna aukið líf og kraft og það er nokkuð víst að líkurnar á að verkefnið skilji 

eitthvað eftir sig í huga nemendanna aukist stórlega. Nemendur verða mun virkari í 

námsferlinu því það er allt önnur upplifun að fá að sjá og koma við eitthvað sem tengist 

námsefninu beint heldur en að þurfa að búa til mynd af því í huganum, sérstaklega hjá ungum 

börnum sem eru kannski að læra um eitthvað alveg nýtt og óþekkt.  

 Í Aðalnámskrá leikskóla (1999: 8) kemur fram að rækta skuli alhliða þroska barnsins. Sá 

þroski felst meðal annars í  líkams- og hreyfiþroska, tilfinningaþroska, vitsmunaþroska, 

málþroska, félagsþroska og félagsvitund, fagurþroska og sköpunarhæfni, siðgæðisþroska og 
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siðgæðisvitund. Huga þarf að öllum þroskaþáttum, efla þá og samspil þeirra. Nýlegar 

rannsóknir hafa sýnt að leikskólabörn sem fá tækifæri til að vinna að verkefnum sem reyna á 

hugsun þeirra dafna best. Umhverfið skiptir miklu máli og rannsóknir hafa líka leitt í ljós að 

umhverfi sem gerir börnum kleift að vinna verkefni í samvinnu við fullorðna og önnur börn 

ýti undir mál- og vitsmunaþroska, félagsfærni og betri líðan sem leiðir til betri hegðunar 

(Craft, Anna og Alice Paige-Smith, 2008: 16).  

 Útikennsla nýtur sívaxandi vinsælda, meðal annars á Norðurlöndunum, sem góð leið til að 

efla alhliða þroska barna og færa þau aftur nær raunveruleikanum. Útikennsla er ekki ákveðin 

námsgrein heldur kjörin vinnuaðferð sem býður upp á mikla fjölbreytni í kennsluaðferðum og 

að skipuleggja og samþætta námssvið á ýmsa vegu. Í Aðalnámskrá leikskóla (1999: 19) 

kemur fram að útikennsla auðgi og styrki allt nám ásamt því að vera hollt fyrir bæði líkama og 

sál. Þar eru tilgreind ákveðin námsvið sem leikskólar eiga að starfa eftir. Námsviðin, sem eru 

áhersluþættir í leikskólauppeldi, skarast og eru samofin undirstöðuþáttum leikskólastarfsins. 

Þessi námsvið ber að hafa í huga við skipulag útikennslu og með ýmsum hætti er hægt að  

koma þeim öllum fyrir í útikennslu.  

Námssviðin eru:  

 Hreyfing 

 Það gefur augaleið að tækifæri til hreyfingar eru mikil í útikennslu. Sérstaklega er tekið 

fram í Aðalnámskránni (1999: 20-21) að hreyfing og útivera eru samtengdir þættir. Í útiveru 

komast börn í snertingu við náttúruna, þau skynja nánasta umhverfi sitt og læra að meta það. 

Utan dyra geta börnin leyft sér ærslaleiki, hróp og köll. Þar geta þau hlaupið, hoppað, stokkið 

og klifrað. 

 Málrækt 

 Tungumálið er mikilvægasta tjáningarform mannsins og því mikilvægt að styðja við 

málþroska barnanna. Í útikennslu gefast margvísleg tækifæri til þess að efla orðaforða og 

hugtakaskilning barns. Einnig gefst því færi á að tjá sig um atburði og efni sem það hefur 

áhuga á. Nauðsynlegt er að gæta þess að sérhvert barn fái að leggja eitthvað til málanna. 

Mikilvægt er að kennari efli virka hlustun og byggi samræður á opnum spurningum þar sem 

svarið krefst íhugunar að hálfu barnsins og hvetja þarf börn til að færa rök fyrir máli sínu 

(Aðalnámskrá, 1999: 20-22). 

 Myndsköpun 

 Umhverfið getur gefið mörg tækifæri og hugmyndir til listsköpunar. Í útikennslu er hægt 

að finna fjölbreyttan efnivið og skilyrði sem hægt er að nýta til sköpunar. Barn á að fá að 
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komast í kynni við ýmis konar listaverk og listiðnað. Ferðir á listsýningar, listasöfn eða 

jafnvel vinnustofur listamanna geta verið mjög lærdómsríkar.  (Aðalnámskrá, 1999: 23-24) 

 Tónlist 

 Það að virkja hlustun barnanna telst til tónlistaruppeldis. Í umhverfinu og náttúrunni gefst 

barni tækifæri til að heyra og kanna margvísleg hljóð, svo sem fuglakvak, brimhljóð, 

vindgnauð, fótatak og fleira. Börn þurfa að læra að hlusta, ekki einungis að horfa á 

(Aðalnámskrá, 1999: 25). Auk þess geta börn notað ýmiskonar hluti sem er að finna utandyra 

til að mynda hljóð. Til dæmis er hægt að slá saman steinum í takt á meðan sungið er. 

 Náttúra og umhverfi 

 Víða er lögð áhersla á þetta námssvið í Aðalnámskrá. Þar kemur meðal annars fram að 

leikskólakennara beri að fara í náttúruskoðunarferðir með börnunum. Þau þurfa að fá að 

kynnast fjölbreytileika náttúrunnar, komast í lifandi tengsl við hana og njóta hennar. Einnig 

þarf að opna augu barns fyrir fegurð náttúrunnar og vekja virðingu fyrir henni og 

ábyrgðarkennd (Aðalnámskrá, 1999: 26). 

Börn eru næm og taka vel eftir hinu smáa í umhverfinu, þann áhuga ber að nýta. 

Fjölbreytileiki náttúrunnar er óendanleg uppspretta nýrra hugmynda, leikja, 

viðfangsefna og athugana. Úti í náttúrunni kannar barnið ýmis fyrirbæri, skoðar og 

gerir tilraunir. Það leitar tengsla milli ólíkra fyrirbæra og lærir að draga ályktanir af 

þeim. 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. [...] Í leikskóla 

ber að fræða börn um náttúruna, umhverfið og verndun þess. Þetta má gera með því að 

ræða um dýr, plöntur, árstíðir, veðurfar, ræktun, umgengni um náttúruna og fleira 

(Aðalnámskrá, 1999: 26). 

 Hægt er að útbúa sér svæði innandyra sem ætlað er til undirbúnings og úrvinnslu 

útikennslu. Þar mætti koma fyrir ýmsum náttúrugripum, efnum og tækjum sem börn geta 

leikið sér með og notið sér til fróðleiks og ánægju, t.d. ýmsum dýrum og steinum. Auk þess er 

gott að leikskólinn komi sér upp aðstöðu og tækjum til tilrauna og athugana (Aðalnámskrá, 

1999: 27). 

 Menning og samfélag 

 Börn fá snemma áhuga á sínu nánasta umhverfi og því sem þar fer fram. Smám saman 

kynnast þau því samfélagi sem þau eru hluti af. Nærumhverfi leikskóla er misjafnt eftir 

staðsetningu og því geta tækifæri til útikennslu verið ólík á milli staða. Börnin koma líka úr 
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ólíkum fjölskyldugerðum og ber leikskóla að taka tillit til þessara þátta í starfi sínu og við 

gerð skólanámskrár. Leita þarf leiða til að efla tilfinningu sérhvers barns fyrir því að það 

tilheyri samfélaginu og sé hluti af því. Hægt er að nýta margs konar starfsemi utan leikskólans 

til þess (Aðalnámskrá, 1999: 27). 

 

Börn eru forvitin og eftirtektarsöm. Áhuga þeirra og eftirtekt ber að efla og víkka 

áhugasvið þeirra og sjóndeildarhring með skoðunarferðum í nágrenni leikskólans og 

með margvíslegum heimsóknum í þjónustu- og menningarstofnanir. Vel þarf að nýta 

umhverfi leikskóla til gönguferða, leikja, náttúruskoðunar og hvers konar rannsókna. Í 

þessum ferðum fá börnin smám saman aukna tilfinningu fyrir vegalengdum og þær 

styrkja tengsl þeirra og skilning á samfélaginu og menningu þess (Aðalnámskrá, 1999: 

27). 

 Alltaf þarf að hafa í huga að nám barna fer að mestu leyti fram í gegnum leik svo að 

viðfangsefni barnanna þurfa að vera skemmtileg og á þeirra forsendum. Leikir eiga vel að 

rúmast innan útikennslunnar og með smá hugmyndaflugi er hægt að beintengja leiki við 

faglegu hlið námsins. Barn er ekki einungis leikfúst, það er einnig nám- og verkfúst. Barn 

hefur mikla þörf fyrir að takast á við verkefni sem reyna á færni þess, bæði andlega og 

líkamlega. Því vex stöðugt þróttur, þor og úthald með ári hverju. Barn getur smám saman 

einbeitt sér æ lengur að viðfangsefnum og leikjum. Það er forvitið og vill fást við krefjandi 

leiki og verkefni. Leikskólinn á að veita börnum viðfangsefni og aðstöðu sem hæfir þroska 

þeirra, áhuga og getu (Aðalnámskrá, 1999: 12) Með því að flytja kennsluna út fyrir gefst 

börnunum færi á að kanna nærumhverfi sitt, bæði skólalóðina og nágrenni skólans. Þau fá að 

upplifa síbreytileika náttúrunnar af eigin raun og kynnast því samfélagi sem þau eru 

þátttakendur í. Leitast er við að gera upplifanir barnanna sem raunverulegastar og að þau fái 

að þroskast og leika sér á eigin forsendum en þau fá einnig fleiri tækifæri til að vera 

þátttakendur í hóp. Forvitni þeirra og hugmyndaflug getur eflst við að fá að reyna á sig og 

nota skynfærin sín. Útikennsla í nærumhverfi eflir líka sjálfstæði barna og kennir þeim að fara 

vel með umhverfið okkar (Jordet, 1998: 23). 

 Í handbók frá Lýðheilsustöð (2008: 61) eru talin upp ýmis konar ávinningur sem hlýst af 

útikennslu:  

 Aukin hreyfing, meira þol og betri hreyfifærni. Nemendur þurfa að beita líkamanum 

án þess að vera endilega meðvitaðir um það og eru í tengslum við aðra án samkeppni. 

 Betri félagsleg færni. Nemendur eru í miðju atburðanna, læra um lýðræðisleg 

vinnubrögð, að eiga samskipti hver við annan og taka ábyrgð. 
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 Aukin einbeiting og ró eftir hressandi útiveru í fersku lofti. Samskipti og samband 

kennara og nemenda verður betra og minna er um agavandamál.  

 Betri heilsa, almennt minna um veikindi bæði hjá nemendum og kennurum. 

 Nemendur læra að klæða sig í samræmi við veður og láta það síður hindra útiveru. 

 Betri tengsl nemenda við viðfangsefni kennslunnar vegna fjölbreytni kennslu og 

námsaðferða. 

 Aukinn skilningur á náttúrunni, vísindum og umhverfi. Tekist á við fjölbreytt verkefni 

við raunverulegar aðstæður. Auðvelt að samþætta við flest námssvið.  

 Óhætt er að segja að útikennsla felur í sér marga kosti og tækifæri til að þroskast og læra, 

en ekki síst til að njóta. 
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5. Skipulag og framkvæmd útikennslu 

5.1. Þrískipt líkan 

 Fram hefur komið að útikennsla er ekki sérstök námsgrein heldur frekar vinnuaðferð þar 

sem kennarar geta beitt mismunandi kennsluaðferðum til að nálgast viðfangsefnið sem verið 

er að kynna. Útikennsla þarf ekki að vera viðamikil og flókin í framkvæmd en hún krefst 

ákveðins skipulags. Jordet (1998: 25) setur fram þrískipt líkan sem útskýrir hvernig gott sé að 

fara að: 

 Fyrst fer fram undirbúningur þess sem nemendur munu gera þegar út er komið. Það 

getur verið nauðsynlegt að ræða eða lesa um viðfangsefnið áður en lagt er af stað.  

