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Útdráttur 

 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed.-gráðu í kennaradeild við Háskólann á Akureyri. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er útikennsla við leikskólann Gefnarborg í Garði. Nærumhverfi 

leikskólans Gefnarborgar er góður kostur fyrir útikennslu, þar sem umhverfið er bæði ósnortið 

og manngert. Ritgerðin skiptist í fjóra hluta, í fyrsta hluta er sagt frá útikennslu og hvaða gildi 

hún hefur fyrir nemendur. Það er mikill ávinningur fyrir börn að fara markvisst í útikennslu, 

hreyfingin er nauðsynleg fyrir þau og þau upplifa umhverfið sitt á annan hátt og kynnast 

nýjum hlutum. Í öðrum hluta er fjallað um kenningar þriggja fræðimanna sem viðkoma námi 

barna. Ég byrja á því að kynna fjölgreindakenningu Gardners, en hann taldi að grunngreindir 

hvers einstaklings væru átta og hver þeirra mismikið ríkjandi hjá hverjum einstaklingi því þarf 

kennari að nota mismunandi kennsluaðferðir eftir greindum. Kenning Deweys fjallar um nám 

barna og taldi hann að barn þyrfti að læra af reynslunni. Kenning Piaget fjallar um 

vitsmunaþroska barna og hann skipti þroskanum í ákveðin stig. Piaget taldi að barn þyrfti að 

uppfylla ákveðinn þroska til að komast á næsta stig. Þriðji hluti ritgerðarinnar fjallar um 

leikskólann Gefnarborg og nærumhverfi hans. Fimm útikennslusvæði voru valin fyrir 

útikennslu. Fyrirhuguð útikennslusvæði eru Gauksstaðatún sem er spölkorn frá Gefnarborg, 

það er stórt tún sem hentar vel fyrir leiki. Næsti staður er Bræðraborg sem er skrúðgarður og 

hentar vel fyrir útikennslu, þar er útikennslusvæði sem einnig er notuð af grunnskólanum, og 

þar er mikil flóra af gróðri. Tjaldsvæðið við íþróttamiðstöðina hentar einnig vel vegna 

umhverfisins í kringum það. Umhverfið við Gefnarborg er tilvalið fyrir ratleiki og aðra 

útikennslu, þar eru þúfur og hátt gras sem gaman er að leika sér í. Í fjórða hluta ritgerðarinnar 

eru svo kynntar þrjátíu tillögur að útikennsluverkefnum sem henta vel fyrir börn í leikskóla. 

Útikennsluverkefnin eru aðallega hugsuð með fjölgreindakenningu Howards Gardners í huga. 
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Abstract 

 

This thesis is the final assignment of a B.Ed. degree in the faculty of education at the 

University of Akureyri. The subject of this thesis is outdoor teaching at the Gefnarborg 

Gardur preschool. 

The environment surrounding Gefnarborg preschool is a good location for outdoor teaching, 

since the environment is both intact and artificial. 

Thise thesis is split up to four parts. The first part covers outdoor teaching and its meaning for 

children. There is a lot to gain for children by going purposefully to outdoor teaching. The 

movement is necessary for them and they experience their close environment in a different 

way and learn new things.  

In the second part a few scholars such as Gardner, Dewey and Piaget are introduced and their 

theories regarding children education are discussed. Firstly I introduce Gardners multiple 

intelligence theory where he argues that every individual has eight basic intelligences where 

the teacher has to apply different methods depending on the intelligences of the subject. 

Secondly I introduce Deweys theory of learning where he argues that a child has to learn by 

experience. Thirdly I introduce Piagets theory of cognitive development, where he split the 

development in to certain phases. Piaget believed that children had to reach certain level of 

development to get to the next phase. 

The third part of the thesis discusses Gefnarborg preschool and it near environment. Five 

areas were chosen as the location for outdoor learning. The considered areas are: the field 

surrounding Gauksstaðir, located close to Gefnarborg, a big field very suitable for different 

kinds of games. Bræðraborg, which is a public park and is very suitable for outdoor teaching 

and is also used by the local primary school, Gerðaskóli. In the park you can find extensive 

flora of plants. The campsite by the gymnasium is appropriate because of its environment. 

And finally, the environment surrounding Gefnarborg is very suitable for orienteering, where 

you find bumps and tall grass. 

The fourth part of the thesis introduces thirty proposals of outdoor assignments that are 

appropriate for children on preshcool level. These outdoor assignments are mostly considered 

with Howard Gardners multiple intelligence theory in mind. 
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1 Inngangur 

 

Mikið hefur verið rætt um útikennslu/útinám á Íslandi undanfarið. Það hafa verið gerð 

þróunarverkefni um útikennslu sem hafa vakið mikla athygli. Ingibjörg E. Jónsdóttir (2010) 

vann þróunarverkefnið Fjörulallar, það erum við!. Verkefnið byggðist á útinámi þar sem 

aðalhugmyndin var að áhugi og forvitni barnanna réði ferðinni, þar var hlustað á raddir 

barnanna. Leikskólinn Gefnarborg og grunnskólinn fengu afnot að skrúðgarðinum 

Bræðraborg í Garði til útikennslu. Þar er sérstök útikennslusvæði þar sem nemendur geta setið 

í skjóli fyrir veðri og vindum. Í útikennslu fá nemendur að komast í tæri við náttúruna bæði 

ósnerta og manngerða. Nemendur geta fengið að hlaupa um og leika sér á frjálsan hátt þar 

sem engar formlegar reglur eru. Með því að leika sér á þann hátt verður meiri gleði og 

andrúmsloftið jákvæðara. Jordet (2009) segir í grein sinni að í skólum í Noregi hafi útikennsla 

jákvæð áhrif á nemendur, þeir eru ánægðari, og fá aukna hreyfingu og aukið þol. Leikurinn er 

mikilvægur fyrir þroska barna því þau læra  gjarnan mikið í gegnum frjálsa leikinn. Í 

Gefnarborg er leikurinn hafður í fyrirrúmi því börn fá að njóta sín á sínum forsendum. Í fyrsta 

hluta ritgerðar verður sagt í stuttu máli frá hugmyndafræði að baki útikennslu. Ávinningur af 

útikennslu er mikill, nemendur fá að upplifa náttúruna, efla skilningarvit og kynnast umhverfi 

sínu. Í öðrum hluta verður sagt frá fræðimönnunum Gardner, Dewey og Piaget og þeirra 

kenningum um nám barna. Howard Gardner kom fram með svokallaða fjölgreindakenningu. 

Hann taldi að grunngreindir væru átta og að hvert barn búi yfir þeim öllum, í mismiklu mæli. 

Áhugasvið er misjafnt hjá börnum, því eru kennsluaðferðir ólíkar eftir greindum. Leikskólinn 

Gefnarborg gefur sig út fyrir að fara eftir fjölgreindakenningu Howards Gardners. Dewey 

taldi að börn lærðu með því að framkvæma (learning by doing) það er megintilgangur 

útikennslu, að börn læri á umhverfi sitt. Piaget kom með kenningu um vitsmunaþroska barna 

þar sem hann segir hvernig barn þroskast af einu skema yfir á annað skema. Kenningar 

Dewey og Piaget byggja á því að barn sé virkt í sínu námi.  Í þriðja hluta verður sagt frá 

leikskólanum Gefnarborg og verkefnasafni sem gert var með hann í huga. Verkefnasafnið er 

miðað við umhverfi leikskólans Gefnarborgar í Garði, þar sem svæðið er opið og 

skemmtilegt. Verkefnasafnið er gert með fjölgreindakenningu Howards Gardners í huga. 

Kennslan tekur mið af því hvaða greind verið er að vinna með hverju sinni. Markmið þessarar 

ritgerðar er að útikennsla verði markvisst notuð og höfð í námskrá Gefnarborgar. Að vinna 

með útikennslu við Gefnarborg er áhugavert verkefni þar sem umhverfið er mikil 

náttúruperla.   
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2 Útikennsla/Útinám 

 

Nemendur hafa mikla þörf fyrir hreyfingu og útiveru og er útikennsla tilvalin til að koma til 

móts við þær þarfir. Útikennsla er hugtak sem nær yfir alla menntun sem á sér stað utanhúss, 

hvort sem það er í dreifbýli eða þéttbýli. Útinám er allt það nám sem á sér stað úti við, t.d. í 

sérstakri útistofu eða í nærumhverfinu (Odberg, 2010:59-60). 

Útinám er þegar nám og leikur er fært út fyrir veggi skólans með skipulögðum hætti. 

Nemendur komast þannig í snertingu við umhverfið og náttúruna og fá að kanna sjálfir og 

upplifa hana með öllum sínum skilningarvitum. Öll námssvið fléttast inn í útikennslu og er 

því jákvætt að leikskólar hafi útikennslu markvisst inn í skipulagi (Ingibjörg, E. Jónsdóttir, 

2010). 

Fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla (2011) að sjálfbærni er einn af grunnþáttum 

námskrárinnar. Í sjálfbærni og sjálfbærnimenntun felst að skapa saman samfélag þar sem hver 

einstaklingur er meðvitaður um gildi náttúrunnar og umhverfi sitt. Ákveðnir grunnþættir 

námskrárinnar fléttast vel inn í allt leikskólastarf, vettvangsferðir með börnum, útikennsla og 

vinna með jafnrétti geta verið undirstaða fyrir ýmislegt annað í leikskólastarfi eins og læsi, 

sjálfbærni, lýðræði, jafnrétti, heilbrigði og sköpun (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:11-15).  

Hugmyndafræðin sem liggur að baki útikennslu, á rætur sínar að rekja til fyrri tíma 

þegar mest öll vinna fór fram með fornaldar áhöld og takmarkaðan efnivið, krafðist 

líkamlegrar áreynslu og útsjónarsemi. Ungir lærðu af þeim eldri bæði með því að hlusta og 

fylgjast með, einnig með því að takast sjálfstætt á við margs konar verkefni. Útikennsla er 

þegar kennsla er flutt út í nánasta umhverfi, og þar eru unnin ýmisleg verkefni, t.d. að vera úti 

í náttúrunni að læra um náttúruna, umhverfið og fleira (Odberg, 2010:59).  

Útikennsla er leið til að vinna með námsefni utan dyra, kenna nemendum að nota 

umhverfi sitt. Kennsluaðferðin gefur nemendum tækifæri til að nota líkama sinn og 

skilningarvit til að fá svör við ákveðnum verkefnum (Jordet, 2009). Útikennsla snýst um 

skynjun, reynslu, að ná valdi á og fá æfingu í tilteknu viðfangsefni og að nemandi læri best á 

því að „gera sjálfur“. Útikennsla er kennslustofa fyrir alla, námið fer fram á forsendum 

nemandans. Það er mikill ávinningur fyrir nemendur að taka þátt í útikennslu. Þeir fá m.a. 

aukna hreyfingu, meira þol og nemendur þurfa að beita líkama sínum án þess að gera sér grein 

fyrir því og eru í tengslum við aðra án þess að vera í samkeppni. Nemendur læra lýðræðisleg 

vinnubrögð, betri félagslega færni og hafa aukin samskipti við hvert annað. Útiveran hefur 



3 
 

góð áhrif á nemendur, þeir verða hressari í fersku lofti, öðlast betri heilsu og  læra að klæða 

sig eftir veðri (Odberg, 2010:60-61).  

