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Ágrip 

     Þetta verkefni er lokaverkefni til B.Ed.-prófs í leikskólakennarafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið fjallar um útikennslu fyrir börn á 

aldrinum þriggja til sex ára og gerir grein fyrir hvernig hægt er að nýta 

nærumhverfið til leiks og náms með yngstu börnunum. Verkefnið skiptist í 

verkefnasafn og greinargerð og er mótað fyrir  leikskóla á Akranesi en einnig er 

hægt að heimfæra að öðrum stöðum. Í greinagerðinni er gerð grein fyrir 

kenningum Dewey, Piaget og Vygotsky og hvernig þær liggja til grundvallar þeim 

hugmyndum sem verkefnið byggir á. Val verkefna og vinnulag er tengt 

rannsóknum um útinám. Könnunaraðferðin sem kennsluaðferð ásamt leiknum 

sem námsaðferð er meginnálgun vinnu með börnum í leikskóla. 
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Formáli 

     Meginsjónarmið mitt við efnisval lokaritgerðar var að skrifa um eitthvað sem 

ég hef verið að fást við í mínu starfi sem leikskólakennari. Útikennslan varð fyrir 

valinu og fannst mér tilvalið að nota tækifærið til að safna saman hugmyndum að 

viðfangsefnum í útikennslu og aðlaga þær að leikskólanum sem ég starfa á. Ég hef 

alltaf verið mikið fyrir útiveru og nýtt mér þessa kennsluaðferð í mínu starfi með 

börnum. Ég kynntist fyrst útikennslu þegar ég starfaði á leikskóla í Noregi og varð 

sannfærð um að þetta væri góð viðbót við leikskólastarfið heima á Íslandi. Það er 

von mín að þetta verkefnasafn verði til þess að ýta undir útikennslu með börnum á 

leikskólum á Akranesi og að börnin læri að njóta og nýta það fallega og 

fjölbreytta umhverfi sem við búum í. Ég vil þakka Auði Pálsdóttur fyrir að 

leiðbeina mér við vinnslu ritgerðarinnar og fjölskyldu minni og samstarfsfólki 

fyrir góðan stuðning. 
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Inngangur 

     Útivera er stór þáttur í daglegu lífi leikskólabarna. Það er því mikilvægt að hún 

sé fjölbreytt og að börnin öðlist jákvæða reynslu af útiveru strax í uppphafi. 

Útikennsla og útinám er kennsluaðferð sem fer fram utan skólastofu í 

nærumhverfi leikskólans. Markmið hennar er að auka fjölbreytni í leikskólastarfi 

og veita börnum tækifæri á að læra af reynslunni og fá að upplifa og fást við 

raunverulega hluti í náttúrulegu umhverfi. Til þess að svo verði þurfa 

útikennsluverkefnin að vera vel skipulögð, áhugaverð og höfða til barnanna því að 

án áhuga verður lítið úr námi (Kristín Norðdahl, 2005). Í aðalnámskrá leikskóla 

frá 2011 segir að öll börn eigi að fá tækifæri til fjölbreyttrar hreyfingar og útiveru 

og að mikilvægt sé að kenna börnum að bera virðingu fyrir umhverfi sínu og 

náttúru og skapa þeim tækifæri til að upplifa og njóta (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2012, bls. 44).   

     Lokaverkefni þetta skiptist í tvo hluta, annars vegar  verkefnasafn sem er ætlað 

sem kennsluleiðbeiningar og hugmyndabanki fyrir kennara og hins vegar í þessa 

greinargerð. Verkefnasafnið er sett upp sem hugmyndir að viðfangsefnum þar sem 

nærumhverfi leikskólans er notað sem vettvangur kennslu og leiks. Verkefnin má 

útfæra á ýmsa vegu en hlutverk kennarans er að meta getu og áhuga barnahópsins 

hverju sinni. Sum verkefnin hafa fylgt mér í starfi með börnum gegnum árin en 

önnur hef ég fengið að láni og er þá heimilda getið eftir bestu vitund. Til þess að 

útkennslan skili sem mestu til barnanna er mikilvægt að kennarinn sé vel 

undirbúinn og hvetjandi. Verkefnasafnið inniheldur einnig töflu sem sýnir 

grunnþætti menntunar og námsvið leikskóla og hvernig hvert verkefni tengjast 

þeim sviðum sem við eiga hverju sinni.  