 Næst er það upplifunin utandyra þar sem börnin fá tækifæri til að framkvæma 

verkefnið. Til þess þurfa þau að nota skynfæri sín, fá að skoða og upplifa, reyna á sig 

og rannsaka.  

 Að lokum er svo úrvinnslan og íhugunin sem getur í sjálfu sér bæði farið fram utan- 

og innandyra. 

 Eins og sést á líkaninu hér að ofan fer undirbúningur og úrvinnsla oft fram innandyra, 

síðan tekur við upplifun utandyra og í lokin fer fram úrvinnsla og íhugun. Útikennsla getur 

tekið mislangan tíma, allt frá því að vera nokkurra mínútna kennsla þar sem kennari grípur 

tækifæri sem upp kemur hjá börnunum og upp í langtímaverkefni sem getur spannað marga 

daga, jafnvel mánuði.   

5.2. Könnunaraðferðin 

 Til eru fjölmargar kennsluaðferðir sem byggðar eru upp á svipaðan hátt og hjá Jordet. Ein 

slík er Könnunaraðferðin (e. Project Approach) og hún hentar mjög vel til kennslu í 

leikskólum, þar með talið útikennslu. Í þeirri aðferð er m.a. tekið mið af hugmyndum Dewey 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 163) og ráða börnin ferðinni að miklu leyti. Aðferðin gefur rými 

fyrir fjölbreyttar kennsluaðferðir og ef vel er að verki staðið er hægt að flétta saman þau 

námssvið sem tekin eru fram í Aðalnámskrá leikskóla í það viðfangsefni sem unnið er að. 

 Könnunaraðferðin gengur út á það að ákveðið þema eða viðfangsefni er tekið fyrir og 

rannsakað ítarlega út frá áhuga barnanna. Viðfangsefnið getur bæði komið frá börnunum eða 

kennaranum en þá þarf kennarinn að geta gripið tækifærin þegar þau koma upp. Til þess þarf 

hann að hlusta á börnin og finna út hvað það er sem þau hafa áhuga á hverju sinni (Helm og 

Katz, 2001: 14). Oft er viðfangsefnið valið út frá einhverju í umhverfinu sem nær að kveikja 
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áhuga barnanna. Þá þekkja börnin yfirleitt viðfangsefnið að einhverju leyti og áhersla er lögð 

á að það hafi persónulega þýðingu fyrir þau.  

 Þessi aðferð gerir börnunum mögulegt að byggja upp þekkingu án beinnar kennslu en 

uppbygging þekkingarinnar verður þó í samskiptum eða tengslum við bæði önnur börn og 

fullorðna. Mikilvægt er að gefa börnunum tækifæri til að vinna í hóp þar sem þau fá að kanna 

og greina umhverfi sitt. Hlutverk kennarans er að leiða börnin áfram með hvatningu og 

stuðningi og fá þau til að efla þá þekkingu sem þau hafa. (Helm og Katz, 2001: 9).  

 Könnunaraðferðin tekur mið af fjórum námsmarkmiðum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:163-

164).  Þau eru:   

1. Þekking, þ.e. hugmyndir, staðreyndir, hugtök, upplýsingar og sögur. 

2. Færni, þ.e. þættir sem lærast á tiltölulega skömmum tíma og auðvelt er að fylgjast 

með, svo sem að klippa, telja, lesa og skrifa. 

3. Hneigðir, t.d. forvitni og sköpunarþörf. 

4. Tilfinningar, t.d. sjálfsvirðing, öryggi, hæfni til að takast á við velgengni og mótlæti, að 

vera viðurkenndur og tilheyra hóp.  

 Verkefni geta tekið mislangan tíma og fer tíminn eftir aldri barnanna og eðli verkefnisins. 

Þau geta farið ýmsar leiðir og þróast á fjölbreyttan hátt en hafa ber í huga að það er ekki 

útkoman í könnunaraðferðinni sem er aðalmálið. Það sem mestu skiptir er ferlið sjálft og hvað 

þau lærðu af ferlinu (Helm og Katz, 2001:9). Vinnunni er skipt í þrjú stig (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007: 164): 

1. Börnin velja í sameiningu það viðfangsefni sem þau vilja kanna og kennarinn aðstoðar 

þau við að afmarka það og skipuleggja verkefni. Kennarinn getur einnig sett fram 

eitthvert efni sem verður kveikja að viðfangsefninu sem valið er. Börnin ræða um og 

skrá niður það sem þau vita um efnið og fyrri reynslu og kennarinn vinnur með þeim 

hugmyndavef. Þau setja fram spurningar sem þau vilja leita svara við. 

2. Börnin leita svara við spurningum sínum. Þau geta unnið hvert fyrir sig eða í hóp. Þau 

spá fyrir um niðurstöðurnar og afla gagna með því að gera athuganir og rannsaka 

hlutina gaumgæfilega. Vettvangsferðir eru mikilvægur þáttur í gagnaöfluninni. Börnin 

leggja upp í ferðirnar með ákveðnar spurningar í farteskinu og í ferðunum sjálfum skrá 

þau hjá sér minnisatriði, gera skissur og uppdrætti. Þegar heim er komið er unnið úr 

gögnunum og aflað nánari upplýsinga, t.d. í bókum.  Sérfræðingar sem hafa reynslu af 

viðfangsefninu eru einnig fengnir til að tala um efnið, svara spurningum barnanna og 

taka þátt í umræðum.  
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3. Að lokum fara börnin yfir niðurstöðurnar, draga saman það sem þau hafa lært og finna 

leiðir til að kynna það fyrir öðrum. Þau tjá reynslu sína t.d. í máli, myndum, tónlist og 

leik.  

 Hér á eftir kemur hugmynd að því hvernig þetta gæti farið fram. Gera þarf ráð fyrir að 

áætlun sem þessi spanni langan tíma. Fyrsta atriðið á listanum gæti farið fram einn daginn, 

annað atriði þann næsta og svo framvegis. Það er um að gera að gefa sér góðan tíma í að 

kynnast viðfangsefninu og ef börnin eru mjög áhugasöm um það þarf ekkert að flýta sér á 

næsta skref.   

 Ánamaðkur rannsakaður: 

1. Þegar börnin hafa sjálf fundið ánamaðk kemur kennari að og notar tækifærið til að 

spjalla um hann. Börnin skoða hann og ræða um hann við kennarann. Kennarinn 

kemur staðreyndum um ánamaðkinn á framfæri. 

Kennarinn leyfir börnunum að taka ánamaðkinn inn þar sem þau fá að skoða hann, í 

víðsjá ef hægt er, fá bækur og myndir af ánamöðkum. Börnin og kennarinn skoða 

þetta saman og ræða um það sem vekur áhuga. Einnig væri hægt að fara á internetið til 

að afla upplýsinga. 

Kennarinn, ásamt börnunum, setur upp hugarkort til að læra um ánamaðkinn. 

Ef mörg börn eru þá væri ráðlegt að skipta þeim í 2-3 hópa og gera hugarkort með 

hverjum hóp. Bera þau svo saman og hafa umræður.  

 

1. mynd. Hugmynd að hugarkorti 
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2. Vettvangsferð, finna ánamaðk og skoða umhverfi hans. Fara líka út í rigningu og sjá 

þegar þeir koma upp. Það væri gaman að veiða nokkra orma, geyma þá í íláti með 

plöntuleifum, torfi og mold og fylgjast með hvernig þeir athafna sig. Mögulegt væri 

jafnvel að byggja kassa fyrir ormana þar sem hægt væri að fylgjast með í lengri tíma. 

Skila ormunum aftur í umhverfi sitt. 

3. Láta börnin teikna og segja frá upplifun sinni. Teikna til dæmis stóra mynd saman af 

ormum í göngunum sínum. Geta skrifað sögu í sameiningu um orminn. 

Setja upp verk barnanna, hugarkort og fleira þannig að það sé bæði þeim og öðrum 

sýnilegt hvað þau hafa lært. 

 Þegar námið fer bæði fram innan dyra og er fært út fyrir kennslustofuna með þessum hætti 

gefst aukið tækifæri til að samþætta námssvið og þannig getur kennslan orðið líflegri og 

uppbyggilegri. Þegar þær athafnir sem fara fram innandyra eru tengdar meira við það sem á 

sér stað utandyra verður meira samhengi í náminu og hægt er að flétta saman inni- og útinám í 

tengslum við öll námssviðin (Jordet, 1998: 24). 

5.3. Hlutverk kennara 

 Barnahópurinn á leikskólum er yfirleitt samsettur af börnum sem koma úr ýmis konar 

aðstæðum þar sem umhverfi þeirra, reynsla, menning og siðir eru af fjölbreyttu tagi. Til 

dæmis er Leikskóli Seltjarnarness mjög fjölmennur. Veturinn 2010-2011 voru þar 175 börn 

sem skiptast niður á 9 deildir. Að meðaltali eru rúmlega 20 börn á deild svo óhætt er að segja 

að það er krefjandi verk fyrir kennarann að skipuleggja viðfangsefni barnanna.  Ung börn 

þroskast hratt og því þarf reglulega að endurskoða skipulagið. Það sem hentar til dæmis 

tveggja ára börnum að hausti er kannski ekki lengur það heppilegasta eftir hálft ár. Þá eru þau 

mun stærri, kunna meira og þurfa meiri örvun. 

 Best er að nota sem fjölbreyttastar kennsluaðferðir og gefa börnunum færi á að nota sem 

flest skynfæri til að afla sér þekkingar á því sem þau eru að kynna sér. Með því móti fá þau 

heilsteyptari mynd á efninu og öðlast betri skilning á því. Það er hlutverk kennarans að vera til 

staðar fyrir börnin og virkja þau í leik sínum og námi. Hann þarf alltaf að byggja ofan á þá 

reynslu og þekkingu sem börnin búa yfir. Til þess þarf hann að gefa sér tíma til að kynnast 

hverju barni út frá reynslu þess.  

 Flest börn eru forvitin um umhverfi sitt og blómstra bókstaflega í útikennslu en sum verða 

óörugg í nýju og ókunnu umhverfi. Þetta á sérstaklega við um yngstu börnin þar sem þau eru 

að öllu leyti viðkvæmari fyrir breytingum. Þá getur verið gott að fara í stuttar ferðir,  jafnvel 

oft á sama stað, og reyna að skapa sem mesta ró í ferðunum (Grimeland, Gisle, 1982: 20-21). 
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Kennari þarf að öðlast trausts barnanna og þau þurfa að upplifa sig örugg í aðstæðunum til að 

geta lært. Ef leikskólakennari er nálægur, dvelja börn að öllu jöfnu lengur við störf og leik og 

það veitir barni stuðning og öryggi (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:14)    

 Þörf barna fyrir útiveru er mismikil. Sum bíða spennt eftir að komast af stað í útikennslu en 

önnur eru ekki hrifin af henni. Þau börn þarf að virkja til að þau geti smám saman kynnst 

upplifuninni utandyra og lært að njóta hennar. Umhverfið og náttúran á að geta kveikt áhuga 

barnanna og örva þau til athafna ef kennari stendur vel að málum. Börnin hafa mikla 

hæfileika til að skilja það sem þau sjá í náttúrunni og þau drekka í sig nýjan fróðleik, t.d. 

þegar þau sjá dýr á beit. Þegar þau sjá eitthvað gerast með eigin augum er það mun sterkari 

upplifun heldur en að heyra einhvern segja frá því eða lesa um það í bók því börn gleyma 

sjaldan beinni upplifun (Cornell, 1998: 13). 