Anna Gunnbjörnsdóttir skrifar um hvað náttúran er mikilvæg í uppeldi barna. Börn 

upplifa náttúruna á jákvæðan hátt og mikilvægt er að skólar geti veitt börnum tækifæri til 

þess. Náttúrulegt umhverfi hefur ákveðið aðdráttarafl fyrir börn, talið er að þau vilji frekar 

leika sér í náttúrulegu umhverfi en í manngerðu. Náttúran bíður upp á margvísleg 

viðfangsefni, og er oft kveikjan að fjölbreyttri upplifun. Börn þurfa ekki tilbúin leikföng þegar 

þau hafa náttúruna til að rannsaka, t.d. að tína marglit blóm og rannsaka fjöruna. Útinám 

skilur meira eftir sig heldur en formlegt nám, einnig eykur það almenna hreyfifærni, 

einbeitningu, styrk og jafnvægi. Með útinámi eiga börn auðveldara með að fara eftir 

fyrirmælum, leysa ágreining og samvinnan verður jákvæðari (Anna Gunnbjörnsdóttir, 

2012:19-20). Ísland er draumastaður fyrir náttúruunnendur. Mikilvægt er að ganga vel um 

náttúruna og kenna börnum að lifa í sátt og samlyndi við hana og ekki síst að bera virðingu 

fyrir henni. Besta leiðin til að kenna börnum að bera virðingu fyrir náttúrunni er fræðsla um 

það hvernig á að umgangast hana, og leyfa þeim að njóta hennar (Ingibjörg E. Jónsdóttir, 

2010). 

Í grein Arne Nikolaisen Jordet (2009) segir hann frá útikennslu sem er orðin útbreidd í 

norskum skólum. Mikill áhugi er á því að tengja saman reynslu nemenda sem koma frá 

misjöfnum heimilum og umhverfi. Þær kennsluaðferðir sem eru af „gamla skólanum“ t.d. 

utanbókarlærdómur og að hlusta eingöngu á kennarann, er verið að brjóta upp með því að fara 

út fyrir veggi skólans svo nemendur fái að uppgötva og taka virkari þátt í náminu. Þessi 

kennsluaðferð veitir nemendum reynslu í raunveruleikanum, þeir læra um raunveruleikann í 

raunveruleikanum. Útikennsla bíður upp á fræðilega starfsemi, samskipti við aðra og við 

náttúruna, hreyfingu, forvitni, ímyndun, sköpun og leik. Fara má með flestar námsgreinar út 

fyrir veggi skólans (Jordet, 2009).  

Rickinson og fleiri (2004) gerðu yfirlitsrannsókn árið 2004 í Englandi á sviði útináms, 

sem náði til 150 rannsókna frá árunum 1993-2003. Útinám var flokkað í vettvangsferðir og 

heimsóknir, ævintýratengt útinám og útiverkefni á skólalóð og í nærsamfélaginu. Þegar teknar 

eru saman niðurstöður úr ævintýratengdu útinámi þá benda þær sterkt til jákvæðra áhrifa á: 

 viðhorf, skoðanir og sjálfsmynd. Þar með aukið sjálfstæði, sjálfstraust og sjálfsstjórn, 

einnig færni í að takast á við krefjandi verkefni. 
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  sjálfsþekkingu og félagsfærni, aukin félagsleg virkni, samvinna og 

samskiptahæfileiki.  

Ævintýranám gengur út á það að vera í náttúrunni og takast á við takast á við þau 

ævintýri sem hún hefur upp á að bjóða. Gögnin sýna að þátttaka í  ævintýranámi,  virðist hafa 

varanleg áhrif á líf þátttakenda. Það er hinsvegar ekki mikil fylgni á milli ævintýranáms og 

umhverfisvitundar, sem kom á óvart (Rickinson o.fl., 2004:5-6). Inga Lára Sigurjónsdóttir 

skrifar um að markviss hreyfing leikskólabarna efli alhliða þroska þeirra, þau verða 

meðvitaðri um sjálfan sig. Öll útivera bæði fjálsir leikir og skipulagðir leikir, halda barninu 

heilbrigðu og líkamlega sterku. Börn læra að umgangast náttúruna og þau fá útrás fyrir orku 

sína sem hvorutveggja er mikilvægt. Öll hreyfing minnkar líkur á offitu á fullorðinsárum, því 

er mikilvægt að börn tileinki sér hreyfingu daglega ( Inga Lára Sigurjónsdóttir, 2008:11). 

Nám og menntun getur átt sér stað hvar og hvenær sem er og við mismunandi aðstæður. 

Oft er litið svo á að nám eigi sér stað eingöngu inni í skólastofu, en nám á sér líka stað utan 

hennar. Með því að nýta umhverfi skólans með markvissum hætti opnast ný tækifæri til náms. 

Nám úti í náttúrunni getur verið mun árangusríkara en inni í skólastofu ef rétt er haldið á 

málunum (Jakob Frímann Þorsteinsson, (2011:14-15).                                                                

Í grein Kristínar Norðdahl (2005) „Að leika og læra í náttúrunni:Um gildi náttúrulegs 

umhverfis í uppeldi og menntun barna“ er fjallað um þróunarverkefnið „Út um mó, inn í 

skóg“ sem var unnið í leikskólanum Álfheimum á Selfossi á árunum 2002-2004. Leikskólinn 

hafði aðgang að litlu skógræktarsvæði í nágrenni hans. Markmiðið með skógarferðum var að 

skipuleggja útivist barna, til að ýta undir tengsl þeirra við umhverfi sitt, áhuga þeirra og 

skilning á náttúrunni. Einnig að leggja áherslu á líkamlegt heilbrigði barna, leik þeirra og 

sköpunargleði. Eftir skógarferðirnar var gerð rannsókn og voru niðurstöður rannsóknarinnar 

þær að skógarferðirnar höfðu jákvæð áhrif á líðan og líkamlegt heilbrigði barnanna. Börnin 

höfðu jákvæðari sjálfsmynd og sjálfstraust, sköpunargleði og hugmyndaflug. Þessar 

niðurstöður sýna það hversu mikilvægt er að nýta umhverfið til útikennslu, vegna þess hve 

mikið það styður  við þroska og andlegt og líkamlegt heilbrigði barnanna (Kristín Norðdahl, 

2005). 

Jakob Frímann Þorsteinsson, (2011: 16-18) talar um að skipulag eða form námsins sé  

mikivægt vegna þess að það hefur áhrif á markmið kennslunnar. Jakob talar um þrjár gerðir 

kennsluskipulags: Formlegt nám (e. formal education), óformlegt nám (e. nonformal 

education) og formlaust nám (e. informal education). Formlegt nám á sér stað í skipulögðu 
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skólaumhverfi, nemandi klárar ákveðið próf til að geta haldið áfram á næsta stig. Óformlegt 

nám er t.d. útinám sem er skipulagt af kennara og fer fram á ákveðnu útikennslusvæði eða úti 

í náttúrunni.  Formlaust nám er algjörlega í höndum nemenda, þeir kenna sér sjálfir eða læra 

hver af öðrum, það er að segja nemendur eru að læra jaðaríþróttir. Skipulag og form námsins 

hefur mikilvæg áhrif á markmið kennslunnar. 

Hópastarf í leikskólum er nokkuð formlegt, þó nemendur þurfi ekki að klára próf. Í 

dag er óformlegt nám í leikskólum að ryðja sér til rúms í markvissri útikennslu. 

 Á undanförnum áratugum hefur í auknum mæli verið leitað eftir viðhorfum barna, 

áhrifum þeirra og þátttöku í ákvarðanatöku varðandi líf þeirra. Réttur barna hefur jafnframt 

verið staðfestur með Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þekking á þroska og námi barna 

hefur leitt í ljós að þau eru getumikil og fær um að læra frá fæðingu. Það er mikilvægt fyrir 

börn að upplifa lýðræði í skólum til að geta gagnrýnt og verið lýðræðislega hugsandi þegar 

þau vaxa úr grasi. Leyfa á börnum að taka þátt í lýðræðislegum ákvörðunum, þá er verið að 

sýna þeim virðingu, og að það skiptir máli hvað þeim finnst. Kostirnir við það að hafa börn 

með í ákvarðanatöku eru þeir að þau eru áhugasamari í þátttöku daglegra þarfa, fullorðnir 

skilja börnin frekar og kennarar eiga auðveldara með að skipuleggja skólastarfið út frá þörfum 

og áhuga þeirra (Jóhanna Einarsdóttir, 2008:115-116). Náttúrulegt umhverfi hefur róandi áhrif 

á nemendur, skvaldur og óróleiki minnkar, og umræður verða skemmtilegar og einbeiting vex. 

Útikennsla stuðlar að fjölbreytileika í skólastarfinu sem á vel við þá sem aðhyllast 

fjölgreindakenningu Howards Gardners, þar sem fjölbreytileiki kennsluaðferða er talinn 

undirstaða þess að þjálfa allar greindir nemenda. Náttúrulegt umhverfi hefur hvetjandi og góð 

áhrif á nemendur, þeir eru frjálsir þótt þeir séu á ákveðnum stað með kennaranum (Ólafur 

Guðmundsson og Elísabet Svavarsdóttir, 2011:11-12).  

Börn eru forvitin og fróðleiksfús um umhverfi sitt og ýta þarf undir það hjá þeim, með 

því að hvetja þau til að spyrja spurninga og leita mismunandi lausna. Mikilvægt er að kenna 

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

njóta. Í leikskóla á að skapa aðstæður svo börn fái tækifæri til að vinna með og velta vöngum 

yfir:  

Umgengni sinni og virðingu fyrir náttúrulegu og manngerðu umhverfi                                                         

Hvernig vistspor þeirra og nærsamfélags geta stuðlað að sjálfbærri þróun                                                      

Hringrásum og fyrirbærum í náttúrunni                                                                                                 

Margvíslegum auðlindum náttúrunnar                                                                                                                       

Nýtingu náttúrunnar                                                                                                                          

Upplýsingamiðlum, framsetningu og gildi upplýsinga                                                                    
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Stærðfræðilegum viðfangsefnum, s.s. tölum, táknum og  mynstrum                                                           

Lífverum í umhverfinu og lífsháttum þeirra                                                                                                          

Eðli ýmissa krafta og birtingarmyndum þeirra í umhverfinu                                                                      

Eiginleikum ýmissa efna og hluta                                                                                                             

Möguleikum og takmörkunum tækninnar                                                                                                          

Rými, fjarlægðum og áttum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:44). 