     Í greinagerðinni er kynning á leikskólanum Garðaseli, bænum Akranesi og 

þeim útikennslusvæðum sem notuð eru í verkefnasafninu. Hugtökin útikennsla og 

útinám eru skilgreind og hver ávinningur útináms er. Fjallað er um kenningar 

fræðimannanna Piaget, Dewey og Vygotsky um nám og þroska barna og gerð 

grein fyrir rannsóknum um áhrif útikennslu á þroska barna. Kynntar eru 

kennsluaðferðirnar könnunaraðferðin og leikurinn sem leið til náms. Í lok 

greinagerðarinnar er gerð ítarleg grein fyrir verkefnasafninu.  
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1. Leikskólinn 

     Leikskólinn Garðasel er rekinn af Akraneskaupstað og var opnaður 1. 

september 1991. Skólinn er þriggja deilda með samtals 73 börnum á aldrinum 

tveggja til sex ára ára. Leikskólinn er staðsettur í efri hluta bæjarins og er í mikilli 

nálægð við helstu útikennslusvæðin. Frá árinu 2004 hefur leikskólinn starfað sem 

heilsuleikskóli en hann hlaut formlega viðurkenningu frá Landlæknisembættinu 

sem slíkur þann 10. júni það ár. Markmið heilsustefnunnar er að auka gleði og 

vellíðun barna með áherslu á hreyfingu og holla næringu, gæði í samskiptum og 

listsköpun í leik og starfi (Leikskólinn Garðasel, 2009, bls. 7). Einkunnarorð 

Garðasels er „Lífið er leikur“ og markmið leikskólans er að búa börnum og 

starfsfólki öruggt og þroskandi umhverfi sem býður upp á fjölbreytni í leik og 

starfi með hlýju, virðingu og samkennd að leiðarljósi (Leikskólinn Garðasel, 

2009, bls. 9). 

  

Mynd 1: Leikskólinn Garðasel, (Hafrún Jóhannesdóttir, 2012). 
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2. Umhverfið 

      Akranes er sjávarþorp á Vesturlandi og eins og nafnið gefur til kynna stendur 

byggðin á nesi. Fjallið Akrafjall stendur fyrir ofan bæinn og er þar fallegt 

útivistarsvæði. Flatlendi á Akranesi er mikið og auðvelt er að komast með börnin 

á milli staða. Fjörurnar á Akranesi eru nokkrar en þær sem notaðar eru í þessu 

verkefni eru Langisandur, Kalmannsvík og Skarfavör. Langisandur er langur og 

breiður með ljósum skeljasandi, Kalmannsvíkin er með svörtum sandi og 

Skarfavör með grófum skeljasandi. Lífríkið í þessum fjörum er mikið og 

fjölbreytt. Á Sólmundarhöfða er óræktað land sem býður upp á ótal tækifæri til 

útikennslu. Skógræktin, sem er eitt helsta útikennslusvæðið, er tilbúið 

skógarsvæði með fjölda tegunda trjáa og margs konar gróðri. Tjörn er í miðri 

skógræktinni og fuglalíf þar mikið. Leikskólinn hefur haft aðgang að 

matjurtargarði, gróðurhúsi og hreinlætisaðstöðu í jaðri skógræktarinnar. Syðst á 

nesinu er Breiðin en þar eru tveir vitar staðsettir. Breiðin er það útikennslusvæði 

sem er hvað lengst frá leikskólanum en þangað er hægt að komast með strætó eða 

gangandi á góðum degi. Þriðji vitinn á Akranesi er staðsettur við Langasand. Á 

Akranesi er öflugt byggðasafn sem býður upp á marga möguleika til útikennslu.  