 Það er hlutverk kennarans að skapa aðstæður þannig að börnin upplifi viðfangsefnið á 

jákvæðan hátt. Viðhorf hans til útikennslu hefur mikið að segja um það hvernig börn upplifa 

hana. Það er hann sem mun leiða börnin áfram í þekkingarleit sinni bæði með beinni eða 

óbeinni kennslu og ef áhugi hans er lítill eru börnin fljót að skynja það og áhugi þeirra sjálfra 

dofnar. Persónulegur áhugi kennarans er smitandi og það er kannski dýrmætasti hæfileiki 

hans. Með því að deila tilfinningum sínum og hugsunum með börnunum hvetur kennarinn þau 

til að kanna sínar eigin tilfinningar og viðhorf. Það eflir samskiptin og getur gefið þeim 

innblástur og aukna virðingu fyrir jörðinni. Samskipti eru stór og mikilvægur þáttur í 

útikennslu. Börnin þurfa að fá tækifæri til að tjá sig og spyrja um það sem þeim finnst 

áhugavert í umhverfinu. Kennarinn þarf leggja sig fram við að hlusta á börnin og láta þau 

finna að honum finnist hugleiðingar þeirra og niðurstöður áhugaverðar. Síðan þarf hann 

gætilega að leiða þau skref fyrir skref að þeirri niðurstöðu sem líkist mest því sem hann ætlar 

að fræða þau um (Cornell, J., 1998:12-14). Kennarinn þarf að vera virkur þátttakandi og sýna 

áhuga á því sem hann er að gera með börnunum. Hann þarf að fylgjast með því sem er að 

gerast í umhverfinu hverju sinni og vekja athygli barnanna á því.  Eitthvað spennandi eða 

áhugavert er næstum alltaf að gerast. Fyrst á að gefa tíma til að skoða og upplifa en tala seinna 

(Cornell, J., 1998:13). 

 Með opnum spurningum reynir kennarinn að fá börnin til að velta fyrir sér ákveðnum 

þáttum í umhverfinu, til dæmis staði, hluti, dýr, hljóð og fleira. Hann þarf að reyna eins mikið 

og hægt er að hafa öll börnin með og fá þau til að velta fyrir sér spurningum eins og hvað, 

hversvegna og hvernig eitthvað er. Gott er fyrir kennara að undirbúa sig vel og hafa tilbúnar 

spurningar um það efni sem finna má í útiverunni áður en lagt er af stað (Cornell, J: 1998: 

13). 
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 Það er ekki hlutverk kennarans að vera alvitur miðlari þekkingar né að hafa svör við öllu 

en það er gott að hann kynni sér vel það svæði sem nota á til útikennslu. Til þess er 

nauðsynlegt að fara á staðinn og kynna sér það sem þar er. Ef upp koma spurningar sem hann 

getur ekki svarað ætti honum ekki að finnast eins og hann standi sig illa (Hammerman, D. R. 

og fleiri, 2001:62-63). Það er mikilvægt að hann geti svarað því til að hann viti ekki svarið. 

Það er gott fyrir börnin að skilja að enginn viti allt og að ekki sé nauðsynlegt að vita allt. 

Hann getur lagt til að hann reyni í samvinnu við börnin að komast að því með ýmsum ráðum. 

Á þeirri öld upplýsinga sem við lifum á er hæfileikinn til að finna réttar upplýsingar oft 

mikilvægari en hæfileikinn til að læra eitthvað utan að. Því þarf kennarinn að vita hvernig 

hægt er að nálgast upplýsingar um ýmiskonar efni (Cornell, J., 1998: 13 og Russel, Helen 

Ross, 2001: 6). 

5.4. Öryggi  

 Við skipulag útikennslu þarf kennari alltaf að vera meðvitaður um að gæta þurfi öryggis. 

Með góðu skipulagi og meðvitund um slysahættur eiga bæði kennarar og nemendur að geta 

minnkað líkur á slysum. Nauðsynlegt er að vera með undirbúna viðbragðsáætlun ef óhöpp 

verða. Gæta þarf að því að skilja eftir skilaboð á leikskólanum um það hvert hópurinn fer, til 

dæmis með því að skrifa það upp á töflu. Einnig er ráðlegt að vera með farsíma ef upp koma 

neyðartilvik og lista yfir símanúmer foreldra barnanna. 

 Eitt af því sem börn þurfa að kynnast er umferðinni. Leggja þarf áherslu á að þau læri að 

gæta varúðar á götum og að þau læri hegðunar- og umferðareglur eins fljótt og þau hafa 

þroska til. Þetta stuðlar að réttum viðbrögðum og auknu öryggi þeirra í umferðinni 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:27-28).  

Það er margt sem þarf að huga að í útikennslu. Oft er farið út með mikinn fjölda barna, 

það má enginn týnast, enginn má slasast vegna óvarkárni eða glannaskapar, enginn má 

koma leiður heim vegna þess að ferðin var illa eða ekkert skipulögð. Þeir sem fara með 

hóp út í náttúruna þurfa að vera meðvitaðir um eigin getu og hafa kunnáttu til að kenna 

það sem verkefnið býður upp á. Þeir mega ekki ana út í einhverja vitleysu án þess að 

hafa skipulagt ferðina af kostgæfni og kannað hættur sem geta leynst á svæðinu (Gair, 

1997: 14). 

 Þörf er á að hafa fáar en skýrar reglur sem fara þarf eftir í útikennslunni. Með því að semja 

reglurnar með börnunum aukast líkurnar á að þau muni eftir þeim og fylgi þeim eftir. Í 

ferðinni sjálfri er gott að stoppa og útskýra fyrir börnunum þær hættur sem þar finnast.  
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5.5. Góð ráð 

 Þessu til viðbótar eru ýmis hagkvæm og góð ráð sem vert er að minnast á: 

 Hafa ætti  fastan tíma til útivistar í skipulagi. Annars er hætta á að útivistin gleymist 

eða falli niður og önnur viðfangsefni verði tekin fram yfir hana. Það eykur einnig 

líkurnar á að foreldrar séu meðvitaðir um að útbúa börnin rétt. 

 Það kemur sér vel að hafa alltaf auka fatnað, s.s. vettlinga og húfur með í för, en láta 

börnin þó reka sig á með því að verða kalt á fingrum o.s.frv. því þannig læra þau 

hversu óþægilegt er að gleyma nauðsynlegum fatnaði. 

  Gott er að skipta nemendum í hópa eða pör áður en lagt er af stað. Það auðveldar 

stjórnun og gerir börnin ábyrgari. Það auðveldar þeim líka gagnaöflun og alla vinnu. 

 Gæta þarf að því að hafa allan nauðsynlegan útbúnað með. Hægt er að útbúa lista yfir 

þá hluti sem á að hafa með í för bæði það sem börnin hafa sjálf meðferðis og einnig 

kennarar. Hjá börnunum getur það til dæmis verið litlir bakpoka, blöð eða stílabækur 

til að skrá niður í, skriffæri, eitthvað til að sitja á ef blautt er úti, stækkunargler, 

skordýragildrur, ílát fyrir sýnishorn, ruslapoka og fleira. Hjá kennaranum gæti það 

verið farsími, stafræn myndavél, skyndihjálpargögn, ritgögn, vasahnífur, áttaviti, ílát, 

plastpokar og fleira. 

 Ef farið er í lengri vettvangsferðir þarf að hafa með nesti og huga að því hvort og hvar 

nemendur gætu komist á salerni. 

 Muna að skilja ekki neitt rusl eftir. 
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6. Leikskóli Seltjarnarness 

 Í þessum kafla er augunum beint að Leikskóla Seltjarnarness og því hvernig staðið er að 

útikennslu þar. Hér á eftir koma upplýsingar um kaupstaðinn sjálfan og Leikskóla 

Seltjarnarness. Því næst kemur umfjöllun um fund sem ég fékk að sitja í tengslum við 

Grænfánaverkefnið sem leikskólinn tekur þátt í og um viðtöl við þrjá deildarstjóra 

leikskólans. Í framhaldi af því er samantekt um viðtölin og tillögur gerðar að möguleikum til 

að þróa útikennsluna.  

 Markmiðið með viðtölunum við deildarstjórana og þátttöku á Grænfánafundinum var að 

kanna hvernig nærumhverfi leikskólans væri nýtt við útikennslu, með hvaða hætti útikennslan 

færi fram og hvers konar kennsluaðferðir væru notaðar. Beitt var eigindlegum aðferðum við 

gagnaöflunina en 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).  

6.1. Seltjarnarnes  

 Seltjarnarnes er rúmlega 4500 manna bæjarfélag og eitt af elstu sveitarfélögum landsins. 

Áður fyrr tilheyrði stærsti hluti höfuðborgarsvæðisins Seltjarnarnesi en nú er svæðið mun 

minna. Landsvæðið er umlukið hafi á þrjá vegu, en bærinn á sveitarfélagamörk að Reykjavík 

til austurs. Austurhluti Nessins er að mestu byggður en vestursvæðið, ásamt eynni Gróttu og 

Suðurnesi, er útivistar- 

og náttúruverndarsvæði 

sem er einstakt í sinni 

röð á höfuðborgar-

svæðinu 

(Seltjarnarnesbær, 

2006: 7).  

 Farið verður í nánari 

greiningu á svæðinu í 

sjöunda kafla.   

 

2. mynd. Kort af 

Seltjarnarnesi. Staðsetning 

leikskólans merk með A. 
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6.2. Leikskólinn 

 Á Seltjarnarnesi er nú starfræktur einn 9 deilda leikskóli, Leikskóli Seltjarnarness. Hann 

samanstendur af tveimur starfsstöðvum sem standa á sömu lóð við Suðurströnd 1 – 3. Þar 

voru áður tveir sjálfstæðir leikskólar, Sólbrekka og Mánabrekka, sem störfuðu eftir ólíkum 

stefnum en þann 1. júlí 2010 voru þeir sameinaðir í einn. Starfsstöðvarnar tvær bera nöfn 

„gömlu“ leikskólanna og nöfn deildanna tengjast gömlum bæjarnöfnum eða stöðum á 

Seltjarnarnesi. Í Sólbrekku eru eldri nemendurnir á fimm deildum sem heita; Ás, Bakki, 

Bjarg, Eiði og Grund en í Mánabrekku eru yngri árgangarnir á fjórum deildum sem heita; 

Mýri, Nes, Oddi og Skáli (Leikskóli Seltjarnarness, 2011).   

 

3. mynd. Mánabrekka 

 

 4. Mynd. Sólbrekka 

 Frá sameiningu hefur mikil vinna verið lögð í að samræma starfið og unnið er að því að 

gera eina námskrá þar sem tekið er mið af fyrri stefnum leikskólanna tveggja. Leikskólarnir 

höfðu mjög ólíkar aðaláherslur þó að margt í starfinu hafi einnig verið á svipuðum nótum. 

Þegar horft er til umhverfismenntunar og útikennslu hafði mikið verið lagt upp úr slíku á 

Mánabrekku en minna var um það á Sólbrekku. Við sameiningu var ákveðið að halda inni 

umhverfismenntuninni og leikskólinn er núna þátttakandi í Grænfánaverkefninu. Grænfáninn 
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er alþjóðlegt verkefni sem miðar að því að auka umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í 

skólum. Þar sem þetta er nýtt verkefni fyrir stórum hluta starfsfólks má segja að verið sé að 

vinna frá grunni þó svo að mikil reynsla fylgi því starfsfólki sem áður var á Mánabrekku.  