Anna Gunnbjörnsdóttir skrifar um að Náttúruskóli Reykjavíkur veiti upplýsingar og 

aðstoð við skipulagningu til þeirra skóla sem hafa áhuga á að kynna sér útikennslu. Það hefur 

orðið mikil vakning á útikennslu vegna aukins áhuga á að nýta náttúruna meira í kennslu. 

Nokkur þróunarverkefni hafa verið gerð hér á landi, eins og Út um mó inn í skóg (Kristín 

Norðdahl, 2005) og Fjörulallar, það eru við! (Ingibjörg E. Jónsdóttir, 2010). 

Þróunarverkefnin hafa verið kveikjan að öðrum útikennsluverkefnum (Anna 

Gunnbjörnsdóttir, 2012:25). Í grein Ingibjargar E. Jónsdóttur (2010) um þróunarverkefnið 

Fjörullar, það erum við!, fjallar hún um útinám og hvernig börnin með forvitni sinni og áhuga 

fengu að ráða ferðinni. Þróunarverkefnið byggðist á því að hlustað var á raddir barnanna og 

varð verkefnið því áhugaverðara fyrir þau og leiddi til spennandi viðfangsefna. 

Þróunarverkefnið var unnið í leikskólanum Bakka veturinn 2008-2009. Umhverfi leikskólans 

er fallegt og stutt er í náttúruna, þar er mikið fuglalíf og kjöraðstæður fyrir útinám. Börnin 

fóru oft í fjöruna en ferðirnar voru ómarkvissar og höfðu lítinn tilgang þar til að 

þróunarverkefnið fór í gang.  Þá var leikskólastarfið flutt niður í fjöru og unnið var markvisst 

að því að rannsaka hana, skoða og spyrja (Ingibjörg, E. Jónsdóttir, 2010). 

 

 

3 Leikurinn 

 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að leikurinn sé órjúfanlegur hluti af 

leikskólastafi. Leikurinn er sjálfsprottinn og börnum eðlislægur, þau leika sér af fúsum og 

frjálsum vilja og á eigin forsendum. Leikurinn getur veitt gleði og vellíðan en einnig skapað 

valdabaráttu og átök (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:37). Leikurinn er aðalinntak í lífi barna, 

aðferð til að skilja umhverfi sitt og vinna úr eigin reynslu, leikurinn þroskar hæfileikann til að 

setja sig í spor annarra, hlutverkaleikinn og ýmsar hreyfiþrautir (Þóra Leósdóttir og Snæfríður 

Þóra Egilsdóttir, 1997:24). Börn læra mikið í gegnum hlutverkaleik, þá eru þau að herma eftir 

athöfnum hinna fullorðnu í nærumhverfi sínu. Hlutverkaleikur er leið til að segja og upplifa 
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sögu með því að lifa sig inn í persónuleika tiltekinnar sögupersónu, þá leggja börn sinn 

persónuleika til hliðar og leika allt aðra persónu (Ólafur Guðmundsson og Elísabet 

Svavarsdóttir, 2011:14-15). Dewey (2000) telur að frjálsustu leikirnir hafa merkingu, þeir 

hafa upphaf, miðju og endi. Flestir leikir og regluleikir hafa skipulag sem tengir þá saman, 

það er samvinna og samkeppni. Leikur er aðferð sem börn nota til að læra á seinni árum í 

frumbernsku. Leikhneigð er mikilvægari en leikur, og það sem skiptir mestu máli er að barnið 

er með ákveðin leik í huga og er ekki bundið við efnisleg einkenni hlutar og getur því látið 

hluti „merkja“ það sem það vill, t.d. kubbur er notaður sem byssa (Dewey, 2000:256). 

Samskiptahæfni er einn af þeim eiginleikum sem nútímasamfélög krefjast af íbúum 

sínum. Hæfileikinn til að hlusta, vinna úr upplýsingum og spyrja spurninga gefur börnum 

möguleika á því að ímynda sér hvernig heimurinn í kringum þau er. Hæfileiki til að hlusta og 

tjá sig er sá mikilvægasti í öllum samskiptum við aðra, sérstaklega fyrir börn sem eru að læra 

á tilfinningar sínar. Börn læra samskipti í gegnum leik, það þarf að æfa þau í samskiptum og 

leiðbeina þeim (Guðrún Pétursdóttir, 2003:136). 

Þó ekki sé hægt að skilgreina leik á einhvern tæmandi hátt og að engin ein kenning sé 

best, þá eru menn almennt sammála því að leikur er mikilvægur þáttur í lífi barna. Hann hefur 

veigamiklu hlutverki að gegna í sambandi við eðlilegan þroska einstaklingsins, hann hefur 

áhrif á vitsmunaþroska þar sem barn lærir á umhverfi með leik. Leikurinn hefur jafnframt 

áhrif á persónuleikaþroska þar sem barnið lætur í ljós tilfinningar og fær útrás fyrir þær í leik. 

Einnig hefur hann áhrif á félagsþroskann þar sem barn lærir samskipti við önnur börn, lærir að 

taka tillit til annarra og að deila. Gleði og forvitni eru undirstöðuatriði barna í leik og talið er 

að fullorðnir stýri leikjum of mikið og að börn fái ekki að uppgötva nægilega mikið sjálf, t.d. í 

leikjum utandyra, að þeir séu of skipulagðir (Álfheiður Steinsdóttir og Guðfinna Eydal, 

2007:271-272).  

Leikir vekja áhuga barna og skapa fjölbreytta möguleika í kennslu. Leikur vekur 

áhuga barna á nýjum viðfangsefnum og gerir þau spennandi en leikur þróast með aldri og 

þroska þeirra. Góður kennari nýtir sér þá leikgerð sem hentar þorskastigi nemenda sem hann 

vinnur með og þeim markmiðum sem hann vinnur að (Fisher, 1997:1). Í Gefnarborg er frjálsi 

leikurinn í öndvegi hafður, börn nota ímyndunaraflið og eru mikið í þykjustuleikjum, oft fær 

kennari að vera hundur eða kisa. 
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3.1 Samantekt 

 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að útikennsla og vettvangsferðir úti í náttúrunni geta 

verið undirstaða alls náms í leikskóla. Útikennsla er góð leið fyrir nemendur til að læra á 

umhverfið sitt og náttúru og komast í snertingu við hana, þeir eru fróðleiksfúsir og því er 

útikennsla hvetjandi verkefni. Samkvæmt Jordet lærir nemandi best á því að gera sjálfur og 

„kennslustofan“ verður fyrir alla og útiveran hefur jákvæð áhrif á nemendur. Leikurinn er 

mjög mikilvægur fyrir börn á öllum aldri. Eins og fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla er 

leikurinn mikilvægur fyrir þroska barna, þau læra að setja sig í spor annarra og læra samskipti 

við aðra. Leikurinn er undirstaða alls náms, hann er því mikilvægur í leikskólastafi. 

Útikennsla og leikur fara vel saman þar sem útikennsla er byggð á leikjum. 

4 Fræðimenn um nám barna 

 

Fræðimennirnir Gardner, Dewey og Piaget settu allir fram kenningar um nám barna. Gardner 

kom með fjölgreindakenningu sem fjallar um að hver manneskja búi yfir átta greindum sem 

eru missterkar hjá hverjum og einum. Dewey taldi að börn lærðu með því að framkvæma 

(learning by doing). Börnum finnst gaman að vera úti í náttúrunni og þannig læra þau í 

gegnum öll skilningarvitin. Piaget kom með kenningu um vitsmunaþroska barna, þar sem 

hann sagði að börn byrja á ákveðnu stigi og þurfa að klára það áður en þau fara á það næsta. 

 

4.1 Howard Gardner 

 

Howard Gardner er bandarískur taugasálfræðingur sem kom fram með fjölgreindakenningu 

sína árið 1983. Hann hafði lengi verið að velta fyrir sér hugmyndinni um „margar gerðir 

mannshugans“ (Armstrong, 2001:9).  

Afar mikilvægt er að við viðurkennum og leggjum rækt við allar þær greindir sem í 

manninum búa og samsetningu þeirra. Við erum ólík hvert öðru, aðallega vegna þess að  

greindir okkar eru mismunandi samsettar. Ef við viðurkennum þetta tel ég okkur eiga 

meiri möguleika á að takast á við mörg þeirra vandamála sem við stöndum andspænis nú 
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á tímum 

     Howard Gardner (1987) 

Howard Gardner taldi að grunngreindirnar væru að minnsta kosti sjö en svo bætti hann 

við þeirri áttundu og jafnvel á hann eftir að bæta við þeirri níundu. Með kenningu sinni um 

fjölgreindir reyndi hann að sýna fram á það að ekki væri rétt að ákvarða greind einstaklings 

með því að taka hann úr eðlilegu námsumhverfi, og láta hann leysa verkefni sem hann hafði 

aldrei glímt við áður (Armstrong, 2001:13).  

Greindirnar átta samkvæmt Gardner eru: 

Málgreind: Hæfileiki til að hafa áhrif bæði skriflega og munnlega. 

Rök- og stærðfræðigreind: Hæfileiki til að nota og vinna með tölur og hugsa rökrétt. 

Rýmisgreind: Hæfileiki til að skynja hið sjónræna og rúmfræðilega umhverfi. 

Líkams- og hreyfigreind: Færni í að nota allan líkamann til að tjá hugmyndir og tilfinningar. 

Tónlistargreind: Hæfileiki til að skynja, meta, skapa og tjá margvíslega tónlist. 

Samskiptagreind: Hæfileiki til að skilja og greina skap og tilfinningar annarrar manneskju. 

Sjálfsþekkingargreind: Lýsir sér í skýrri sjálfsmynd og að þekkja styrk sinn og veikleika, auk 

vitundar um eigið hugarástand. 

Umhverfisgreind: Leikni í að þekkja og flokka fjölda tegunda úr jurta- og dýraríkinu í eigin 

umhverfi. 

 (Armstrong, 2001:14-15). 

Hvert barn býr yfir öllum greindunum og getur þróað þær allar á annað getustig. Það er 

mjög misjafnt áhugasviðið hjá börnum og þau hafa tilhneigingu til að styrkja þær greindir sem 

þau eru sterk í og hafa áhuga á (Armstrong, 2001:33).  

Börn þurfa örvun, eflingu og leiðsögn til að þróa með sér allar greindirnar á hærra 

getustig. Gardner (2001) bendir á Suzuki-aðferðina í tónlistaruppeldi sem dæmi um hvernig 

fólk með litla meðfædda tónlistagáfu, getur tileinkað sér leikni í að spila á píanó ef 

umhverfisáhrifin eru fyrir hendi eins og áhugasamir foreldrar og áhugi fyrir tónlist. 