  

Mynd 2: Loftmynd af Akranesi og útikennslusvæðum, (Google earth, 2012). 
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3. Útikennslan 

      Útikennsla er allt það nám sem fer fram utan veggja leikskólans og er fyrst og 

fremst góð viðbót við annað nám. Börnin kynnast og læra að bera virðingu fyrir 

umhverfinu og náttúrunni. Þau taka þátt í margvíslegum verkefnum og læra um 

leið að þjálfa og nota öll skynfærin sín. Samkvæmt kenningum fræðimannanna 

þriggja sem eru þessu verkefni tl stuðnings er mikilvægt er að hafa leikinn alltaf í 

fyrirrúmi í kennslunni og er það hlutverk kennarans að ýta undir hann og styrkja 

þannig uppgötvunarnám barnanna (Pound, 2005, bls. 36-41). 

     Í aðalnámskrá leikskóla segir í kaflanum um sjálfbærni og vísindi að í 

leikskóla eigi að skapa aðstæður svo börn fái tækifæri til að vinna með og velta 

vöngum yfir hringrásum og fyrirbærum í náttúrunni, nýtingu náttúrunnar og 

margvíslegum auðlindum hennar. Einnig segir að mikilvægt sé að kenna börnum 

að bera virðingu fyrir umhverfi sínu og náttúru og skapa þeim tækifæri til að 

upplifa og njóta (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 44). 

3.1 Hugtökin útikennsla og útinám 

     Sá skilningur sem hér er lagður í hugtökin útikennsla og útinám er að með 

útikennslu er átt við skipulagða kennslu en með útinámi er átt við það nám sem á 

sér stað hjá börnunum. Útinám og útikennsla eru því mjög tengd og samtvinnuð 

hugtök. Mikilvægt er að það sé jafnvægi á milli þessara þátta og þeir haldist í 

hendur. Undirbúningur kennarans er mikilvægur þáttur í útikennslunni en hans 

hlutverk er að ýta undir áhuga og virkni barnanna, hann þarf að vera leiðbeinandi 

og spyrja opinna spurninga sem fá börnin til að vilja leita svara (Ingibjörg E. 

Jónsdóttir, 2010). Það er því áhugi barnanna sem oft ræður ferðinni í 

útikennslunni, því eins og áður hefur komið fram verður lítið um nám ef áhugi er 

ekki til staðar. 

3.2 Ávinningur útináms 

    Ávinningur útináms er margvíslegur en ekki síst góð viðbót við hefðbundið 

leikskólastarf. Útikennslan gefur börnum tækifæri til að kynnast nærumhverfi 

sínu, íslensku veðurfari og læra að bera virðingu fyrir náttúrunni og lífríki hennar. 

Útikennslan hefur í för með sér meiri hreyfingu, meira þol og betri hreyfifærni, 

betri félagslega færni, betri heilsu og meiri skilning á náttúru og umhverfi 

(Odberg, 2010). Samkvæmt rannsóknum Ingunnar Fjørtoft eykur útinám 
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hugmyndaflug og skapandi hugsun leikskólabarna. Félagsþroski eykst og börn 

sem hafa tekið þátt í útikennslu eru öruggari í umhverfinu (Fjørtoft, 2000). 
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4. Kenningar um nám og þroska barna 

     Margir fræðimenn hafa kynnt kenningar um nám og þroska barna. Mismunandi 

er hvort og hvernig kenningar þeirra styðja við útikennslu. Þeir fræðimenn sem 

hér eru kynntir leggja allir áherslu á að börn læri og þroskist best með því að 

upplifa og reyna og við skipulag námsins þurfi að taka mið af því. Þessir 

fræðimenn eru John Dewey, Jean Piaget og Lev Vygotsky. 