6.3 Grænfánafundur 

 Fundir tengdir Grænfánaverkefninu eru haldnir reglulega á leikskólanum. Á fundina mætir 

einn starfsmaður frá hverri deild og farið er yfir stöðu mála sem snúa að fánanum. Eins og 

fram hefur komið fékk ég að sitja einn slíkan fund. Á fundinum fylgdist ég með þeim 

umræðum sem fram fóru auk þess að spyrja einstaka spurninga ef eitthvað var óskýrt í mínum 

huga.  

 Mikil áhersla er lögð á endurvinnslu þar sem börnin taka virkan þátt í að flokka ruslið og 

koma því í grenndargám nálægt leikskólanum. Einnig eru lífræn efni sett í fötu sem börnin 

skiptast á að fara með út í moltutunnu ásamt starfsfólki. Ætlunin er að nýta þann jarðveg sem 

kemur þaðan í ræktun á matjurtum með börnunum í þar til gerðum gróðurreitum á lóð 

leikskólans. Börnin fá því tækifæri til að taka þátt í öllu ferlinu, gerð moltunnar, koma henni 

fyrir í garðinum að vori og sá þar fræjum og kartöflum sem þau síðan fá að taka upp að hausti. 

Þetta verkefni er samvinnuverkefni allra deildanna en auk þess er ætlast til að starfsmenn 

hverrar deildar velji sér ákveðið þema til að vinna eftir með börnunum og hafa komið fram 

hugmyndir um að vinna til dæmis með vatn eða tré á fjölbreyttan hátt.  

 Starfsfólkið er mislangt á veg komin í þeirri vinnu en reglulegir fundir hjálpa til við að 

koma málum áleiðis. Eitt af því sem nefnt var á fundinum er að starfsfólkinu vantar oft 

hugmyndir að verkefnum sem hægt er að vinna að með börnunum. Því þyrfti að fara í það að 

finna og/eða útbúa gögn sem hægt er að nýta sér. Ég mun láta fylgja lista yfir ýmis gagnleg 

gögn sem hægt er að hafa sér til stuðnings við skipulag útivinnu, svo sem bækur, 

verkefnasöfn sem hafa verið gerð aðgengileg á internetinu, heimasíður og fleira. 

6.3. Viðtöl við deildarstjóra  

 Auk þeirra verkefna sem tengjast Grænfánanum er heilmargt gert sem tengist útinámi og 

nærumhverfi barnanna. Til að fá innsýn í það hvernig staðið er að málum tók ég viðtal við 

þrjá deildarstjóra í marsbyrjun 2011, einn deildarstjóra af yngri deild þar sem börnin eru á 

aldrinum 2-3 ára og tvo af eldri deildum þar sem börnin eru annars vegar 3-4 ára og hins 

vegar 5-6 ára. Einnig fékk ég góðar útskýringar um það hvernig málum er háttað hjá allra 

yngstu börnunum. 
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 Í viðtölunum var notast við tilviksathuganir (e. case study) en það er eitt form eigindlegra 

aðferða þar sem gerð er djúp greining á einum eða fleiri atburðum, umhverfi, félagslegum 

hópum, samfélögum, einstaklingum eða öðrum tengdum kerfum (McMillan, 2008:288).  

Hvert viðtal byrjaði á sömu nótum þar sem ég kynnti deildarstjórunum það efni sem væri til 

umfjöllunar. Viðtölin fóru að mestu fram í opnu formi en ég hafði ákveðnar spurningar til 

hliðsjónar í hverju viðtali. Ég vildi bæði fá svör við ákveðnum atriðum hverju sinni en einnig 

að deildarstjórarnir hefðu færi á að koma sínum sjónarmiðum um efnið á framfæri.   

6.3.1. Allra yngstu börnin  

 Ferðirnar með yngstu börnunum eru mun styttri en hjá elstu börnunum og mun sjaldnar er 

ákveðið fyrirfram hvert markmið ferðarinnar eigi að vera. Börnin byrja í leikskólanum um 18 

mánaða gömul og er áhersla lögð á að kynna þeim sitt allra næsta umhverfi áður en lengra er 

haldið. Í byrjun er þeim gefið tækifæri á að kynnast deildinni sinni í rólegheitum og að kanna 

húsnæðið sjálft að innan, skoða hinar deildirnar þar sem önnur börn dvelja og önnur svæði 

innan leikskólans. Þau kynnast salnum þar sem þau munu dvelja vissa hluta vikunnar, sjá hvar 

eldhúsið er og fleira í þeim dúr. Í Mánabrekku er ýmis konar efni tengt fjörunni sýnilegt, þar 

er stórt fiskabúr með gullfiskum, glerbúr með ýmsu sem er að finna í fjörunni og stórt 

veggspjald af fjöru. Yngstu börnin hafa mjög gaman af því að skoða þetta svæði. Algengt er 

að börnin sem eru nýbyrjuð hætti sér ekki langt frá inngangi leikskólans þegar þau eru í útivist 

og þau halda sig á litlu svæði og í þeim leiktækjum sem næst þeim eru. Smám saman styður 

starfsfólkið þau í að fikra sig lengra um útileiksvæðið. Þegar börnin hafa fengið að kynnast 

sínu allra næsta umhverfi og öðlast gott öryggi er farið með þau í stuttar gönguferðir rétt utan 

við leikvöllinn. Þá er farið eftir götum eða göngustígum í kring. Nokkrir litlir leikvellir eru í 

stuttri göngufjarlægð og algengt er að stefna þangað með börnin og þeim leyft að leika sér 

frjálst. Í þessum ferðum er verið að kenna börnunum ýmis öryggisatriði, eins og að ekki megi 

fara frá hópnum, að öll börnin í hópnum verði að halda í band á meðan farið er á milli staða 

og þess háttar. Starfsfólki gefst þarna tækifæri til að meta getu og þol barnanna og fylgjast 

með því hvað vekur áhuga þeirra.  

6.3.2. Börn á aldrinum 2-3 ára  

 Ferðirnar lengjast smám saman þegar börnin verða vanari og öruggara. Deildarstjóri 2-3 

ára barnanna áætlar að þau fari vikulega út fyrir leikskólalóðina. Yfirleitt er ekki skipulagt 

eitthvað ákveðið kennsluefni heldur er börnunum leyft að skoða sig um og upplifa á eigin 

forsendum. Kennarar reyna að fylgjast með því sem börnin veita athygli og grípa tækifæri til 



31 
 

umfjöllunar. Algengt er að börnin verði spennt yfir þeim dýrum sem á vegi þeirra verða, til 

dæmis köttur og þá er fylgst með honum. Á veturna fara þau aðra hverja viku í vettvangsferð 

og hina vikuna í íþróttasal Gróttu. Á sumrin (frá því um miðjan apríl) eru farnar fleiri 

vettvangsferðir. Farið er að minnsta kosti einu sinni í viku í fjöruferð og þá yfirleitt á sama 

stað, Sandvík, en flestar deildirnar nýta sér það svæði mikið. Á myndinni hér fyrir neðan má 

sjá hversu stutt er frá leikskólanum í fjöruna. 

 

5. Mynd. Kort af fjörunni í Sandvík.  

 Auk þess er farið í ýmsar ferðir eftir því sem tækifæri gefast. Til dæmis er algengt að fara 

með börnin í Bakkagarð og hafa nesti meðferðis. Þá er ekki lögð mikil áhersla á skipulega 

kennslu heldur er aðalmarkmiðið að leyfa börnunum að njóta sín, að þau prófi sig áfram, fái 

að leika sér og fái tækifæri til að upplifa með áþreifanlegum hætti. Hlutverk kennaranna er að 

vera til staðar en ef börnin eru aðgerðarlítil eða uppiskroppa með hugmyndir þá fá þau aðstoð. 

6.3.3. Börn á aldrinum 3-4 ára  

 Á deild fyrir börn á aldrinum 3-4 ára er höfuðáhersla lögð á hreyfingu og mikið notast við 

útiveru í því samhengi. Deildarstjórinn hefur mikinn áhuga á útikennslu og hún hefur unnið að 

þróunarverkefni í leikskólanum sem kallast Náttúran – uppspretta sköpunar og gleði. Hún 

hefur einnig ráðlagt starfsfólki á öðrum deildum í þeim efnum. Þessi deild ákvað að hætta að 

fara í íþróttasal Gróttu þar sem ekki væri lengur í boði að nota fimleikasalinn og þess í stað er 

farið í tvær vettvangsferðir á viku. Að hennar mati eru vettvangsferðirnar besta aðferðin til að 

styrkja börnin líkamlega. Samkennd barnanna eflist líka í þessum ferðum og þau leiðast alltaf 

tvö og tvö á leiðinni.  

 Deildarstjórinn horfir fyrst og fremst til öryggis einstaklingsins þegar verið er að huga að 

vettvangsferðum og það er aldrei neinn neyddur til að gera eitthvað sem hann ekki vill. Fyrst 

þarf kennari að mynda tengsl við börnin svo að þau treysti sér í vettvangsferðir og til að víkka 

sjóndeildarhring sinn. Fyrst er lítill áhugi og spenna hjá börnunum þegar hún tekur við nýjum 
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hóp að hausti en eftir því sem börnin styrkjast verður áhuginn meiri og þau sækjast meira eftir 

því að fara í ferðir. Endurtekningin skapar börnunum aukið öryggi smám saman. Hún lítur 

ekki á það sem hindrun ef börn í hópnum eru með einhvers konar greiningar eða fötlun og 

leggur sig fram við að gefa öllum færi á að taka þátt. Í öllum vettvangsferðunum er börnunum 

kenndar um umferðarreglurnar við þær götur sem þau fara um.  

 Börnin hafa sérstakt dálæti á fjöruferðum og algengt er að fara oft á sama stað í fjöruna en 

stundum er farið á nýja staði. Það er engin föst formúla fyrir hvað skuli gera í hverri ferð en 

kennarinn er þó með hugmyndir um ýmislegt sem hægt er að gera. Börnin þurfa að fá að 

upplifa umhverfið fyrst og fikra sig áfram. Lögð er áhersla á að vera opin fyrir því að fara 

óvæntar leiðir og grípa þau tækifæri sem gefast. Það fer eftir stað og stund, samsetningu 

mannskapsins og því hvernig börnin eru stemmd hvaða stefnu ferðin tekur. Það hefur gefist 

vel að leyfa börnum að skoða, leika sér frjálst og rasa svolítið út í upphafi. Eftir svolitla stund 

eru börnin móttækilegri fyrir efni frá kennaranum sem getur þá komið með innlögn um 

eitthvað ákveðið sem börnin hafa verið að veita athygli.  

 Algengt er að hafa plastað veggspjald um fjöruna með í för og börnin geta borið saman það 

sem þau finna við myndirnar á spjaldinu. Þau vinna líka með ýmislegt annað eins og til dæmis 

tunglið og sjávarföllin. Þau prófa að setja spýtu ofan í sandinn og fylgjast með á meðan þau 

eru í fjörunni hvort sjórinn nálgist eða fjarlægist spýtuna og rætt er um flóð og fjöru.  

 Mikið er um að flétta tröllasögum inn í fjöruferðina, en það var upphaflega hugmynd frá 

einum hóp. Þá er til dæmis þangið hár skessunnar og þar sem skessan hafði breyst í stein eru 

steinarnir í fjörunni bein hennar sem sjórinn hefur brotið niður. Ýmislegt sem börnin finna 

fléttast inn í þetta, meðal annars bein sem þau finna en þau eru lyklar í ævintýraheiminum. 