Uppeldislega er hægt að örva allar greindir með þessum hætti. Engin greind vinnur ein og sér, 

þær starfa alltaf saman, sem dæmi: við matreiðslu þarf að lesa uppskrift (málgreind) kannski 



10 
 

að minnka hana eða stækka (rök- og stærðfræðigreind) elda mat sem öllum líkar 

(samskiptagreind) einnig þér (sjálfsþekkingargreind) (Armstrong, 2001:21). 

Fjölgreindakenningin hvetur til fjölbreyttra kennsluhátta fyrir greindirnar átta, dæmi:  

Málgreind: Umræður í stórum og litlum hópum, bækur, orðaleikir og að deila með öðrum 

Rök- og stærðfræðigreind: Stærðfræðidæmi á töflu, vísindaleg sýnikennsla með tilraunum og 

rökþrautum                                                                                                                       

Rýmisgreind: Ljósmyndun, myndlist og hugmyndaríkar frásagnir                                     

Líkams- og hreyfigreind: Skapandi hreyfing, vettvangsferðir, verklegar æfingar og 

samkeppnis- og samvinnuleikir                                                                                  

Tónlistagreind: Að syngja, raula, hópsöngur, tónlist af geisladiskum og hljóðfæraleikur  

Samskiptagreind: Samvinnuhópar, spil, hermileikir og að kenna öðrum aldurshóp  

Sjálfsþekkingargreind: Sjálfstæð vinna, einstaklingsbundin verkefni og leikir og valtímar  

Umhverfisgreind: Gönguferðir í náttúrunni, garðvinna, veður athuganir og endurvinnsla 

 Eins og sjá má geta kennsluaðferðir frjálslegar og fjölbreyttar en samt er ákveðinn rammi 

utan um þær (Armstrong, 2001:52-55).  

Ákveðnar starfsgreinar má einnig flokka eftir greindum, til dæmis:  

Málgreind: Skjalavörður, þulur í sjónvarpi eða útvarpi og blaðamaður                                            

Rök- og stærðfræðigreind: Endurskoðandi, bókari, stærðfræðingur og  hagfræðingur  

Rýmisgreind: Verkfræðingur, arkitekt, skipulagsfræðingur og flugmaður                        

Líkams- og hreyfigreind: Sjúkraþjálfari, dansari, leikari og íþróttakennari                  

Tónlistagreind: Plötusnúður, hljóðfæraleikari, tónskáld og söngvari                     

Samskiptagreind: Stjórnandi, starfsmannstjóri, skólastjóri og félagasfræðingur  

Sjálfsþekkingargreind: Sálfræðingur, prestur, ráðgjafi, sálfræðikennari og guðfræðingur  

Umhverfisgreind: Skógarvörður, náttúrufræðingur, sjávarlíffræðingur og garðyrkjufræðingur 

(Armstrong, 2001:136-138). 
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4.2 John Dewey 

 

John Dewey (1859-1952) var bandarískur skólamaður, menntafrömuður og heimspekingur. 

Hann stofnaði tilraunaskóla ásamt konu sinni Alice Chipman, sem bar heitið The University 

Elementary School en var oftast kallaður Dewey- skólinn. Skólinn var stofnaður í þeim 

tilgangi að prófa hugmyndir Deweys sem voru algjör andstæða hefðbundins náms og kennslu. 

Hefðbundin kennsla var utanbókarlærdómur og yfirheyrsla, eins og Dewey hefur lýst þessu: 

setja fyrir – læra – þylja. Nemendur áttu í stað þess að sitja steinþegjandi nema þegar 

kennarinn spurði þá út úr, að vinna sem mest sameiginlega að lausn verkefna og kennarinn 

var þeim innan handar (Dewey, 2000:15). Verklegar greinar voru allsráðandi hjá Dewey á 

fyrri hluta barnaskólastigsins. Ekki var um hefðbundna kennslu í lestri, ritun og stærðfræði 

heldur voru nám í verki einkunnarorð þessara kennsluhátta og að læra með því að framkvæma 

(learning by doing). Hugmyndir Dewey voru markvissar og skipulagðar, hlutverk kennarans 

sem leiðbeinanda var að sjá til þess að nemendur hugsuðu um það sem þeir voru að gera og að 

spyrja spurninga sem leiddu til menntandi umræðu. Áhugi, virk reynsla, eigin athugun, 

könnun og þroski voru lykilorð í kennslufræði Deweys (Dewey, 2000:16-17).  

 

4.3 Jean Piaget 

 

Jean Piaget (1896-1980) var svissneskur sálfræðingur sem setti fram kenningu um 

vitsmunaþroska barna. Aðalatriðið í hugmyndum hans var að athuga hvernig hugsun barna á 

ákveðnum aldursskeiðum væri ólík. Hann taldi barnið virkt í eigin þroska og hugsaði mikið 

um hvernig maðurinn lærir og hvað gerist innra með okkur þegar við lærum (Santrock, 

2009:24-25). Einstaklingur lærir í virku samspili við umhverfið og áunnar hugmyndir og 

þekking þróast og skýrist. Brýnasta verkefni uppeldisins er að auðvelda nám þar sem hugtökin 

eru vel uppbyggð og þekking og skilningur í hámarki. Piaget notaði ákveðin hugtök til að lýsa 

námi, þau voru skema (scheme), aðlögun (adaptation), samlögun (assimilation) og aðhæfing 

(accomodation). Barnið þroskast frá einu skema til annars og skema inniheldur alla þekkingu 

og reynslu sem einstaklingur hefur. Samlögun er þegar barn skilur og hefur vald á einhverju í 

reynsluheiminum og aðhæfing er þegar barn skildi ekki eða hafði ekki vald á, þegar þessir 

þættir eru í jafnvægi þá kallast það aðlögun (Myhre, 2001:275-276). 



12 
 

Kenning Piaget leggur áherslu á viðmiðunarþróun, hann skiptir þroskanum niður í stig 

eftir aldri barna og leitar að algildum einkennum á hverju stigi. Vitsmunaþroska bernskunnar 

skipti hann niður í fjögur stig sem eru: 

Skynhreyfistig: Sem nær frá fæðingu fram til tveggja ára aldurs. Á því stigi notar barnið 

skynjun og hreyfingu til að þroskast. 

Foraðgerðarstig: Sem er frá tveggja til sjö ára. Barnið notar tákn eins og myndir og orð til að 

lýsa hugmyndum og hlutum. Barnið sér umheiminn út frá sjálfum sér og er sjálflægt. 

Hlutbundnar aðgerðir: Sem er frá sjö til ellefu ára. Á þessu stigi geta börn dregið rökréttar 

ályktanir og sjálflægni er á undanhaldi. 

Formlegar aðgerðir: Spannar aldurinn ellefu til fimmtán ára. Sjálflægnin kemur aftur inn á 

unglingsárunum, óhlutbundin hugsun myndast og leiðir til margbreytilegra þekkingar 

(Santrock, 2009:24-25).  

Hugmyndir Piaget um kennsluhætti er að nemendum líði vel í skólastofunni og kennari 

sjái um að þar ríki frjáls og óþvingaður andi. Nemendur eru með í því að velja sér verkefni og 

með þátttöku í valinu verða þeir ánægðari í skólanum. Piaget leggur áherslu á að félagsleg 

samskipti séu forsenda fyrir vitsmunalegum þroska. Börn þurfa að tala við önnur börn, örva 

félagslega þáttinn með því að vinna saman í hópverkefni, hlutverkaleik og í leikjum (Charles, 

1981:28-31). 

 

4.4 Samantekt 

 

Fjölgreindakenning Howards Gardners byggir á því að hver einstaklingur hafi átta greindir, en 

þær eru mismikið þróaðar og áhugasviðið er misjafnt. Mikilvægt er því fyrir kennara að hafa 

kennsluaðferðir fjölbreyttar sem henta öllum nemendum. Kenning Dewey byggir á því að 

börn læri með því að framkvæma og að þau séu virk í sínu námi. Kenning Piaget byggir 

einnig á því að börn séu virkt í námi sínu, þau hlaða ofan á þekkingu sína. Kenningar þessara 

þriggja fræðimanna eiga vel við í útikennslu, þar sem nemendur eru virkir í sínu námi, þeir 

upplifa náttúruna á sínum forsendum og fá að kanna umhverfi sitt með eigin augum og 

skynfærum. Hér fyrir neðan má líta á verkefnasafn sem er gert með kenningar þessara þriggja 

fræðimanna í huga. Flest verkefnin eru unnin eftir fjölgreindakenningu Howards Gardners, 
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þar sem leikskólinn Gefnarborg vinnur út frá henni.  Verkefnin taka einnig mið af kenningum 

Piaget og Dewey þar sem þeir telja að börn séu virk í sínum þroska og þurfi að upplifa sjálf til 

að öðlast þekkingu. 

 

5 Sveitafélagið Garður 

 

Sveitafélagið Garður er tæplega fimmtán hundruð manna bæjarfélag sem árið 2004 fékk 

kaupstaðaréttindi. Garður er staðsettur nyrst og vestast á Reykjanesskaga. Grunnskóli Garðs 

ber heitið Gerðaskóli og stunda um tvö hundruð og fjörtíu nemendur nám við hann, 

Gerðaskóli er með elstu grunnskólum landsins, stofnaður 1871. Leikskólinn Gefnarborg var 

stofnaður 1971 og í dag eru um níutíu börn með dagvistun við hann. Gefnarborg og 

Gerðaskóli eru með gott samstarf sín á milli og kemur fyrsti bekkur reglulega í heimsókn í 

leikskólann og einnig fara elstu börnin á leikskólanum í heimsókn til þeirra. Gefnarborg og 

Gerðaskóli eru báðir Grænfánaskólar og hafa því mikinn áhuga á umhverfi og náttúru. 

Gerðaskóli hefur markvisst verið með útikennslu í skólanámskránni sinni og er útisvæðið við 

Bræðraborg notað í þeim tilgangi. Gefnarborg hefur einnig í auknum mæli notað Bræðraborg 

fyrir útikennslu ásamt öðrum svæðum sem verða tilgreind hér fyrir neðan. 