4.1 John Dewey 

     John Dewey (1851-1952) fæddist í Burlington, höfuðborg Vermont í 

Bandaríkjunum og var heimspekingur að mennt. Dewey stofnaði tilraunaskóla 

ásamt konu sinni til að þróa hugmyndir sínar um nám og kennslu.  

     Dewey er einna helst þekktur fyrir einkunnarorðin sín  „learning by doing“ eða 

að læra með því að framkvæma. Dewey lagði mikla áherslu á félagsleg samskipti 

og samvinnu. Hann telur reynsluna vera nauðsynlegan þátt í menntuninni og að 

mikilvægara væri að kennslan færi fram utandyra en inni í skólastofunni. Hann 

lagði meiri áherslu á verklegar námsgreinar en greinar á borð við lestur, skrift og 

reikning. Hann taldi að börn öðlist ekki raunverulegan skilning nema með því að 

framkvæma. Því sé það hlutverk kennarans að skipuleggja starfið út frá áhuga 

barnsins og að kveikja áhuga barnanna með því að spyrja opinna spurninga sem 

hvetja börnin til að leita svara (Pound, 2005, bls. 36–38). 

     Í þróunarstarfi sínu lagði Dewey mikla áherslu á að börnin lærðu í gegnum 

leikinn og að leikurinn væri í fyrirrúmi í öllu námi barnanna. Þemaverkefni voru 

því ríkur þáttur í skólastarfi Deweys. Hann setti fram fjögur skilyrði fyrir að 

þemaverkefni gæti talist menntandi: 

 „Það þyrfti að vekja áhuga. Ef verkefni fangar ekki hugann þá mun 

nemandinn snúa sér frá því. 

 Það þyrfti að fela í sér hugsun og vera einhvers virði í sjálfu sér, þ.e. 

standa fyrir eitthvað sem hefur gildi í lífinu sjálfu. 

 Það þyrfti að vekja forvitni og leiða nemandann inn á ný svið. 

 Það þyrfti að fá rúman tíma meðan að því væri unnið.“  

(Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2010 bls. 67–70). 
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     Dewey taldi hlutverk kennarans mikilvægt og lagði áherslu á að hann hefði 

mikla þekkingu á viðfangsefninu, þekkti börnin vel, hefði áhuga á starfinu og 

hefði góða almenna þekkingu (Pound, 2005 bls. 21–22). Dewey lagði einnig 

áherslu á að það væri ekki nóg að vera líkamlega virkur heldur þyrfti hugurinn að 

fylgja með og einungis með því að ígrunda reynsluna myndu börnin læra (Kristín 

Norðdahl, 2005).  

     Hugmyndir Deweys styðja vel við útikennslu þar sem áhersla er á að upplifa, 

rannsaka og finna út úr hlutunum. Kennarinn gegnir veigamiklu hlutverki því það 

er hann sem leiðir börnin áfram í þekkingarleit sinni. Með því að færa kennsluna 

út fyrir veggi og lóð skólans gefst börnunum betri kostur að rannsaka og kynnast 

umhverfi sínu og læra í gegnum upplifunina. 

4.2 Jean Piaget 

     Jean Piaget (1896-1981) var þroskasálfræðingur og heimspekingur. Hann 

rannsakaði hugarstarfsemi barna og ferli vitsmunaþroskans frá upphafi lífs og til 

fullorðinsára og fyrir þessar rannsóknir var hann þekktastur (Pound, 2005, bls. 

36–38). 

     Piaget lagði áherslu á  fjögur stig vitsmunaþroskans. Fyrsta stig 0-2 ára, 

skynhreyfistig, sagði hann að væri tengt líkamsþroskanum, líkamlegum aðgerðum 

og skynjunum; sjón, heyrn, bragði, snertingu og lykt. Annað stigið væri á 

aldursbilinu 2-7 ára, kallast foraðgerðarstig og einkennist af því að barnið er farið 

að geta tjáð sig. Þriðja stigið 7-11 ára, stig hlutbundinna aðgerða, tengist 

samskiptum við aðra þar sem hugsunin þróast og rökstuðningur og 

hugtakaskilningur eykst. Fjórða stig er svo frá 11 ára aldri til fullorðinsára, stig 

formlegra aðgerða og einkennist af jafnvægisleit og sjálfsstjórn (Pound, 2005, bls. 