 Eftir upplifun er sest niður í hring og snæða ávexti. Þar gefst oft gott næði fyrir hópinn til 

að ræða saman og tala um hvað þeim finnst um það sem þau voru að sjá og upplifa. Oft er 

tækifærið notað til að syngja og slá takt með steinum eða búa til listaverk á staðnum. Áður en 

lagt er af stað til baka er algengt að fá börnin til að leggjast í sandinn, loka augunum, hlusta, 

huga að önduninni og slaka á í stutta stund. Síðan eru þrjár leiðir í boði aftur á leikskólann. Í 

upphafi vetrar er létt leið farin í gegnum garða, næst er prílað upp auðvelda steina og síðast fá 

þau að fara upp erfiðari steina. Þetta hefur verið frábært fyrir orkumikla einstaklinga sem 

njóta þess að reyna á sig líkamlega en einnig fyrir þau sem eru varkár og eiga erfitt með að 

príla eða eru með slakan vöðvatón því þau verða svo stolt af sér þegar þau komast upp. Þá 

notar kennarinn tækifærið til að hrósa þeim fyrir að vera hugrökk og sterk.  
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 Oft hefur hópurinn með sér lífríki úr fjörunni í krukku og umsjónarmaður deildarinnar 

hverju sinni fær að fara á aðrar deildir til að sýna hinum börnunum og segja þeim frá. 

Stundum er dregin fram víðsjá þar sem börnin fá að rannsaka nánar það sem þau fundu.  

 Það er ótalmargt fleira sem gert er með börnunum á deildinni. Má þar nefna 

„ævintýraskóg“, en það er smá trjálundur fyrir framan heilsugæsluna. Þar er farið reglulega til 

að fylgjast með ákveðnu tré sem börnin „taka í fóstur“. Börnin fylgjast með ferlinu sem tréð 

gengur í gegnum yfir árið og börnin fá að mynda það í hvert sinn. Þetta er mikið skoðað og 

rætt með börnunum og þau vinna að fjölbreyttum verkefnum þessu tengdu en aðalmarkmiðið 

er að börnin læri um árstíðirnar. Annað verkefni er „litla vorið okkar“. Á vorin er tómt 

fiskabúr tekið inn á deild og kennarinn sækir frosið torf með börnunum og þau setja það í 

botninn á búrinu. Fyrst lítur það út fyrir að vera líflaus mold en þau vökva það og fylgjast með 

því þegar grasið grænkar, ýmiskonar gróður gerir vart við sig, ánamaðkar, margfætlur og 

fleira gægist út. Það sem leit út fyrir að vera ískalt, hart og dautt lifnar við fyrir augunum á 

þeim. Þar sem torfan er inni gerist allt hraðar en utandyra og þetta heldur athygli barnanna 

algjörlega. 

 Þessu til viðbótar má nefna að þau gefa fuglunum mat og það gefur fjölmörg tækifæri til að 

fræðast um þá. Þau fá að skoða listaverkin í grenndinni og klifra í þeim. Farið er tvisvar á ári 

að fylgjast með sólarupprás. Þau fylgjast með hvernig gróðurinn í garðinum þróast. Þegar 

fyrsta frostið er skoða þau hrímið, fara úr vettlingunum og sjá snjóinn bráðna undan hendinni.  

Algengt er að samverustundir inni á deild séu nýttar til þess að rifja upp saman það sem fyrir 

augu bar í vettvangsferðum og ræða um það sem þau upplifðu og  lærðu. 

6.3.4. Elstu börnin  

 Það eru nokkuð ólíkar áherslur á milli deild 3-4 ára barnanna og svo elstu deildarinnar þar 

sem börnin eru á aldrinum 5-6 ára. Segja má að áherslan fari svolítið frá náttúrunni og yfir á 

samfélagið. Börnin eru mikið í leikskólagarðinum. Reglulega eru dagar þar sem engin tilbúin 

leikföng eru í boði en þá þurfa börnin að finna aðrar leiðir til að leika sér. Hægt er að vinna 

með vatn í garðinum og þau fá oft tækifæri til þess. Unnið hefur verið með fuglaþema þar sem 

börnin fá að gefa fuglunum að borða. Stundum eru settar upp stöðvar í garðinum þar sem 

ákveðið þema er í gangi. Einu sinni í viku fara börnin í íþróttasal Gróttu þar sem bjóðast 

fjölbreytt tækifæri til hreyfingar. Vissulega eru vettvangsferðir í náttúrunni enn til staðar þar 

sem farið er í fjöruferðir, í Bakkagarð, að gefa öndunum á Bakkatjörn og fleira en meiri 

áhersla er lögð á það sem mætti telja að vissu leyti undirbúning fyrir grunnskóla.  
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 Deildin fer í þrjár ákveðnar heimsóknir í Mýrarhúsaskóla þar sem börnin fá að kynnast 

skólanum sem þau fara í að lokinni dvöl þeirra á leikskólanum en auk þess geta þau farið upp 

í skóla hvenær sem þau vilja. Algengt er að þeim sé boðið inn þegar þau eiga leið þar framhjá. 

Farið er í gönguferðir á milli grunnskólans og að heimilum barnanna. 

 Það eru ýmsir viðburðir í boði fyrir börnin eins og það að einu sinni á ári fara þau í 

heimsókn á skrifstofu bæjarstjórans og einnig er reynt að heimsækja vinnustaði foreldra. Þau 

fara í sér ferð út á Gróttu, í Sorpu, heimsækja umferðaskólann, í kirkju um jólin, á tónleika hjá 

Sinfóníuhljómsveitinni og svo er farið í útskriftarferð með hópinn en misjafnt er á milli ára 

hvert er farið. Ferðir hafa til dæmis verið farnar til Stokkseyrar og í sveitaferðir en í ár verður 

farið að Úlfljótsvatni.  

6.4. Samantekt um viðtölin 

 Eins og sjá má á þessum viðtölum eru mismunandi áherslur á hverri deild bæði vegna 

aldurs og þroska barnanna en líka vegna áhugasviðs starfsfólks. Mikil áhersla er lögð á 

upplifunar- eða vettvangsferðir á öllum deildum. Það er misjafnt eftir deildum hversu oft er 

farið í slíkar ferðir en stefnan er að fara að lágmarki aðra hverja viku. Einnig er mikill munur 

á ferðunum eftir því um hvaða aldur er að ræða þar sem taka þarf mið af þroska barnanna og 

fyrri reynslu.  

 Við sameiningu leikskólanna tveggja í einn var farið að horfa meira til þeirra tækifæra sem 

eru til staðar á Seltjarnarnesi í stað þess að fara lengri ferðir út fyrir bæjarmörkin. Þetta á við 

um ferðir tengdar náttúrunni, manngerðu umhverfi og samfélagi. Þessi áhersla á að halda sig 

innan Seltjarnarness fellur vel að hugmyndum útikennslu þar sem áhersla er lögð á 

nærumhverfi barnanna. Deildarstjórarnir voru á þeirri skoðun að með því að halda sig nær 

leikskólanum væri betur verið að koma til móts við þarfir barnanna og efla þau í sínu eigin 

umhverfi en í lengri ferðunum væri ef til vill meira verið að fara eftir löngunum og áhuga 

starfsfólksins.  

 Allar deildirnar fara í vettvangsferðir um hverfið, í fjöruferðir og fleira en einnig er margt 

annað gert sem flokkast má til nærumhverfiskennslu en í mismiklu mæli. Nefna má að flestar 

deildirnar fara í íþróttasal Gróttu annað hvort einu sinni í viku eða á tveggja vikna fresti. Einu 

sinni á ári er haldin þar íþróttahátíð þar sem allur leikskólinn tekur þátt. Farið er með börnin 

yfir á skólalóð Mýrarhúsaskóla og þeim leyft að leika sér þar. Reglulega er farið í ferðir á 

bókasafn bæjarins þar sem safnið býður upp á sögustundir en einnig fá börnin að skoða bækur 

sjálf. Í stað kaffihúsaferðar til Reykjavíkur er boðið upp á kaffihúsaferð í Vallarhús við 
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fótboltavöll Gróttu og fleira. Það þarf alls ekki að fara langt til að börnin fái að upplifa 

fjölbreytileika í umhverfinu sínu. 

 Á heildina litið er mjög margt gert á leikskólanum sem tengist útikennslu. Farið er í ferðir 

víða um Nesið og starfsfólkið er duglegt við að nýta sér hina ýmsu möguleika í 

nærumhverfinu. Börnin fá tækifæri til að upplifa ýmislegt sem tengist náttúrunni, manngerða 

umhverfinu og samfélaginu. Það er gott að sjá að hver deild hefur sínar eigin áherslur en að 

einnig séu ýmis atriði gegnum gangandi á öllum deildum. Þessar ólíku áherslur gera það að 

verkum að börnin fá að takast á við margs konar verkefni frá því þau byrja á leikskóla og þar 

til þau ljúka leikskólagöngu sinni.  

 Kennslan fer að miklu leyti fram með óbeinum hætti þar sem kennarinn skipuleggur hvert 

skal halda og þegar þangað er komið er börnunum gefið mikið rými til leiks og til að upplifa 

og læra sjálf. Ljóst er að þau þurfa að hafa mikið rými til leiks þar sem leikurinn er ein helsta 

þroskaleið ungra barna. Þessi frjálsa upplifun er ákaflega mikilvæg fyrir almennan þroska 

barnsins og  samræmist einkunnarorðum Dewey um að börnin læri með því að gera.  

 Kennararnir eru til staðar fyrir börnin og þeir ræða við þau um það sem fyrir augu ber og 

svara spurningum sem upp koma hjá börnunum eftir bestu getu. Einnig fylgjast þeir með því 

sem fram fer hjá börnunum og nýta tækifæri til að fræða börnin um það sem þau sýna 

sérstakan áhuga.   

6.5.  Möguleikar til að þróa starfið 

 Útikennsla fellur vel að umhverfismarkmiðum Leikskóla Seltjarnarness og getur verið góð 

viðbót við það öfluga leikskólastarf sem þar fer fram og þá umhverfismenntun sem skólinn 

vill innleiða. Ef horft er til þess hvernig hægt er að þróa útikennsluna er gott að líta aftur á það 

hvernig Jordet (1998:25) lýsir hentugu skipulagi við útikennslu: 

 Fyrst fer fram undirbúningur þess sem nemendur munu gera þegar út er komið. Það 

getur verið nauðsynlegt að ræða eða lesa um viðfangsefnið áður en lagt er af stað.  

 Næst er það upplifunin utandyra þar sem börnin fá tækifæri til að framkvæma 

verkefnið. Til þess þurfa þau að nota skynfæri sín, fá að skoða og upplifa, reyna á sig 

og rannsaka.  

 Að lokum er svo úrvinnslan og íhugunin sem getur í sjálfu sér bæði farið fram utan- 

og innandyra. 

 Eins og sést á viðtölunum við deildarstjóra leikskólans er margt gert sem tengist útikennslu 

og það er nokkuð ljóst að börnin fá fjölbreytt tækifæri til upplifana utandyra. Útikennslan er 
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núna að miklu leiti í óbeinu formi þar sem börnin eru mikið sjálf að uppgötva svæðið í 

kringum sig. Ég tel vera gott rými til að auka útikennslu með því að setja ákveðin markmið 

með börnunum áður en haldið er af stað út og þegar út er komið vinna kennarar og börn 

markvisst að því sem stefnt var að. Eins eru möguleikar til að auka úrvinnslu eftir ferðirnar til 

að það sem börnin voru að upplifa sitji betur eftir í kollinum þeirra. Með markvissari 

útikennslu tel ég að bæði börnin og kennarar muni læra meira en einnig að þau muni njóta 

þess meira að vera  úti.   
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7. Nærumhverfi Leikskóla Seltjarnarness 

 Umhverfið á Seltjarnarnesi er ákaflega fjölbreytt og hentar á margan hátt til útikennslu. 