 Þegar ég var að alast upp hér í Garðinum var ekki mikið um manngerð leiksvæði 

heldur var náttúran alls ráðandi. Móinn við heimili mitt var aðal leiksvæðið okkar barnanna 

og þar var alltaf eitthvað nýtt sem við uppgötvuðum. Það mætti segja að útikennsla hafi verið 

þegar ég var í grunnskóla því ef Gerðasíkið var frosið þá fengu nemendur frí í tíma til að fara 

að skauta og kennari fór með. Gerðasíki var einnig notað til að rannsaka allskonar lífverur 

sem fundust þar.  
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5.1 Leikskólinn Gefnarborg  

 

Einkunnarorð Gefnarborgar eru Virðing – gleði - leikur 

Leikskólinn Gefnarborg var stofnaður af kvenfélaginu Gefn 10. júní 1971. Þann 15. ágúst 

1999 flutti leikskólinn í núverandi húsnæði sem var þá tvær deildir. Þann 14. ágúst 2006 var 

þriðja deildin tekin í notkun og fjórða deildin bættist síðan við í ágúst 2008. Deildirnar heita 

Kátakot, Sælukot, Hálsakot og Vinakot. Leikskólinn er staðsettur í  Garðinum á Suðurnesjum. 

Hann stendur við rólega götu á frábærum stað í miðjum Garðinum. Umhverfi leikskólans er 

mikil náttúruperla, þar er mói með endalausum möguleikum á útinámi, og stutt er í fjöruna og 

Gerðasíkið. Gefnarborg vinnur eftir markmiðum Aðalnámskrár leikskóla. Lögð er áhersla á 

leikinn þar sem börn læra mest og best í gegnum leikinn og þau fá mikið rými til þess. Til að 

þau nái markmiðum sínum, er stuðst við fjölgreindakenningu Howards Gardners, þar sem 

segir að einstaklingur eigi að njóta sín þar sem hann er sterkastur. Gefnarborg er 

Grænfánaskóli og er unnið markvisst að því að vernda náttúru og umhverfi. Nemendur 

kynnast nánasta umhverfi leikskólans,  fá að hlaupa um í móa og túni, klifra í stórum steinum 

og kanna fjöruna. Leikskólinn leggur áherslu á að nemendur kynnist sinni heimabyggð, farið 

er í gönguferðir og heimsóknir í fyrirtæki (Sveitafélagið Garður). 
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5.2 Helstu útikennslusvæði í nágrenni Gefnarborgar 

 

Í Garðinum er skrúðgarður sem heitir Bræðraborg 

og var hann áður í einkaeign, en er nú eign okkar 

Garðmanna. Mikill metnaður var lagður í 

skrúðgarðinn og er hann með þeim fegurstu í 

byggðarlaginu. Áður en skrúðgarðurinn varð 

almannaeign þá fengu leikskólinn og grunnskólinn 

oft leyfi hjá eiganda til að fara í hann og skoða                             

fjölbreyttan gróður og einnig til að bregða á leik á                        

Mynd 1 Bræðraborg                                  grasflötinni. Ég var fulltrúi Gefnarborgar í 

umhverfisnefnd (2009) ásamt fulltrúa frá Gerðaskóla og Sveitafélaginu Garði. Við settum 

fram tillögur að útikennsluverkefnum fyrir bæði Gefnarborg og Gerðaskóla, og var t.d. 

ákveðið að hver deild ynni ákveðið verkefni. Hugtakið útikennsla hefur ekki fest sig í sessi á 

Gefnarborg, en hugmyndin er sú að á því verði breyting með gerð þessa verkefnis.  

 Í dag er Bræðraborg flott útikennslusvæði sem nýtist fyrir allar deildir leikskólans. 

Gefnarborg fékk úthlutað ákveðnum reit í skrúðgarðinum sem fékk nafnið Gefnarlundur.  

Hver deild er með ákveðið verkefni sem hún sér um, eins og að gróðursetja tré í Gefnarlundi 

að hausti ár hvert og fylgjast með því vaxa og dafna. Ein deildin gróðursetur lauka að hausti 

og fylgist með þeim þegar þeir koma upp að vori. Nemendur kynnast umhverfismálum með 

því að taka þátt í ræktun og umhirðu gróðurs, og finna að þau geta lagt sitt af mörkum við að 

fegra umhvefi sitt. Fróðlegt er að skoða skrúðgarðinn á öllum árstímum og gera athuganir á 

þeim breytingum sem hann tekur eftir árstíðum og veturinn er ekki síður góður tími til 

útikennslu. Bræðraborg er mjög heppilegur staður fyrir útikennslu en er aðeins lengra frá 

Gefnarborg, yngstu börnin geta gengið þangað ef tíminn er rúmur. Bræðraborg er upplagður 

fyrir eldri nemendur sem hafa gott gönguþol og eru vön lengri vegalengdum. 
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Gauksstaðatúnið er kjörið svæði til útileikja og þar 

er grjótgarður sem hægt er að klifra í. Nemendur 

læra þar m.a. hve mikilvægt er að fara varlega þegar 

verið er að klifra. Gauksstaðatúnið stendur við sjó 

og er rétt fyrir aftan Gefnarborg. Það hentar vel í 

vettvangsferðir og útikennslu ef tíminn er naumur. 

Þar er stórt tún sem hægt er að hlaupa um og fara í                                                              

Mynd 2 Gauksstaðatún                             leiki. Gauksstaðatúnið er einnig gott beitiland og 

þar er búið að girða smá krika fyrir hestabeit. Þarna er gott tækifæri fyrir kennara að kynna 

fyrir nemendum hvað hestar borða og hvernig þeir líta út og þegar líður á sumarið þá verða 

komin folöld. 

 

 

 

Gerðasíkið er í stuttu göngufæri frá leikskólanum, 

þar er fuglalíf mjög fjölbreytt og tilvalið tækifæri 

til að vera með útikennslu og fuglaskoðun. 

Gerðasíki er vinsæll áfangastaður fyrir 

fuglaáhugamenn þar sem fjölbreyttnin er mikil. 

Hér áður fyrr fraus Gerðasíki á veturnar og þá var 

mikið um börn á skautum. Í dag er mjög sjaldgæft 

að farið sé á skauta vegna þess að Gerðasíki frýs 

ekki eins og  það gerði.  

Mynd 3 Gerðasíki 
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Við hliðina á leikskólanum er mói með háu 

grasi, þúfum og gömlum húsatóftum. Það getur 

verið mjög erfitt fyrir litlar fætur að athafna sig 

í því og þar með góð þjálfun fyrir styrk, þol, 

grófhreyfingar og jafnvægi. 

 

 

Mynd 4 umhverfi Gefnarborgar 

 

 

 

 

 

Tjaldsvæðið við íþróttamiðstöðina er mjög 

skemmtilegt svæði þar sem búið er að höggva 

myndir í stóra steinhnullunga sem notaðir eru 

fyrir skjólveggi. Gefnarborg hefur notað 

tjaldsvæðið til útikennslu, nemendur þjálfa 

grófhreyfingar og útsjónarsemi. 

 

Mynd 5 tjaldsvæðið við íþróttamiðstöðina 
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5.3  Hlutverk kennara 
 

Hugsmíðahyggan felur í sér að nemandi byggir á fyrri reynslu og þekkingu og hjálpar honum 

að „smíða“ nýja þekkingu. Hugsmíðahyggjan er undir sterkum áhrifum frá Piaget og hans 

kenningu um vitsmunaþroska barna. Grunnhugmyndin er sú að nemendur læri af reynslunni 

og þarf kennari að tengja námið við þeirra veruleika en ekki vera eingöngu með staðreyndir. 

Það sem kennari þarf að hafa í huga er að námsumhverfið þarf að vera auðugt, opið og 

námshvetjandi. Skipuleggja þarf námið þannig að það sé gert ráð fyrir virkni nemenda. 

Kennari þarf að hafa umræður þar sem allir nemendur taka þátt og eru virkir og verkefni séu 

við þeirra hæfi og getu. Megináhersla í starfi kennara er að styðja og hvetja nemendur og vera 

þeim innan handa ef á þarf að halda (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2011:75-76). 

Börnin á Gefnarborg eru eins misjöfn og þau eru mörg og margar fjölskyldur koma frá 

mismunandi þjóðernum. Því ber leikskólanum Gefnarborg að taka tillit til fjölmenningar. 

Kennari verður að vera til staðar fyrir nemendur og örva þá í leik og námi. Flestir nemendur 

eru forvitnir um umhverfi sitt og finnst gaman að fara í vettvangsferðir og útikennslu. Kennari 

ákveður hvað hann tekur marga nemendur með sér í útikennslu hverju sinni þar sem það er 

mikilvægt að hann geti sinnt öllum jafn vel.  

 

5.4 Undirbúningur kennara 

 

Það eru nokkur atriði sem kennari þarf að hafa í huga áður en lagt er af stað í útikennslu. Fyrst 

þarf að setja kennslunni skýr markmið. Hún getur verið til að örva áhuga á margvíslegum 

efnum eða þekkingu eða bara til að breyta um umhverfi. Hafa ber í huga að tveggja til þriggja 

ára gamlir nemendur fara ekki í eins langar vettvangsferðir og eldri nemendur. Þeir byrja á því  

að fara í nánasta umhverfi leikskólans, og síðan verða þær lengri (Hrefna Hjálmarsdóttir og 

fleiri, 2000:375). Hrefna Hjálmarsdóttir og fleiri, (2000:376-376) tala um að í 

vettvangsferðum og útikennslu þá skipti skynjun og upplifun jafn miklu máli og fræðslan, það 

er jafn mikilvægt að njóta blómailmsins og að læra um nöfn blómanna. Kennari á að kenna 



19 
 

minna og deila meiru, spyrja nemendur spurninga og vekja áhuga þeirra á viðfangsefninu.  

Hann á að vera eftirtektarsamur og beita virkri hlustun og leyfa nemendum að gera sínar 

uppgötvanir. Kennari þarf að vera vakandi yfir því hvar athygli nemenda liggur hverju sinni, 

og reyna að virkja þá með spurningum og samræðum. Nemendur læra mikið á því að upplifa, 

það þarf að einnig að kenna þeim að njóta þess sem þeir upplifa, síðan er hægt að hafa 

umræðu. Það er góður kostur ef kennari hefur gaman af útiveru til að gera hana skemmtilega 

því nemendur dragast að því sem er forvitnilegt og ánægjulegt. 

Í upphafi hverrar kennslustundar þarf kennari að fá athygli nemenda og halda henni 

með því að koma með góða kveikju. Nemendur eru hrifnir af því að vera spurðir álits á 

útikennslunni og kennari getur verið með t.d. þrjú verkefni og leyft þeim að velja hvað þeir 

vilja gera í dag. Kennari verður að vera með skýr fyrirmæli um verkefnið og vera viss um að 

það sé við þeirra hæfi. Á sama hátt og upphaf kennslustundar skiptir miklu máli þá má segja 

það sama um lok kennslustundar, þær þurfa að vera áhugaverðar og minnisstæðar. Umræður 

og samantekt á viðfangsefninu henta vel fyrir nemendur í lokin (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999:59-62). 