36–38).  

     Piaget lagði áherslu á að börnin ættu að upplifa og nota skynfæri sín til að 

rannsaka og byggja upp þekkingu. Hann lagði einnig áherslu á að börnin fengju 

nægan tíma fyrir leikinn og að það væri börnum ekki eðlislægt að sitja inni í 

skólastofum (Pound, 2005, bls. 36–38). Hann taldi að hugarstarfsemi barnsins 

mótist af athöfnum þess, t.d. í gegnum leikinn þegar barnið handfjatlar hluti, 

horfir á þá og skoðar á ýmsa vegu, með þeim hætti mótist hugsun barnsins um 

nýja hluti og verkan þeirra (Anna Gunnbjörnsdóttir, 2012, bls. 44). 
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     Piaget taldi að með því að taka mið af reynslu sem fæst með snertingu, í 

gegnum lyktar- og bragðskyn, byggir barnið upp þekkingu sína og fær tækifæri til 

að nýta fyrri reynslu. Hann sagði mikilvægt að börnin fengju að vinna með lifandi 

efni og væru virk í námi sínu (Pound, 2005, bls. 36–38). Piaget telur að námsefni 

fyrir yngstu börnin, sem enn eru á foraðgerðastigi, þurfi að mestu að vera 

hlutkennt og áþreifanlegt og fram að 7 ára aldri ætti að leggja mesta áherslu á 

uppgötvunarnám, verklega kennslu og tilraunir (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2007, bls. 170–171). 

     Samkvæmt þessu má sjá að kenningar Piaget styðja vel við útikennslu. Það er 

ekki síst úti í náttúrunni sem barnið fær að upplifa, kanna, rannsaka og gera 

tilraunir, en þar getur barnið verið óheft og hreyft sig eins og það hefur þörf fyrir.  

4.3 Lev Vygotsky 

     Lev Vygotsky (1896-1934) var rússneskur sálfræðingur. Hann lagði áherslu á 

samskipti og að börn lærðu mest af samskiptum sínum við aðra. Hann taldi 

mikilvægt að orða hlutina og ræða þá og að tungumálið hefði áhrif á nám og væri 

verkfæri hugsunarinnar (Kristin Norðdahl, 2005, bls. 8). Vygotsky taldi að leikur 

og ímyndun væri nauðsynlegur hluti til þess að þroskast og læra og að 

félagsþroski og vitsmunaþroski ynnu saman (Pound,2005, bls. 40–41). Samkvæmt 

kenningum Vygotsky æfir barnið óhlutbundna hugsun í samskiptum við jafnaldra 

og fullorðna og endurskapar þannig sína eigin reynslu. Hann taldi að leikurinn 

skapaði „svæði mögulegs þroska“ því að í leiknum hagaði barnið sér eins og það 

væri eldra en það er í raun og veru (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 167).  

     Kenningar Vygotsky styðja við mikilvægi útikennslunnar, þar sem mikil 

samskipti fara fram á milli barna og milli barna og fullorðinna. Útikennslan býður 

einnig upp á margbreytilegt umhverfi fyrir hinn frjálsa leik barnanna. Margar 

nýjar spurningar vakna í náttúrulegu umhverfi og áhugi barnanna á umhverfi sínu 

eykst, orðaforðinn verður meiri og samskiptin flóknari (Kristín Norðdahl, 2005). 
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5. Rannsóknir á áhrifum útináms á leikskólabörn 