Hér á eftir kemur umfjöllun um ýmislegt í nærumhverfi leikskólans. Kaflinn skiptist í nokkra 

hluta. Fyrst kemur umfjöllun um leikskólalóðina, næst um náttúruna, síðan um manngerða 

umhverfið, samfélagið, sögu og menningu. Á eftir hverri umfjöllun koma nokkrar hugmyndir 

að mögulegum verkefnum og tengingu þeirra við námsvið Aðalnámskrár (1999: 20-27) en 

hafa ber í huga að möguleikarnir við hvern þátt eru ótalmargir og þær hugmyndir sem koma 

fram eru engan vegin tæmandi.  

7.1. Leikskólalóðin 

 Leikskólalóðin er það svæði utanhúss sem börnin dvelja hvað lengst á og hönnun 

lóðarinnar skiptir því miklu um hvaða reynslu börn fá af umhverfinu. Eins og fram hefur 

komið er stutt síðan leikskólarnir tveir voru sameinaðir í einn. Á hvoru svæði fyrir sig eru 

ýmis tækifæri til ímyndunarleikja, sköpunar og byggingargleði barnanna og ýmis konar 

rannsókna. Þarna eru margvísleg tæki, gróður og fleira sem gefa börnunum færi á að æfa 

grófhreyfingarnar  og almenna hreyfifærni.  

 Lóðir þessara tveggja starfsstöðva liggja saman á stóru svæði en grindverk skilur þær að og 

hægt er að ganga á milli þeirra um hlið. Heildarsvæði leikskólalóðarinnar er frekar stórt enda 

þörf á því þar sem þar dvelja 175 börn sem þurfa sitt rými. Við sameiningu voru gerðar 

lítilsháttar tilfærslur á tækjum til að þau hentuðu aldri þeirra barna sem eru í hvorri 

starfsstöðinni en annars er svæðið óbreytt frá því sem áður var. Mánabrekka notast að mestu 

við eitt stórt svæði en Sólbrekka hefur álíka stórt svæði sem skipt er niður í  tvöminni. 

Stundum er þó breytt til og börnin fá tækifæri til að skipta um rými.  

 Í heild er svæðið mjög gott og hentar aldri barnanna. Það er nokkuð rúmgott og býður upp 

á fjölbreyttan leik og rannsóknir hjá börnunum. Þarna kennir ýmissa grasa og blandast saman 

hefðbundin leiktæki, eins og rólur, vegasölt, kastalar, rennibrautir og sandkassar, og 

náttúruleg svæði og efniviður. Við bæði húsin er nokkuð mikið af trjám sem börnin geta 

leikið sér inn um og stórir steinar sem hægt er að klifra upp á. Víða um völlinn eru stórir 

viðarbútar sem börnin ná þó að færa til sjálf. Nokkuð stór grasbrekka tilheyrir hvoru svæði 

fyrir sig og í gegnum þær liggur stórt og langt rör þar sem börnin geta gengið í gegn. Bæði er 

hægt að velja að fara upp tröppur til að komast upp hæðina og svo á grasinu sjálfu. Uppi á 

hæðinni hafa börnin yfirsýn yfir allt leiksvæðið sitt og á veturna er hægt að renna sér niður 

hana á sleða. Þarna eru tveir litlir fótboltavellir með marki, einn völlur við hvort hús. 
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 Við húsin eru moltusafnhaugur og litlir trékassar sem ætlaðir er til að rækta gróður í með 

börnunum, til þess nota þau moltu úr endurvinnslu sem þau taka þátt í að búa til. Þarna fá þau 

að kynnast því ferli sem á sér stað þegar planta er gróðursett og allt þar til hægt er að taka upp 

matjurtir sem þau geta borðað.  

 Margt af því sem er í boði á svæðunum við hvort hús er nokkuð sambærilegt en nokkur 

atriði eru bara við annað þeirra. Við Mánabrekku er hálfgert völundarhús sem minnir á tóftir 

sem bjóða upp á skemmtilegan ímyndunarleik. Í kringum þetta svæði er hellulögð braut sem 

gott er að hjóla á. Við Sólbrekku hefur verið útbúin aðstaða þar sem hægt er að hafa rennandi 

vatn fyrir börnin að leika sér í. Í kringum allan völlinn er hátt grindverk sem lokar svæðinu 

alveg.  

7.1.1 Hugmyndir að verkefnum á leikskólalóðinni 

 Tré - Þar sem mikið er af trjám á lóðinni er tilvalið að nota þau til kennslu. Mikilvægt er að 

gefa börnunum tækifæri til að komast í snertingu við plöntur og gefa þeim innsýn í hvað 

plöntulífið getur verið margbreytilegt. Kenna þarf börnunum að bera virðingu fyrir 

náttúrunni og að leyfa þeim að slaka á og njóta sín í náttúrunni. 

 Kennarinn aflar sér upplýsinga um þær trjátegundir sem þar eru og fær börnin til að 

segja frá því hvað þau vita um tré. Hann útskýrir fyrir þeim muninn á trjátegundum og 

skoðar með þeim myndir af laufblöðum trjánna. Síðan er haldið út. Byrjað er á slökun. 

Börnin leggjast niður á jörðina, loka augunum, hlusta á hljóðin í umhverfinu, koma við 

jörðina með fingrunum og finna lyktina. Það er tilvalið að njóta náttúrunnar á þennan 

einfalda hátt og gott fyrir börnin að fá að slaka svolítið á. Næst fá börnin tækifæri til að 

skoða og koma við trjástofna og laufin, finna lyktina og þess háttar. Hér er gott að vinna 

með hugtök eins og stórt og lítið, minna og stærra, dökkt og ljóst, mjúkt og hart. Síðan fá 

þau að setjast niður og teikna í bók sem þau hafa meðferðis það sem þau sjá áhugavert. 

Áður en lagt er af stað til baka fá þau að taka ljósmyndir af trjánum og týna laufblöð fyrir 

hverja tegund. Kennarinn prentar út myndirnar af trjánum og börnin fá að setja myndirnar í 

möppu og líma laufblöð hverrar tegundar við rétta mynd. 

 

 Fuglar – Hægt er að sjá nokkrar tegundir fugla á lóðinni. Því er kjörið tækifæri til að kenna 

börnunum að læra að bera virðingu fyrir fuglunum og öðlast þekkingu á þeim tegundum 

sem þau sjá.  

 Kennarinn undirbýr sig með því að kynna sér tegundirnar til dæmis með hjálp 

fræðslubóka, og á Fuglavefnum sem finna má á vefsíðu Námsgagnastofnunar. Því næst 
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hvetur hann börnin til umræðu um fuglana, sýnir myndir af þeim og leyfir börnunum að 

skoða myndskeið um fuglana í svokölluðum upplýsingabrunni sem aðgengilegur er á vef á 

Seltjarnarnesbæjar. Kennarinn aðstoðar börnin við að útbúa og setja fóður fyrir fuglana 

upp í tré. Ráðlegt er að kynna sér hvað það er sem fuglarnir éta til að auka líkurnar á að 

þeir komi og fái sér í gogginn. Það getur að vísu líka verið áhugavert umfjöllunarefni ef 

fuglarnir fúlsa við matnum. Börnin fylgjast með fuglunum, taka myndir af þeim og hlusta 

eftir hljóðum þeirra. Þegar inn er komið ræðir kennarinn við börnin um það sem þau sáu og 

heyrðu. Hægt er að skoða aftur það efni sem börnin kynntu sér áður en þau fóru út og ræða 

hvað þau lærðu nýtt. Í lok umræðunnar eru sungin lög um fugla.   

 

 Smádýr á landi – Á leikskólalóðinni má finna helstu tegundir smádýra á landi, til dæmis 

ánamaðka, snigla, köngulær og flugur. Hægt er að gera ýmislegt til að kynnast 

lifnaðarháttum smádýranna og einkennum þeirra og læri að fara vel með þau.  

 Kennarinn aflar sér upplýsinga um ýmis smádýr. Hann hefur með sér bækur og önnur 

gögn um smádýr og kemur af stað umræðum hjá börnunum, spyr hvaða dýr þau hafi séð og 

hvað þau viti um dýrin. Síðan finnur hann myndir af þeim dýrum sem nefnd eru og ræðir 

um hvar dýrin búa, hvað þau éti, hvernig þau hreyfa sig, hvað sé líkt og ólíkt með þeim og 

fleira. Síðan fá börnin plastbox með loftgötum og stækkunargler með sér út á lóðina og 

leita að dýrunum sem rætt hafði verið um. Ef þau finna önnur áhugaverð dýr er sjálfsagt að 

taka þau með inn líka. Börnin taka það sem þau finna með inn í skólastofuna og fá að 

skoða þau nánar, mögulega í smásjá. Síðan er smádýrunum sleppt aftur út í sitt umhverfi. 

Mikilvægt er að gefa börnunum tækifæri til að spyrja spurninga og til að tjá sig um það 

sem þau hafa lært. Að lokum fá börnin að teikna myndir af því sem mest vakti áhuga þeirra 

í verkefninu. 

Tafla 1. Tenging verkefnanna við námsviðin: 

  

Hreyfing 

 

Málrækt 

 

Myndsköpun 

 

Tónlist 

 

Náttúra og 

umhverfi 

 

Menning og 

samfélag 

Tré 
 X X X X  

Fuglar 
 X  X X  

Smádýr 
 X X  X  

 

7.2. Náttúran 

 Seltjarnarnes er allt láglent. Valhúsahæð stendur hæst, eða 31 metri yfir sjávarmáli, en 

meirihluti landsins er neðan við 15 metra hæðarlínu (Seltjarnarnes, 2004a). Á Nesinu eru víða 
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góð svæði til náttúruskoðunar og ýmis konar upplifunar og óbyggðu svæðin þar hafa 

sérstaklega mikið útivistargildi. Lögð er áhersla á verndun umhverfisins. Grótta og Bakkatjörn 

eru friðlönd og hluti Valhúsahæðar er friðlýstur á grundvelli náttúruverndarlaga. Auk þess er 

efsta svæði hæðarinnar, Seltjarnarnesfjörur og Suðurnes á náttúruminjaskrá (Seltjarnarnesbær, 

2006: 7). Veðurfar á Seltjarnarnesi er fjölbreytt og gefur mikil tækifæri til ýmissa athuganna 

og mæling. Einnig eru árstíðirnar endalaus uppspretta í útikennslu.  

 Eitt af því sem helst einkennir náttúrufar þar er nálægð við hafið en stór hluti Nessins 

liggur fyrir opnu hafi. Fjörurnar og strandsvæðið eru vinsæl útivistarsvæði (Seltjarnarnesbær, 

2006: 7). Víða er að finna sandfjöru að sunnan- og vestanverðu en stórgrýttara svæði að 

norðanverðu. Varnargarðar hafa verið byggðir upp meðfram stórum hluta strandarinnar til að 

verjast ágangi sjávar (Seltjarnarnes, 2004a). Fjörurnar eru tilvaldar fyrir vettvangsferðir þar 

sem hægt er að skoða sjávarföllin, lífríki fjörunnar og fleira. Þar eru margar þeirra tegunda 

sem lifa við Íslandsstrendur, svo sem doppa, nákuðungur, bogkrabbi, hrúðurkarl, fjöruflær, 

kuðungakrabbi, kræklingur og fleiri. Í sjónum sjálfum leynast einnig áhugaverð dýr sem 

spennandi er að reyna að skoða, til dæmis sprettfiskur, sandkoli, marhnútur, hornsíli og fleiri. 

Það er jafnvel hægt að koma auga á seli og einnig hvali eins og hnísu (Seltjarnarnes, 2004b).    

 Á Nesinu er mikið og fjölskrúðugt fuglalíf, til dæmis við Gróttu og Bakkatjörn, þannig að 

mörg tækifæri gefast til fuglaskoðunar. Árið 1992 höfðu sést 106 fuglategundir á 

Seltjarnarnesi. Margar tegundir eru íslenskir varpfuglar en aðrir eru svokallaðir fargestir sem 

koma við vegna fæðumöguleika á Nesinu á leið sinni, til dæmis til Grænlands og Kanada. 