Fyrir vettvangsferðir er fyrst ákveðið hvert á að fara, deildarstjóri eða aðrir starfsmenn 

eru látnir vita hvert er farið og hvenær komið er til baka. Kennari verður með bakpoka með 

helstu nauðsynjavörum eins og plástrum, þurrkum, síma, myndavél, skriffærum, blöðum, 

plastpoka og því sem þarf fyrir viðkomandi námsgrein sem kenna á. Kennari þarf ávallt að 

huga að öryggi nemenda og hafa þá í gulum umferðavestum. 

 

5.5 Kennsluaðferðir fyrir 2-3 ára leikskólabörn  

 

Tveggja ára börn eru mjög kraftmikil og fyrirferðamikil og ekki með fullþroskað jafnvægi eða 

fulla stjórn á hreyfingum sínum. Börn detta oft en eru yfirleitt fljót upp aftur. Þau eru að læra 

að hlaupa, kasta og hjóla og þegar þokkalegri færni er náð vilja þau ekki gera annað en að 

hlaupa. Það er eins og að þau séu að fullvissa sig um að þau geti gert þetta og um leið þá æfa 

þau sig í hreyfingunum. Börn á þessum aldri hafa mikla hreyfiþörf og dansa of með þegar þau 

syngja. Þriggja ára börn hafa enn gaman af kröftugum hreyfileikjum þó það hafi minnkað, þau 

eiga auðveldra með að hlaupa og ráða nokkuð vel hraðanum. Jafnvægið hefur aukist, þau eiga 
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auðvelt með að ganga upp og niður stiga, hoppa jafnfætis og stökkva (Álfheiður 

Steinsþórsdóttir og Guðfinna Eydal 2007:69-78). 

Vettvangsferðir yngstu barna, tveggja til þriggja ára, miðast við það að kenna þeim að 

ganga tvö og tvö saman, ganga á gangstétt og kenna þeim umferðareglurnar eins og að stoppa 

og hlusta. Þetta er mikilvægt atriði því börn á þessum aldri gera sér ekki grein fyrir hættum í 

umferðinni. Að leyfa börnum að ganga í móa getur verið mjög erfitt fyrir þau ef grasið er hátt. 

Mikilvægt er að fara reglulega í vettvangsferðir með þau því æfingin skapar meistarann. Að 

sitja með börnin í grasinu og spjalla við þau, t.d. að spyrja þau út í umferðareglurnar, hvort 

það megi hlaupa út á götu og annað í þeim í dúr er mjög lærdómsríkt fyrir þau og því oftar 

sem rætt er við þau því meira muna þau. Ef athyglin er ekki til staðar er upplagt að syngja lag 

sem þeim þykir skemmtilegt og helst eitthvert hreyfilag, þá eru þau fljót að koma í hópinn og 

taka þátt.  

Piaget talar um skemu hjá börnum, þau þroskast frá einu skema til annars. Í skema er 

þroski og allt það sem börn hafa lært. Vettvangsferðir eru erfiðar fyrst en svo myndast færni, 

eins og Dewey myndi segja læra með því að framkvæma (learning by doing). Hjá yngstu 

börnunum er talað um vettvangsferðir í staðin fyrir útikennslu og þegar þau verða orðin 

öruggari með sig þá verður orðið útikennsla lagt inn hjá þeim. Börn á þessum aldri eru mikið 

að læra söngva og hreyfilög þannig að tónlistagreind er oft ríkjandi hjá þeim. Í fyrstu fimm 

útikennsluverkefnunum hér fyrir neðan eru aðallega hreyfilög og markmiðið er að kenna þeim 

að fara eftir fyrirmælum.  

 

5.6 Kennsluaðferðir fyrir 4-6 ára leikskólabörn 

 

Börn á fjórða ári þurfa mikla hreyfingu, þau eru gjarnan hoppandi og skoppandi þegar þau 

eiga að vera að ganga. Þau segja nærstöddum oft hve dugleg þau eru að gera æfingar. Það eru 

örar breytingar á hreyfiþroska barna á þessum aldri og fimm ára börn eru komin á lokaáfanga  

hreyfiþroska sem tilheyrir smábarnaaldrinum. Börn ganga ekki lengur eins og smábörn, sum 

geta orðið hjólað á tvíhjóli, gripið bolta án erfiðleika og sippað. Það er einnig mikið sem 

gerist í hreyfiþroska um sex ára aldur. Handleggir og fótleggir lengjast á þessu tímabili og 

eiga börn oft erfitt að með samhæfa hreyfingar sínar. Börn hafa gaman af margskonar 

leikjum, hjóla, hlaupa og klifra (Álfheiður Steinsþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2007:86-99). 
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Börn á þessum aldri hafa gaman af því að fara í vettvangsferðir og markvissa 

útikennslu og geta jafnvel gengið nokkuð langar vegalengdir, en þar sem Garðurinn er ekki 

mjög stór þá er frekar stutt í allt sem er spennandi. Fjölgreindakenning Howards Gardners er 

höfð til hliðsjónar í útikennsluverkefnunum, reynt er að örva það sem börnin eru sterk í en 

einnig að örva þær greindir sem þau eru ekki eins sterk í. Í öllum verkefnunum er unnið með 

umhverfis- og sjálfþekkingargreind en það er ekki alltaf tekið fram. Útikennsluverkefnin eru í 

raun fyrir allan aldur, þar sem kennari getur aðlagað þau að getu nemenda.  
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6 Lokaorð 

 

Útikennsla er heillandi kostur fyrir leikskólastarf. Nemendum finnst skemmtilegt og 

spennandi að gera margvísleg verkefni úti við. Nemendur fá að njóta sín í náttúrunni og 

kynnast nærumhverfi sínu á nýjan hátt með útikennslu. Gefnarborg býður upp á mikla 

möguleika vegna staðsetningar sinnar þar sem umhverfið er fjölbreytt og að miklu leyti 

náttúrulegt. Þar sem leikurinn er hornsteinninn í leikskólastarfi, finnst nemendum áhugavert 

að taka þátt í útikennslu þar sem leikurinn er uppistaðan í útikennsluverkefnunum. 

Útikennsluverkefnin eru gerð með fjölgreindakenningu Gardners í huga, hægt er að vera með 

allar greindirnar átta í útikennslu. Kenningar Dewey og Piaget eiga vel við í útikennslu þar 

sem þeir telja að börn læri með því að framkvæma. Við gerð verkefnasafnsins þá skoðaði ég 

hvað við erum að gera á Gefnarborg og erum við að gera margt mjög jákvætt varðandi 

útikennslu. Margar hugmyndir sem ég skráði niður er verið að framkvæma í Gefnarborg nú 

þegar, en hugtakið útikennsla hefur ekki verið nýtt en á því verður breyting. Það er búið að 

vera mjög áhugavert að skrifa þessa ritgerð og Gefnarborg á eftir að njóta góðs af því sem 

jafnframt er markmið. 
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7 Verkefnasafn 
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Í grænni lautu 

 

 

 

Markmið að nemandi: 

 Læri söng og leiki. Örvi tónlistagreind og sjálfsþekkingargreind 

Undirbúningur/kveikja: 

 Kennari segir nemendum að nú ætli þeir í vettvangsferð á Gaukstaðatún og fara í leiki. 

Best er að fara með lítinn hóp í þennan leik á meðan þau eru að læra, kennari þarf að 

aðstoða þau. 

Á vettvangi:  

 Nemendur raða sér í hring og kennari með, einn nemandi grúfir sig niður í miðjum 

hringnum. Áður en leikurinn hefst fær einn nemandinn hring sem hann geymir í lófa 

sínum. Það syngja allir lagið“ Í grænni lautu þar geymi ég hringinn sem mér var 

gefinn og hvar er hann nú, sem mér var gefinn og hvar er hann nú? Um leið og lagið 

endar rétta allir fram hendur með kreppta hnefa, eins og þeir séu með eitthvað í 

höndunum (ef þátttakendur eru margir má láta þá rétta fram aðra höndina).  Sá sem er í 

miðjunni slær létt á hendur hinna þangað til hann finnur hlutinn, sá sem er með hlutinn  

grúfir næst, þannig gengur þetta koll af kolli.  

 

Heimild: Sótt af: http://www.leikjavefurinn.is/index.php?f=prenta&n=253  

 

 

 

 

 

http://www.leikjavefurinn.is/index.php?f=prenta&n=253
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Höfuð, herðar, hné og tær 

 

Markmið að nemandi: 

 Örvi  líkams- og hreyfigreind, samhæfingu og líkamsvitund. 

Undirbúningur/kveikja: 

 Kennari segir nemendum að nú ætli þeir að fara að leika sér á Gauksstaðatúninu. 

Nemendur eru búnir að vera að læra heitin á líkamanum. 

Á vettvangi:  

 Þegar komið er á Gauksstaðatúnið fá nemendur að hlaupa aðeins um síðan eru þeir 

kallaðir saman. Kennari byrjar að syngja lagið Höfuð, herðar, hné og tær og gerir 

æfingar með. Hægt er að byrja hægt á textanum og síðan er hraðinn aukinn eftir því 

hvað nemendur ráða við. Ef þeir kunna lagið vel finnst þeim mjög gaman að sleppa 

því að syngja fyrsta erindið, en gera þó æfingar og syngja svo seinna erindið, einnig er 

hægt að syngja fyrra erindið og sleppa seinna erindinu.  

Kennari sest á grasið með nemendum og fer yfir það sem þeir voru að gera. Svo má 

koma með spurningar eins og hvað voru þeir að gera í leiknum? Eru allir með augu og 

eyru, og biðja þá að koma við þessa líkamshluta, hvar eru tærnar og svo framvegis. 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

Þrautabrautir 

 

Markmið að nemandi: 

 Örvi líkams- og hreyfigreind, samhæfingu og fari eftir fyrirmælum 

Undirbúningur/kveikja: 

 Kennari segir nemendum að nú ætli þeir út á Gauksstaðatún í leikfimi, kennari tekur 

með sér bolta, tvo litla húllahringi, myndavél og nesti. 

Á vettvangi:  

 Kennari býr til litla þrautabraut á túninu, hann lætur húllahringi á móti hvor öðrum og 

nemendur eiga að hoppa í þá. Þegar þeir eru búnir að hoppa þá fara þeir í kollhnís og  

sparka bolta í mark sem búið er að gera úr steinum. Þegar nemendur eru búnir að gera 

þessa þraut tvisvar þá á að skipta um þraut. Kennari heldur nú á húllahring og nemandi 

á að skríða í gegnum hann, síðan að henda bolta eins langt og hann getur og rúlla sér 

svo í grasinu. Gera þessa þraut tvisvar sinnum og síðan slaka þau á. Kennari lætur 

nemendur liggja í grasinu og loka augunum og slaka á, hann biður þá að hlusta eftir 

hljóðum eins og t.d. heyrið þið í sjónum, heyrið þið í fuglum og svo framvegis. 