      Ingunn Fjørtoft rannsakaði áhrif útivistarsvæðis á þroska barna í leikskóla í 

Noregi. Niðurstöður benda til þess að náttúrulegt leiksvæði hafi margvísleg 

jákvæð áhrif á börn. Í rannsókninni tóku þátt tveir sambærilegir hópar 

leikskólabarna af sama leikskóla. Annar hópurinn fékk skógarsvæði fyrir utan 

leikskólalóðina til afnota en hinn hópurinn var á hefðbundnu leikskólasvæði. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að börnin sem voru á skógarsvæðinu 

urðu öruggari í umhverfinu, hugmyndaríkari og að dvölin í skóginum hafi ýtt 

undir skapandi hugsun þeirra. Samskipti barnanna á skógarsvæðinu urðu betri að 

mati kennaranna og færri árekstrar komu upp milli þeirra. Einnig kom fram að 

börnin sem léku sér á skógarsvæðinu voru heilsuhraustari en þau sem léku sér á 

hefðbundnu leikskólasvæði (Fjørtoft, 2000). 

    Svipaðar niðurstöður fengust af reynslu þróunarverkefnisins „Út um mó inn í 

skóg“ sem var stýrt af Kristínu Norðdahl í íslenskum leikskóla. Þar koma fram 

þættir sem snúa að samskiptum barnanna og margir kennarar sem höfðu tekið þátt 

í verkefninu töldu að börnin sýndu meiri samkennd en áður, léku sér betur saman, 

voru virkari en áður og leikurinn blómstraði. Þau lærðu að umgangast hvert annað 

á jákvæðan hátt, m.a. með því að leiðast á leiðinni í skóginn og hjálpa hvert öðru í 

erfiðleikum (Kristín Norðdahl, 2005). 

    Verkefni Kristínar Norðdahl og rannsóknin sem Fjørtoft vann í Noregi sýna 

fram á jákvæða reynslu af útikennslu. Þær vísa til þess að börnin þroskist á 

jákvæðan hátt bæði andlega og líkamlega, öðlist reynslu og þekkingu á umhverfi 

sínu og að félagslegur þroski þeirra blómstri í útináminu. Þegar kenningar 

fræðimannanna eru bornar saman við niðurstöður rannsóknanna kemur það skýrt 

fram að sú kennsluaðferð sem þetta verkefni gengur út á er mikilvægur þáttur í  

kennslu ungra barna. Bæði kenningarnar og rannsónirnar sýna fram á mikilvægi 

þess að börnin fái tækifæri til að upplifa og rannsaka, hafa samskipti við jafnaldra 

og fullorðna og mikilvægi þess að þau hafi aðgang að umhverfi sem örvar þau og 

hvetur áfram í þekkingarleit sinni.  
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6. Kennsluaðferðir  

     Kennsluaðferðir hafa verið að þróast í gegnum árin og mismunandi er hvaða 

aðferðir teljast bestar fyrir börn á leikskólaaldri. Þeir fræðimenn sem ég hef fjallað 

um eru sammála um að börn læri og þroskist best með því að fá að upplifa, 

rannsaka og eiga samskipti við aðra.  

     Dewey lagði mikla áherslu á félagsleg samskipti og samvinnu og taldi að 

reynsla skipti miklu máli og að kennslan færi fram utandyra. Dewey lagði meiri 

áherslu á verklegar greinar en hinar hefðbundnu námsgreinar. Einkunnarorð hans 

„að læra með því að framkvæma“ segja mikið um kennsluaðferðir hans (Pound, 

2005, bls 36-38). Dewey lagði mikla áherslu á leikinn og að hann væri í fyrirrúmi 

í öllu námi barnanna (Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 67-

70). Könnunaraðferðin er byggð á hugmyndum Deweys um hvernig sé best að 

kenna börnum ( Katz og Chard, 1990, bls. 8).   