Einnig eru sumar tegundir aðeins flækingar á svæðinu og hafa eingöngu sést í fá skipti.    

(Seltjarnarnes, 2004b).   

 Gróðurfar þar er nokkuð fjölbreytt miðað við stærð svæðisins og tilvalið er að gefa sér tíma 

í að kanna það. Stærstu gróðurlendin eru tún og graslendi en þar hafa verið skráðar 140 

tegundir plantna sem er um 32% íslensku flórunnar (Seltjarnarnes, 2004c). Meðal tegunda má 

nefna túnfífil, njóla, lokasjóð og brennisóley. Einnig hefur nokkuð mikið verið um trjárækt á 

ýmsum skipulögðum svæðum. Því er hægt að sjá þar ýmsar gerðir grenitrjáa, birki, ösp og 

fleiri.  

 Á Gróttu er eyja við nyrsta hluta nessins og er hún að mestu í óbyggð. Áður fyrr var hún  

tengd við land en vegna landsigs og landbrots er hún nú eyja. Að vísu er hún enn landtengd 

með granda sem stendur upp úr á fjöru. Þar má finna vita og örfá hús auk þess sem þar hefur 

verið komið upp fræðasetri. Viti hefur verið í eyjunni frá árinu 1897 en sá viti sem er þar nú 

var reistur eftir seinni heimstyrjöldina og hefur verið í notkun frá árinu 1947 (Heimir 

Þorleifsson, 1991: 143). Í setrinu er góður salur með borðum fyrir um 30 manns og á loftinu 
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er gistiaðstaða fyrir sama fjölda. Í kjallara er 

vinnuaðstaða fyrir nemendur til að vinna úr 

verkefnum sem tengjast veru þeirra í Gróttu. 

Markmið fræðslustarfsins í Gróttu er að náttúra og 

umhverfi Seltjarnarness nýtist á fjölbreyttan hátt, 

bæði fyrir börn og fullorðna. Staðurinn er tilvalinn 

til útikennslu og ætti leikskólinn að nýta sér það 

sem mest. Hægt er að komast fótgangandi út í 

Gróttu á fjöru en nauðsynlegt er að afla sér 

upplýsinga um það hvenær er flóð og hvenær er 

fjara  (Seltjarnarnes, 2004d).  

6. mynd. Loftmynd af Gróttu og Seltjarnarnesi  

 Bakkatjörn er stærst af þremur tjörnum sem prýða nesið. Þar er ýmiskonar gróður, fuglalíf 

og einnig er þar mikil mergð hornsíla (Hilmar Malmquist o.fl., 2009).    

7. mynd. Bakkatjörn. 

 Útsýni til annarra bæjarfélaga er víða mjög gott á Nesinu og þá sérstaklega af 

Valhúsahæðinni. Þaðan er til dæmis hægt að sjá til Reykjavíkur, Garðabæjar, Kópavogs, 

Hafnafjarðar, Keflavíkur, Akraness og fleiri staða. Þetta gefur tækifæri fyrir miklar 

vangaveltur í sambandi við landafræði og fleira. Á hæðinni er mikið opið rými þar sem hægt 

er að finna ýmiskonar gróður. Þar vex til dæmis berjalyng þannig að börnin geta farið í 

berjamó.  

8. mynd. Útsýni af Valhúsahæð 
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7.2.1 Hugmyndir að verkefnum tengdum náttúrunni 

 Smádýr í fjöru – Hægt er að velja um marga staði fyrir fjöruferð. Bæði er hægt að fara 

stutta ferð í fjöruna á Sandvík eða lengri ferð í fjöru við Gróttu. Kennarinn undirbýr sig 

með því að kynna sér þau dýr sem líklegt er að finna í slíkri ferð. Því næst ræðir hann við 

börnin um væntanlega fjöruferð, skoðar veggspjaldið Fjaran frá Námsgagnastofnun og 

gefur börnunum tækifæri á að segja frá upplifunum sínum úr fyrri fjöruferðum. Síðan er 

haldið af stað og veggspjaldið haft með í för. Börnin fá síðan að leika sér og þau hvött til 

að finna smádýr sem hægt er að sjá á veggspjaldinu. Þau koma með það sem þau finna og 

bera saman við myndirnar. Börnin fá að setja sjó í glæra plastkrukk, setja smádýr sem þau 

finna þar ofan í það og taka með á leikskólann þar sem þau fá að fylgjast með dýrunum. 

  

 Landafræði – Kennarinn finnur til landakort af Íslandi og sýnir börnunum það. Hann 

bendir þeim á hvar Seltjarnarnes er staðsett. Hann spyr börnin um það hvort þau hafi farið í 

ferðalög um Ísland og finnur þá staði sem eru nefndir á kortinu. Þá er haldið í ferð upp á 

Valhúsahæð og kortið haft með. Á hæðinni er vakin athygli barnanna á útsýninu þaðan til 

ýmissa staða, svo sem Kópavogs, Reykjaness, Álftaness, Akraness og fleira. Saman skoða 

þau kortið og merkja staðina inn á það. Kennarinn ræðir við börnin um fjarlægðir, hversu 

lengi er verið að keyra til þeirra staða sem þau sjá og þau skoða leiðina frá Seltjarnarnesi til 

staðanna á korti. Börnin fá að taka ljósmyndir af því sem vekur áhuga þeirra. Þegar komið 

er aftur á leikskólann skoða þau saman myndirnar sem þau tóku og ræða um það sem þau 

lærðu í ferðinni. Síðan fá þau að sjá kort af Seltjarnarnesi og teikna sín eigin kort.   

 

 Landbrot við Gróttu – Kennarinn undirbýr sig með því að kynna sér það landbrot sem 

hefur orðið við Gróttu og einnig á hvaða tíma er hægt að fara fótgangandi út í eyjuna. Hann 

segir börnunum frá því að þau fari í ferð þangað og sýnir þeim myndir, bæði þegar það er 

flóð og fjara. Síðan fara þau í gönguferð út að Gróttu og hafa nesti meðferðis. Þar skoða 

þau sig um, leika sér í fjörunni og fara út í eyjuna sjálfa. Kennarinn útskýrir fyrir þeim 

hvaða svæði það er sem fer undir vatn á flóði á meðan setið er að snæðingi. Þegar komið er 

til baka setjast börnin niður með kennaranum og ræða saman um það sem fyrir augu bar.  

 Daginn eftir er unnið verkefni sem tengist ferðinni. Börnin fá fat með miklum sandi og 

búa til landslag, til dæmis hóla og hæðir. Svo nota þau vatn bæði í þrýstibrúsa og í fötu og 

prófa að nota vatnið til að breyta landslaginu. Hægt er að láta buna úr þrýstiflöskunum 

þannig að sandurinn færist undan, hella síðan nokkuð miklu vatni í fatið og ausa vatni á 

sandhæð með höndunum líkt og öldur þannig að sandurinn brotnaði niður. Það er líka hægt 
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að lyfta fatinu og láta vatnið skvettast á milli hliðanna þannig að sandurinn fari á mikla 

hreyfingu. Á meðan börnin leika sér að þessu notar kennarinn tækifærið og útskýrir fyrir 

þeim að þetta líkist því hvernig landbrot hefur orðið við Gróttu.  

 

Tafla 2. Tenging verkefnanna við námsviðin 

  

Hreyfing 

 

Málrækt 

 

Myndsköpun 

 

Tónlist 

 

Náttúra og 

umhverfi 

 

Menning og 

samfélag 

Smádýr í fjöru 
 

X 

 

X 

   

X 

 

Landafræði 
 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

Landbrot við 

Gróttu 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

 

7.3. Manngert umhverfi, samfélagið, saga og menning 

 Eins og greint hefur verið frá snýst útikennsla um fleira heldur en náttúru og þörf ástæða er 

til að fræða börnin um sitt manngerða umhverfi, það samfélag sem þau búa í og þá sögu og 

menningu sem tilheyrir svæðinu. Börnin þurfa til dæmis að læra á gatnakerfið og þær reglur 

sem því fylgja. Hægt er að nýta vettvangsferðir til að kenna þeim að rata á milli staða og 

einnig til og frá heimilum sínum. Ráðlegt er að kynna þau fyrir hinum ýmsu fyrirtækjum og 

stofnunum sem eru á Seltjarnarnesi, svo sem bæjarskrifstofunni, bókasafninu, 

tónlistarskólanum, grunnskólanum, íþróttahúsinu, íþróttafélaginu Gróttu og þeim 

mannvirkjum sem því tilheyrir, björgunarsveitinni Ársæli, leikhúsinu Norðurpólnum, 

hitaveitunni og sundlauginni. 

 Áhugaverðar byggingar eru á Nesinu sem vert er að skoða. Í vettvangsferðum væri hægt að 

hvetja börnin til að taka myndir af því sem vekur áhuga þeirra og vinna síðan út frá 

myndunum. Deildirnar á leikskólanum heita til að mynda eftir gömlum bæjarstæðum og 

húsum sem gott er að kynna sér. 

Seltjarnarneskirkja er falleg kirkja í 

sérstökum byggingastíl sem gæti til 

dæmis verið kveikja að myndsköpun 

og tilefni til  verkefnavinnu með 

stærðfræði og form. Íbúðarhúsin á 

Nesinu eru af ýmsum toga og í 

vettvangsferðum er hægt að bera 

saman ólíkan byggingarstíl og vinna verkefni út frá því.                    9. mynd. Seltjarnarneskirkja. 
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 Mörg opin leiksvæði og leikvellir eru á Nesinu sem gaman er að nota til viðbótar við  

leikvöll leikskólans. Þar er að finna mismunandi leiktæki og tækifæri til leikja. Á opnu svæði 

við Bakkavör og á Valhúsahæð eru leiktæki. Við Sefgarða, Hofgarða, Vallarbraut og 

Skerjabraut eru opnir leikvellir með leiktækjum. Plútóbrekka er skipulagt leiksvæði fyrir 

ýmiskonar vetrarleiki. Við Valhúsaskóla er gervigrasvöllur með boltamörkum og á Eiðismýri 

eru fótboltamörk á opnu svæði fyrir boltaleiki auk þess eru sparkvellir við Ráðagerði og á 

Lindarbraut á sumrin (Seltjarnarnes, 2004e).  

 Fjölbreytt listaverk eru víða á Seltjarnarnesi. Þau geta verið uppspretta mikilla vangaveltna 

og verkefna. Margar fallegar höggmyndir er utandyra og ýmis önnur verk innandyra, til 

dæmis eru mörg málverk staðsett á bæjarskrifstofunni og einnig Heilsugæslunni 

(Seltjarnarnes, 2004f). 

Höggmyndir: 

10  11  12  

13  14  15  16  

(Mynd 10: Trúarbrögðin eftir Ásmund Sveinsson, 11: Skyggnst bak við tunglið eftir Sigurjón Ólafsson, 

12: Amlóði eftir Magnús Tómasson, 13: Skuggar eftir Steinunni Þórarinsdóttur, 14: Maður og kona eftir 

Hallstein Sigurðsson, 15: Ölduspil eftir Guðmund Benediktsson og 16: Kvika eftir Ólöfu Norðdal.)  

Málverk: 

17  18  19  
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20  21  22  

23  24  25  

(17: Esja eftir Jóhannes Kjarval, 18: Án titils eftir Guðmundu Andrésdóttur, 19: Án titils eftir Valtý 

Pétursson, 20: Flæðarmál eftir Kristján Davíðsson, 21: Tvö form eftir Karl Kvaran, 22: Vera í landslagi 

eftir Gunnar Örn, 23: Birting eftir Herdísi Tómasdóttur, 24: Án titils eftir Guðrúnu Einarsdóttur og 25: 

Abstrakt eftir Hafstein Austmann.) 