 

Munnleg heimild: Sigurður Gunnar Sævarsson íþróttakennaranemi 
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Boltaleikir 

 

Markmið að nemandi: 

 Örvi líkams- og hreyfigreind, samskiptagreind og fari eftir fyrirmælum. 

Undirbúningur/kveikja: 

 Kennari segir nemendum að nú séu þeir að fara í boltaleik á Gauksstaðatúni. Kennari 

tekur með sér tvo mjúka bolta, tvær keilur og myndavél í tösku. 

Á vettvangi:  

 Kennari leyfir nemendum að hlaupa um og leika sér. Allir eru komnir saman í hóp, 

kennari lætur tvo nemendur fá bolta þar sem þeir eiga að sparka keilum niður. Svona 

gengur þetta þangað til allir eru búnir að gera. Í næstu æfingu þá eiga nemendur að 

grípa bolta. Ef nemendur eru ekki tilbúnir að hætta þá er hægt að láta þá henda bolta í 

keilur eða eitthvað því um líkt. Kennari ræðir við nemendur hvort þeim hafi fundist 

þetta skemmtilegur leikur, og hvort þeir hafi hitt einhverjar keilur, hvetur til 

samræðna. 
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Hlusta og klappa 

 

Markmið að nemandi: 

 Örvi líkams- og hreyfigreind, samskiptagreind og einbeiti sér að því sem hann heyrir. 

Undirbúningur/kveikja: 

 Kennari segir nemendum að nú séu þeir að fara í vettvangsferð á Gauksstaðatún. 

Nemendur eru að læra um líkama sinn því verður leikurinn aðallega um hann. 

Á vettvangi:  

 Kennari les sögu fyrir nemendur sem þeir þekkja vel, en í hvert skipti sem eitthvað 

ákveðið orð kemur fyrir í sögunni klappa nemendur, hoppa, benda á nefið, benda á 

augun, benda á eyrun eða gera eitthvað annað sem kennari ákveður. 

Úrvinnsla: 

 Kennari ákveður hverju sinni hvaða hreyfing verður valin, ef  verið er að leggja t.d. 

áherslu á efri hluta  líkamans, þá er tilvalið að velja úr efri hlutanum. Hægt er að bæta 

við hljóðum. Alltaf að setjast niður í grasið og ræða við nemendur, spyrja þá hvernig 

þeim hafi fundist leikurinn, fá þá til að tjá sig.  

Heimild: Guðrún Pétursdóttir, 2003:142. 
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Ratleikur 

 

Markmið að nemandi: 

 Örvi líkams- og hreyfigreind, málgreind og samskiptagreind. 

Undirbúningur/kveikja: 

 Verið er að kenna nemendum grunnformin, að telja, ríma og fleira. Kennari segir 

nemendum að nú ætli þeir í ratleik sem verður bak við leikskóla, kennari útskýrir 

leikinn fyrir þeim. Það verður einn kennari með fjóra nemendur í hverjum hóp. 

Kennari er búinn að setja plöstuð blöð með númeri, mynd og ritmáli á tíu staði bak við 

leikskólalóðina.  

Á vettvangi:  

 Þraut númer 1. Hvað rímar við þessi orð? Þraut númer 2. Hvað eru þetta margir 

apar? Þraut númer 3. Hvað heita þessi form? Þraut númer 4. Syngið hátt og snjallt 

lagið „Hátt upp í fjöllunum“ Þraut númer 5. Nemendur finna þrjú blóm (hver 

nemandi) og koma með til kennara og segja honum hvernig blómin eru á litinn. Þraut 

númer 6. Allir nemendur eiga að hoppa tíu sinnum á öðrum fæti og telja.  Þraut 

númer 7.  Hvaða litir eru þetta? Þraut númer 8. Hvaða dýr eru þetta?      Þraut 

númer 9. Syngja „höfuð, herðar, hné og tær“ hátt og skýrt og gera hreyfingar með. 

Þraut númer 10. Hvað er þetta? 

Úrvinnsla: 

 Kennari spyr nemendur hvað hafi verið erfiðast í ratleiknum og hvað skemmtilegast. 

Voru nemendur mikið þreyttir? Allir nemendur fá ávexti í verðlaun eða eitthvað 

sætara ef það er til.  

Munnleg heimild: Þórunn Katla Tómasdóttir, leikskólakennari á Gefnarborg. 
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Vettvangsferð í leit að formum 

 

Markmið að nemandi: 

 Örvi líkams- og hreyfigreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, málgreind og 

samskiptagreind. 

 Skoði umhverfi sitt í leit að formum eins og þríhyrningi, ferhyrningi og hringi. 

Undirbúningur/kveikja: 

 Í hópastarfi er verið að kenna nemendum grunnform, form eins og ferhyrningur, 

þríhyrningur og hringur. Kennari undirbýr þá samdægurs fyrir útikennslu og segir 

þeim að nú eigi þeir að fara í vettvangsferð og finna þessi form úti í umhverfi okkar. 

Kennari verður með myndavél, og myndir af formum sem búið er að plasta, þannig 

geta nemendur horft á myndirnar ef þeir eru óvissir. 

Á vettvangi:  

 Nemendur leita að formum í umhverfi og kennari tekur myndir. Nemendur sjá form í 

húsum, umferðaskiltum, trjágróðri og ýmsu öðru. Kennari ræðir við nemendur um 

formin sem þeir sjá, biður þá að segja sér litin á þeim og fleira sem kennara dettur í 

hug. Ef farið er á eitthvert tún er hægt að biðja nemendur að leggjast á jörðina og gera 

form með líkama sínum, nemendur verða að vinna saman. 

Úrvinnsla:  

 Þegar komið er í leikskólann eru myndirnar settar í tölvu og þær skoðaðar og 

prentaðar út. Nú eiga nemendur að taka saman hversu mörg form eru eins og hvað eru 

mörg af hverju. Kennari skráir á tússtöflu öll formin sem nemendur fundu og þeir eiga 

svo að telja þau, hvaða form var mest af? Hvaða form voru fæst? Jafnvel hægt að láta 

nemendur telja hvaða form voru eins á litinn og svo framvegis. 
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Gróðursetning 

 

Markmið að nemandi: 

 Örvi líkams- og hreyfigreind, samskiptagreind, umhverfisgreind og rök- og 

stærðfræðigreind 

 Upplifi fegurð og læri að bera virðingu fyrir umhverfinu. 

Undirbúningur/kveikja: 

 Kennari segir nemendum að nú séu þeir að fara að gróðursetja tré í Gefnarlundi í 

Bræðraborg. Kennari tekur með sér bakpoka fyrir litlar skóflur, myndavél og fyrir 

nesti. 

Á vettvangi:  

 Nemendur og kennarar fara í vettvangsferð í Bræðraborg, nemendur grafa stóra holu 

með hjálp frá kennara. Trénu er komið fyrir ofan í holunni og áburður settur með og 

nemendur moka svo mold yfir og vökva. Kennari fer með nemendur og sýnir þeim tré 

sem aðrir nemendur í leikskólanum sem nú eru í grunnskóla settu niður, hann ræðir 

við þá um hvað þarf að gera til að trén vaxi og dafni. Hægt er að flétta stærðfræði inn í 

þennan útikennslutíma, með því að spyrja hvað eru mörg stór tré? Hvað eru mörg lítil 

tré? Eru mörg tré jafn stór og nemendur?  

Úrvinnsla:  

 Nemendur og kennarar sitja í hring á grasinu, kennari spyr nemendur hvað þeir hafi 

lært í dag. Kennari tekur einnig saman hjá nemendum svörin við spurningunum og 

skráir hjá sér. Næst þegar verður farið í Bræðraborg að athuga með tréð þá verður 

kennari með skráninguna með sér og ber saman svörin. 
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Boðhlaup 

 

Markmið að nemandi: 

 Örvi  líkams- og hreyfigreind, málgreind og samskiptagreind. 

 Fari eftir reglum. 

Undirbúningur/kveikja: 

 Kennari ákveður að fara með nemendur út í leikfimi og kenna þeim boðhlaup, farið 

verður með nemendur á Gauksstaðatún.  

Á vettvangi:  

 Nemendur eru látnir hita aðeins upp með því að valhoppa, hoppa jafnfætis, froskahopp 

og taka sprett. Þá er komið að boðhlaupi, nemendum er skipt í tvær raðir þeir fyrstu í 

röðinni eiga að hlaupa af stað þegar kennari gefur merki og hlaupa til kennarans sem 

verður á endastöð. Þar slá nemendur í hendi kennarans og hlaupa til baka og slá í 

hendi þess sem er næstur í röðinni. Þannig gengur þetta koll af kolli þangað til allir í 

röðinni eru búnir. Hægt er að taka tvær til þrjár umferðir í boðhlaupinu eða þangað til 

nemendur eru búnir að fá nóg. 

Úrvinnsla:  

 Eftir boðhlaupið er mikilvægt að kenna nemendum að teygja aðeins á  líkama sínum 

með því að teygja hendur upp fyrir höfðuð, setjast í grasið og reyna snerta tærnar með 

fingrum, þessi æfing teygir vel á lærvöðvunum. Allir leggjast síðan á bakið loka 

augum og hlusta á hljóðið í sjónum og fuglum. 
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Teningaratleikur 

 

Markmið að nemandi: 

 Örvi skynfæri, rök- og stærðfræðigreind 

 Þjálfi minni og samskiptagreind 

Undirbúningur/kveikja:  

 Nemendur hafa gaman af því að fara í leiki, kennari segir tíu nemendum að hann ætli 

með þá í Bræðraborg í leik sem þjálfar minni og að þeir þurfi að reikna. Kennari fer 

með talnagrind með sér ef nemendur þurfa. 

Á vettvangi: 

 Kennari með tíu nemendur fer á útikennslusvæði í Bræðraborg þar sem hann felur 

blöð sem hann er búinn að prenta út og plasta þar sem öðru megin er tölustafur en 

hinumegin er mynd af dýri. Kennari velur fimm hópa, tveir nemendur saman í hóp, 

einn úr hverjum hóp kastar tening og sú tala sem kemur upp þá eiga þeir að finna blað 

með þeirri tölu. Það er mynd aftan á blaðinu sem nemendur eiga að leggja á minnið og 

koma svo aftur á byrjunarreit og segja kennara hvaða mynd þeir fengu, þá mega þeir 

kasta aftur.  Talan sem kemur upp þegar þeir kasta aftur leggst við þá tölu sem þeir 

fengu fyrst. Dæmi: nemendur fengu fyrst töluna tvo síðan fengu þeir töluna þrjá þá 

leggja þeir þessar tölur saman og útkoman verður fimm þá eiga þeir að finna spjald 

númer fimm og leggja þá mynd á minnið og koma aftur á byrjunarreit. Áætlað er að 

nemendur geti lagt saman upp í átján með hjálp þannig að þeir geti gert þrisvar sinnum 

þessa æfingu, þegar hver hópur er búinn að gera þrisvar þá er næsta æfing að draga 

frá. Hver hópur er kominn í ákveðna tölu, þegar þeir kasta teningi í fjórða skipti eiga 

þeir að draga þá tölu sem þeir fá frá þeirri tölu sem þeir voru með. Þeir eiga svo að 

finna blað með tölunni og leggja myndina sem er á því blaði á minnið og fara aftur á 
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byrjunarreit og segja kennara hver myndin er. Leiknum er lokið þegar allir eru búnir 

að gera þrisvar og draga frá.  