     Piaget lagði einnig áherslu á að börnin ættu að upplifa og byggja þannig upp 

þekkingu og líkt og Dewey lagði hann mikla áherslu á að börnin fengju nægan 

tíma fyrir leikinn því þeim væri ekki eðlislægt að sitja inn í skólastofu (Pound, 

2005, bls 36-38). Að auki talaði Piaget um að námsefni barna allt að 7 ára ætti að 

vera hlutkennt og áþreifanlegt og byggjast að mestu á uppgötvunarnámi (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 170-171).  

     Vygotsky lagði mikla áherslu á samskipti barna við jafnaldra og fullorðna og 

að í gegnum leikinn skapaði barnið „svæði hins mögulega þroska“ því í leiknum 

hagaði barnið sér eins og það væri eldra en það væri í raun og veru (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007, bls. 167).  

Kenningar fræðimannanna sem taldar eru hér að ofan rýma vel við það sem fram 

kemur í aðalnámsskrá leikskóla sem segir að börn eigi að hafa aðgang að 

fjölbreyttu leikumhverfi jafnt úti sem inni sem hvetur þau til að rannsaka, finna 

lausnir og skapa (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 37). Því er í 

þessu verkefnasafni byggt á hugmyndafræði ofantaldra fræðimanna og nýlegri 

aðalnámskrá leikskóla. Kennsluaðferðirnar sem falla að þessum hugmyndum og 

eru skilgreindar fyrir nám ungra barna eru könnunaraðferðin og kennslufræðilegur 

leikur. Eins og fram hefur komið er könnunaraðferðin byggð á kenningum 

Deweys en á seinni tímum var aðferðin þróuð af þeim Lillian Katz og Sylvia 
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Chard (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 163). Könnunaraðferðin felur í sér mikla 

samþættingu á námsviðum og hentar því vel sem kennsluaðferð í útikennslu. 

Þegar unnið er eftir könnunaraðferðinni er ákveðið þema valið út frá áhuga 

barnanna. Hún byggir á þeirri grunnhugmynd að áhugi barnanna á viðfangsefninu 

sé nauðsynlegur til að nám eigi sér stað og að börn byggi upp þekkingu sína á 

þeim reynsluheimi sem þau lifa í (Chard, 2012).  

      Leikurinn er meginnámsleið ungra barna, hann skapar þeim tækifæri til að 

læra og skilja umhverfi sitt. Kenningar Dewey og Piaget leggja einmitt mikla 

áherslu á að börnin fái nægan tíma til leiks og fái þannig tækifæri á að upplifa og 

læra í gegnum hann. Kennslufræðilegur leikur byggir á því að kennslufræðileg 

markmið og leikur barnanna tengjast. Það er hægt að fara tvær leiðir að 

markmiðinu en sú leið sem hentar leikskólabörnum er þegar gengið er út frá 

leiknum. Kennarinn fylgist þá með því hvað börnin eru að fást við í leiknum og 

lætur þau vinna áfram með það. Hlutverk kennarans er að skapa leikumhverfi sem 

hefur þann tilgang að örva vitræna og félagslega þætti hjá börnunum. (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007, bls. 168–169).    
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7. Kynning á verkefnasafni 

     Við gerð verkefnasafnsins hafa verið skoðaðar rannsóknir á útikennslu ásamt 

kenningum þriggja fræðimanna. Einnig hefur verið unnið út frá aðalnámsskrá 

leikskóla og grunnþættir menntunar og námssvið námskrárinnar höfð að 

leiðarljósi. Eins og áður er nefnt eiga kenningar fræðimannanna margt 

sameiginlegt þegar að kemur að námi og þroska barna. Þeir lögðu allir áherslu á 

að börn læri og þroskist með því að fá að upplifa og vera í samskiptum við aðra 

og að mikilvægt sé fyrir barnið að fá að hreyfa sig óþvingað og að læra í gegnum 

leikinn. 