 Heilmikla sögu er einnig að finna á Nesinu. 

Má þar nefna að við ströndina má finna minjar 

um sjósókn og útgerð fyrri tíma. Þar eru einnig 

víða herminjar, til dæmis á Valhúsahæð. Þar 

reistu Bretar á hernámsárunum Camp Grotta, 

þar sem bæði voru braggar og skotbyrgi. 

Einnig voru þar miklar loftvarnabyssur og 

fallbyssur til að verja innsiglinguna til 

Reykjavíkur og Hvalfjarðar. Nú eru einu ummerkin  

steyptar grunnplötur og stakar rústir skotbyrgja. Á hæðinni er fyrsta hringsjá Ferðafélags 

Íslands sem reist var árið 1938. Leifar af fornum landmerkjagarði frá 11.-13. öld, sem liggur 

þvert yfir hæðina frá norðri til suðurs, er einnig að finna á Valhúsahæð. Talið er að nafnið 

Valhúsahæð sé dregið af því að þar stóð á öldum áður hús sem geymdu veiðifálka eða vali 

sem ætlaðir voru Danakonungi (Svavar Sigmundsson, 2006 og  Seltjarnarnes, 2004g).  

 Í Nesstofu við Seltjörn er nú lækningaminjasafn. Húsið var upphaflega byggt 1761-63 eftir 

að Landlæknisembættið var stofnað og þar sat landlæknirinn Bjarni Pálsson. Þar var 

læknasetur, lyfjaverslun og vísir að fyrsta læknaskóla landsins (Seltjarnarnes, 2004g).                       

29. mynd.  Skreiðartrönur nálægt Bakka 
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30. mynd. Nesstofa. 

7.3.1. Hugmyndir að verkefnum tengdum manngerða umhverfinu, samfélaginu, sögu og 

menningu 

 Byggingar og form – Kennarinn sýnir börnunum myndir af húsum, bæði ljósmyndir og 

einnig teiknaðar myndir í barnabókum. Hann teiknar síðan hring, þríhyrning og ferning á 

blað sem er á trönum og biður börnin að athuga hvort þau sjái þessi form í byggingunum. 

Eftir nokkuð spjall er lagt af stað í gönguferð í átt að kirkjunni og börnin reyna að finna 

þríhyrning, hring og ferning í byggingunum á leiðinni. Þau fá að taka ljósmyndir af þeim 

húsum sem vekja áhuga og einnig af kirkjunni. Þegar komið er aftur á leikskólann prentar 

kennarinn út mynd af kirkjunni fyrir hvert barn og þau fá síðan að skreyta kirkjuna með 

klessulitum.  

 

 Listaverk  -  Höggmyndin Kvika eftir Ólöfu Norðdal er skemmtilegt listaverk. Í verkinu 

vísar hún til fornrar laugarhefðar Íslendinga um leið og hún hvetur fólk til að upplifa hita 

og kraft jarðar með því að fara úr sokkum og skóm og verða eitt með náttúrunni í 

fjöruborðinu. Listakonan orðaði það skemmtileg þegar hún sagði: „Með heita fætur 

streymir blóðið um kroppinn, líkamleg og andleg skynjun vex, næmi fyrir umhverfinu 

vaknar og tengsl við náttúruöflin myndast” (Seltjarnarnes, 2004f). Því er tilvalið að nema 

staðar við listaverkið og leyfa börnunum að prófa að dýfa fótunum í vatnið. Á meðan 

börnin sitja við listaverkið eru lög sungin um þá árstíð sem er á þeim tíma og þau nota 

steina til að slá takt við sönginn.  

 

 Hús á Seltjarnarnesi – Kennarinn aflar sér upplýsinga um hús á Seltjarnarnesi sem hann 

vill fjalla um, fær leyfi hjá eigendum til að koma með börnin að skoða húsið og tekur 

myndir af þeim. Hann sýnir börnunum myndirnar, spyr hvort þau kannist við húsin og 

segir þeim sögu húsanna. Næst er farið í gönguferð til að skoða þau. Börnin skoða húsin 

vel og athuga meðal annars hvaða form er að finna í byggingunni. Þau fá að taka myndir af 
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því sem vekur sérstakan áhuga. Á leikskólanum fá börnin að skoða myndirnar af húsunum 

og hvert barn velur sér hús sem það teiknar mynd af.    

 

 Sjósókn og útgerð  – Kennarinn fær leyfi til að hengja upp listaverk barnanna á 

skreiðartrönur sem standa nálægt ströndinni við Bakka. Hann kynnir sögu sjósóknar og 

útgerðar á Seltjarnarnesi. Hann kemur af stað umræðum um efnið og segir meðal annars 

frá því að skreið hafi verið þurrkuð víða á Nesinu. Síðan er farið í vettvangsferð að 

skreiðartrönunum. Börnin fá að skoða trönurnar og fara síðan niður í fjöru að leita að 

rekaviði sem þau taka með sér aftur á leikskólann. Þar fá þau að mála myndir af fiskum á 

spýtur sem þau fundu. Ef ekki finnst nógu fyrir alla þarf kennarinn að útvega fleiri. Þegar 

börnin hafa málað myndirnar borar kennarinn gat á spýtuna og börnin þræða bandspotta í 

gegn svo hægt sé að hengja fiskinn upp. Nokkrum dögum síðar er haldið aftur í ferð að 

trönunum og börnin fá að hengja listaverkin sín upp.  

 
Tafla 3. Tenging verkefnanna við námsviðin 

  

Hreyfing 

 

Málrækt 

 

Myndsköpun 

 

Tónlist 

 

Náttúra og 

umhverfi 

 

Menning og 

samfélag 

Byggingar og 

form 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

Listaverk 
 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

Hús á 
Seltjarnarnesi 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

Sjósókn og 

útgerð 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 
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8. Umræður  

 Nauðsynlegt er að horfa til nærumhverfis barna þegar hugað er að námi þeirra. Þar eru ótal 

tækifæri til að víkka huga þeirra og auka vitneskju á skemmtilegan hátt og á þá leið að námið 

sem á sér stað hafi persónulega þýðingu fyrir þau. Við skipulag útikennslu má ekki gleyma 

því hversu mikla þýðingu leikir hafa fyrir almennan þroska barna og því þarf að finna 

jafnvægi á milli frjálsrar upplifunar, óbeinnar og beinnar kennslu.  

 Þær aðferðir sem beitt er við útkennsla samræmast þeim kenningum sem John Dewey, Lev 

Vygotski og Howard Gardner hafa sett fram um nám barna. Kennari þarf að hafa í huga hver 

reynsla barnanna af viðfangsefnum er og aðstoða þau við byggja hæfilega hratt ofan á hana. 

Börn eru forvitin og hafa mikla þörf fyrir að takast á við verkefni sem reyna á færni þeirra, 

bæði andlega og líkamlega en gæta þarf að því að veita þeim viðfangsefni við hæfi. Verkefnin 

verða að vera fjölbreytt svo að öll börnin fái tækifæri til að njóta sín. Ef við gerum of litlar 

kröfur missa þau áhugann og eru ekki nógu virk en ef við gerum of miklar kröfur þá fallast 

þeim hendur og þau missa trú á sig sjálf. 

 Oft er fólk ekki hrifið af því að leikskólakennari sé að hafa bein áhrif á nám og leik barna, 

en fær kennari getur haft góð áhrif án þess að stjórna og stýra um of og þannig hjálpað 

börnum að þroskast og læra á þeirra forsendum. Lykillinn að því að vel gangi er að kennarinn 

þekki sjálfan sig, börnin og nærumhverfið mjög vel og sé meðvitaður um starf sitt.  

 Mikilvægt er að leita leiða til að efla þátt barna í leikskólastarfinu. Í útikennslu er gert ráð 

fyrir að börn hafi mikið um það að segja hvað og hvernig þau læra. Kennari þarf virkilega að 

leyfa börnunum að hafa rödd og tækifæri til að hafa áhrif. Þegar þau finna að þau geti haft 

áhrif á líf sitt ýtir það undir sjálfstæði þeirra og þau fá sterkari sjálfsmynd. Í gegnum 

útikennslu vex börnum úthald og þróttur og þau öðlast meiri hæfni til að þora. Ég tel 

útikennsluna henta vel til þess að gera nám barnanna skemmtilegri og að meiri leik. 

Útikennsla er einnig góð leið fyrir leikskólakennara til að ná til barnanna og kynnast þeim 

betur.  

 Nú þegar verið er að vinna að nýrri námskrá fyrir leikskólann er kjörið tækifæri að finna 

útikennslunni þar rými. Leikskólarnir tveir sem nú hafa verið sameinaðir í einn voru ólíkir. 

Starfsfólk leikskólans kemur því úr ólíkum áttum og er með mismunandi bakgrunn. Þessum 

fjölbreytileika ber að fagna og vinna út frá því að allir hafi eitthvað til borðanna að leggja.  

Bæði í viðtölum mínum við deildarstjórana og á Grænfánafundinum með öðru starfsfólki kom 

fram að heilmargt er gert með börnunum sem tengist útikennslu, og þá sérstaklega í tengslum 

við upplifun þeirra utandyra. Einnig kom fram að áhugi væri til staðar til að bæta við 
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útikennslu en þeim fannst helst vanta upp á haldbær verkefni og námsefni sem gott væri að 

fara eftir. Ég tel mikilvægt að starfsfólk leikskólans útbúi í sameiningu verkefnasafn sem er 

sérsniðið að þeim aðstæðum sem eru á Seltjarnarnesi. Ef starfsfólk fær að taka þátt í 

skipulagningu og ákvarðanatöku aukast líkurnar á að það sem ákveðið er komist í framkvæmd 

(Bloom 2000:5).    

 Við uppsetningu verkefnanna er ráðlegt að hafa skipulag Jordet (1998: 25) sem viðmið þar 

sem gert er ráð fyrir undirbúning áður en haldið er út fyrir, upplifun utandyra og úrvinnslu í 

lokin. Mikilvægt er að kennarar kynni sér þau tækifæri sem eru í grennd við leikskólann og 

viti hvar hægt er að finna heimildir um það sem þar er að finna. Hægt væri að nýta starfsdaga 

að einhverju leyti fyrir ferðir um svæðið svo að kennarar fái betri sýn yfir þá möguleika sem 

eru rétt innan seilingar. Eins væri hægt að nota tímann til að halda námskeið um efnið. Eitt er 

víst, tækifærin og áhuginn eru fyrir hendi en það vantar örlítið meiri þekkingu og gögn til að 

styðja leikskólakennarana við að byggja upp öfluga útikennslu.  
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9. Lokaorð 

 Óhætt er að segja að tækifæri til útikennslu eru ótalmörg á Seltjarnarnesi og þau eru nú 

þegar mikið nýtt í starfi leikskólans þar. Að mörgu leyti er það kostur hversu lítið að 

flatarmáli sveitarfélagið er en það verður til þess að nálægð leikskólans við samfélag, 

menningu, manngert umhverfi og náttúru er mikil.  

 Það er alveg sérstaklega auðvelt og gaman að vinna með eitthvað í umhverfinu þegar börn 

sína því mikinn áhuga, en til þess að þau hafi áhuga er nauðsynlegt að leikskólakennarinn hafi 

sjálfur áhuga og sýni það í verki. Ljóst er að starfsfólk Leikskóla Seltjarnarness hefur þennan 

áhuga og vill bæta útikennsluna enn frekar og þar tel ég næsta skref vera að útbúa 

verkefnasafn sem er sérsniðið að nærumhverfi leikskólans. Til þess þarf að kynna þá 

möguleika sem er að finna á Nesinu og vonandi kemur þetta verkefni mitt að notum þar.  

 

 

 

 

 

. 
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