     Rannsóknir þeirra Fjørtoft og Kristínar benda einnig til  jákvæðrar reynslu af 

útikennslu. Þær vísa til þess að börnin þroskist á jákvæðan hátt bæði andlega og 

líkamlega, öðlist reynslu og þekkingu á umhverfi sínu og að félagslegur þroski 

þeirra blómstri í útináminu. 

     Verkefnasafnið sem þessi greinargerð kynnir samanstendur af 21 verkefni sem 

hvert er á tveimur til þremur blaðsíðum. Sum verkefnin hafa fylgt mér og verið að 

þróast í gegnum árin en önnur eiga skýran uppruna og er þá heimilda getið eftir 

bestu vitund. Hvert verkefni skiptist í fimm hluta. Í fyrsta hluta er gerð grein fyrir 

markmiðum verkefnisins og hvað barnið á að hafa upplifað/lært að verkefninu 

loknu. Í öðrum hluta kemur fram hvaða námsgögn er nauðsynlegt að hafa við 

höndina. Í þriðja hluta er útskýrt í hverju undirbúningurinn felst, þ.e. hvernig megi 

ræða um verkefnið við börnin, hvaða  heimilda og efniviðar þurfi að afla en einnig 

getur þurft að panta tíma ef heimsækja á t.d. einhverja stofnun. Í fjórða hluta er 

vettvangsferðinni lýst, hvert á að fara og hvað á að gera, hugmyndir af 

viðfangsefnum og annað slíkt. Ef verkefnið er viðamikið er oft farið í fleiri en 

eina vettvangsferð. Tímalengd hverrar ferðar kemur fram í hverju verkefni. Að 

lokum er það fimmti hlutinn, úrvinnslan, en þar eru hugmyndir um hvernig megi 

vinna úr þeirri reynslu og þekkingu sem börnin hafa öðlast með þátttöku í 

verkefninu. Í hverju verkefni er gert ráð fyrir að börnin fái nægan tíma til leiks og 

upplifunnar. Verkefnin fara flest fram utan veggja leikskólans en þó fer alltaf 

einhver vinna fram í skólanum, s.s. undirbúningur og úrvinnsla. Mikilvægt er að 

kennarinn skrái niður minnispunkta meðan á verkefninu stendur en slíkt getur 

auðveldað úrvinnsluna og mat kennarans á verkefninu í heild.   
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     Eins og fram kom í upphafi greinargerðarinnar er markmið þessa verkefnis 

fyrst og fremst að auka fjölbreytileika í leikskólastarfi og ýta undir félags-, hreyfi- 

og vitsmunaþroska barnanna. Einnig er mikilvægt að bjóða börnunum upp á þann 

möguleika að upplifa annað umhverfi en leikskólalóðin býður upp á. Með 

útikennslunni fá börnin tækifæri til að upplifa náttúruna og læra um leið. Með því 

að taka þátt í verkefnum útikennslunnar gefst börnunum m. a. kostur á að kynnast 

sínu nánasta umhverfi, læra að rækta grænmeti, læra um bæjarfélagið sitt, læra 

umferðarreglur og hvernig á að klæða sig eftir veðri. Einnig auka þau orðaforða 

sinn, öðlast færni í að nýta og nota skynfæri sín, læra að umgangast náttúruna af 

virðingu og verða læs á hana og umhverfi sitt.  
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Lokaorð 

     Það er búið að vera bæði fróðlegt og skemmtilegt að gera þetta verkefni, að 

safna saman gömlum og nýjum hugmyndum og koma þeim í nýjan búning sem 

henta umhverfi leikskólans Garðasels á Akranesi. Flestar hugmyndirnar hef ég 

notað í minni kennslu gegnum árin en einnig hef ég nýtt mér hugmyndir annarra 

og útfært nánar. Útivera og hreyfing hefur alltaf verið stór þáttur í 

leikskólastarfinu en það er von mín að þetta verkefnasafn eigi eftir að vera 

hvatning fyrir leikskólakennara á Akranesi og gera útikennsluna enn markvissari 

og  skemmtilegri.    
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