Úrvinnsla:  

 Kennari ræðir við nemendur um leikinn og hvernig þeim hafi fundist hann.  Kennari 

spyr þá hvort þeir hafi allir getað reiknað hjálparlaust og hvort einhver hafi reiknað 

upp í átján. Að draga frá er mjög erfitt, var einhver nemandi sem gat dregið frá? 

Hvernig gerði hann það? Kennari útskýrir fyrir öllum nemendum hugtökin að draga 

frá og leggja saman, og sýnir það á talnalínu. Þetta getur verið erfitt fyrir nemendur að 

reikna, þess vegna er kennari til að aðstoða þá og er einnig með talnagrind sem 

nemendur geta notað.  

Munnleg heimild: Sigurður Gunnar Sævarsson, íþróttakennaranemi 
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Upplifðu náttúruna. 

 

Markmið að nemandi: 

 Upplifi náttúruna í gegnum skilningarvitin 

Undirbúningur/kveikja: 

 Kennari útskýrir fyrir nemendum að þeir eigi að fara í vettvangsferð og hlusta á 

umhverfishljóð og finna lyktina af umhverfinu. 

Á vettvangi: 

 Kennari fer með nemendur út í móa og biður þá að leggjast á jörðina, þeir eiga að 

hlusta eftir hljóðum í umhverfinu í 1 mínútu og eru með opin augun. Hvað heyra 

nemendur? Þetta er svo endurtekið nema þá eru nemendur með lokuð augun. Greina 

nemendur önnur hljóð með augun lokuð en opin?  

Nú er leikurinn endurtekinn og nemendur eiga að hafa augun lokuð og nú eiga þeir að 

finna lykt, kennari tekur tíma í 1 mínútu.  

Nemendur sitja í hring á jörðinni og hver nemandi segir frá því hvað hann heyrði, og 

kennari skráir hjá sér. Kennari er einnig með umræðuefni eins og: Hvaða hljóð eru af 

mannavöldum? Hvaðan komu hljóðin? Hvernig hljóð voru þetta? Kennari spyr 

nemendur hvort þeir hafi fundið einhvern mun á því að vera með augun lokuð eða 

opin. Hvaða lykt funduð þið? Hvaðan kemur hún? Hafið þið fundið hana áður? Þetta 

eru fínir umræðupunktar til að ná markmiðum verkefnissins. 

Úrvinnsla: 

 Kennari gerir samantekt á umræðunum og athugar hvort nemendur hafi heyrt sömu 

hljóðin í umhverfinu. Einnig gerir kennari samantekt á umræðunum um lyktina. 

Þegar komið er á leikskólann er hægt að gera hugarkort þar sem „hljóðin“ eru í 

miðjunni, og útfrá þeim eru skrifuð hljóðin sem nemendur heyrðu. Hægt að gera eins 

með lyktina. 

 Heimild: Náttúruskóli Reykjavíkur. Vefslóð: 

http://www.natturuskoli.is/default.asp?sid_id=26416&tre_rod=&tId=15&meira=1&sky_id=1

1240  

http://www.natturuskoli.is/default.asp?sid_id=26416&tre_rod=&tId=15&meira=1&sky_id=11240
http://www.natturuskoli.is/default.asp?sid_id=26416&tre_rod=&tId=15&meira=1&sky_id=11240


38 
 

Syngjandi gönguferð 

 

Markmið að nemandi: 

 Tengi umhverfið við þulur og kvæði 

Undirbúningur/kveikja: 

 Nemendur læra kvæðið „Sá ég Spóa suður í flóa“ kennari sýnir nemendum á 

veraldavefnum fugla sem koma á vorin. Kennari fer svo með þá í vettvangsferð og 

tekur með sér myndavél. 

Á vettvangi: 

 Nemendur syngja kvæðið og veita umhverfinu athygli. Kennari verður með 

umræðuefni eins og: sjá þeir Spóa eða Lóu? Hvað er flói? Er vorið að koma? Hvernig 

er veðrið? Kennari verður með myndavél og tekur myndir af því sem nemendum 

finnst spennandi. Áður en haldið er aftur á leikskólann þá sitja nemendur í hring og 

syngja kvæðið í keðjusöng. 

Úrvinnsla: 

 Kennari skráir hjá sér alla þá fugla sem nemendur sjá. Kennari sýnir nemendum 

myndirnar sem teknar voru. Þeir eru með fuglabók sem þeir reyna að finna þá fugla 

sem þeir sáu. Nemendur teikna það sem þeim fannst spennandi 

Heimild: Náttúruskóli Reykjavíkur. Vefslóð: 

http://www.natturuskoli.is/default.asp?sid_id=26416&tre_rod=&tId=15&meira=1&sky_id=1

1240  

 

 

 

 

 

http://www.natturuskoli.is/default.asp?sid_id=26416&tre_rod=&tId=15&meira=1&sky_id=11240
http://www.natturuskoli.is/default.asp?sid_id=26416&tre_rod=&tId=15&meira=1&sky_id=11240
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Teningaboðhlaup 

 

Markmið að nemandi: 

 Örvi Rök- og stærðfræðigreind, samskiptagreind, líkams- og hreyfigreind og 

málgreind 

Undirbúningur/kveikja: 

 Ræða við nemendur um að nú eigi að fara í ratleik, og segja þeim í stuttu máli um 

hvað leikurinn snýst. Kennari býr til sex stöðvar sem verða merktar með tölustöfum 

einn upp í sex á skólalóðinni, hver stöð verður bæði með myndræn og skrifleg 

fyrirmæli hvað nemendur eigi að gera. Kennari og nemendur eru búnir að útbúa stóran 

tening úr tré sem nemendur mála með þekjulitum, kennari merkir teninginn með 

punktum frá einum upp í sex.. Æfingar sem hægt er að nota á stöðvunum eru t.d. 

froskahopp, armbeygjur, hoppa jafnfætis og kasta bolta á milli sín. 

Á vettvangi: 

 Nemendum er skipt í sex hópa tveir til fimm í hverjum hóp. Einn nemandi í hverjum 

hóp kastar stórum tening og nemendur fara á þá stöð sem talan segir. Allir í hópnum 

framkvæma það sem myndin sýnir og þeir sem kunna að lesa reyna að lesa fyrirmælin. 

Leikurinn gengur út á það að allir hópar eiga að klára allar stöðvarnar sex, ef sama 

talan kemur upp aftur þá þarf hópurinn að gera æfinguna aftur svona gengur þetta 

þangað til hóparnir hafa klárað allar stöðvarnar. 

Úrvinnsla:  

 Allir hóparnir setjast í hring á grasið, nemendur eru spurðir útí leikinn og hvernig þeim 

hafi fundist hann. Hvaða stöð fannst þeim erfiðust? Gat einhver lesið fyrirmælin? Allir 

hóparnir fá verðlaun fyrir þátttökuna. 

Munnleg heimild: Sigurður Gunnar Sævarsson, íþróttakennaranemi. 
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Orðaleikur 

 

Markmið að nemandi: 

 Örvi Rök- og stærðfræðigreind, samskiptagreind og líkams- og hreyfigreind.  

Undirbúningur/kveikja: 

 Kennari segir sjö nemendum að nú séu þeir að fara á útikennslusvæðið í Bræðraborg. 

Hann ætlar að segja þeim söguna um Rauðhettu, hver nemandi verður einhver ákveðin 

persóna í sögunni, sem þeir eiga að muna hver er. Hver nemandi á svo að hlaupa einn 

hring þegar hans persóna kemur fram í sögunni. 

 Hægt er að leika þennan leik inni á leikskólanum með nokkra nemendur ef veðrið er 

óhentugt. 

Á vettvangi:  

 Kennari fer með nemendur í Bræðraborg, nemendur standa í hring og kennari les 

söguna um Rauðhettu, þegar kemur að þeirra persónu þá eiga þeir að hlaupa einn hring 

kringum hópinn. Þegar sagan er búin þá eiga nemendur að skrá hjá sér hvað þeir 

þurftu að hlaupa oft í kringum hópinn. Það getur verið erfitt fyrir nemendur að telja 

hversu oft þeir hlaupa því Rauðhetta, amman og úlfurinn koma mjög oft fyrir í 

sögunni. Þess vegna þarf kennari að skoða með þeim bókina og finna persónurnar sem 

þeir voru og aðstoða þá við að telja og skrá niður. 

Úrvinnsla:  

 Nemendur sitja saman á grasinu og ræða saman um leikinn, kennari spyr hvern 

nemanda hve oft hann þurfti að hlaupa hring og skráir það hjá sér. Það getur verið að 

sumar persónurnar komi oft fyrir þá geta nemendur ekki haft tölu á því, því þarf 

kennari að skoða allar blaðsíður í bókinni og telja persónurnar með hjálp frá 

viðkomandi nemanda. Þegar komið er á leikskólann skrifar kennari nöfnin á 

persónunum á tússtöflu og fer svo yfir niðurstöðurnar með nemendum og skrifar niður 

tölurnar sem þeir fengu. Nemendurnir eru svo spurðir hver er með flestu tölustafina? 

Hverjir eru með jafnmarga? Hverjir eru með fæstu tölustafina?   
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Fuglaskoðun við Gerðasíki 

 

Markmið að nemandi: 

 Markmiðið er að gera nemendur meðvitaða um fuglana sem koma á vorin og fara aftur 

á haustin, einnig þá fugla sem eru í grenndinni. Nemendur öðlist sjálfstraust, sjálfstæð 

vinnubrögð og kynnist umhverfi sínu. 

Undirbúningur/kveikja: 

 Kennari segir fimm nemendum frá því daginn áður að þeir séu að fara í vettvangsferð 

að skoða fugla við Gerðasíkið. Hann sýnir þeim fuglabókina sem verður með í för,  

kennari verður búinn að prenta út og plasta nokkrar myndir af fuglategundum sem 

hann veit að eru við síkið. 

Á vettvangi:  

 Kennari tekur fimm nemendur með sér niður að Gerðasíki og þeir fara strax í það að 

finna fugla. Kennari er með bók um fugla og útprentuð plöstuð blöð af fuglum, svo 

þegar nemendur sjá fugl þá hjálpar kennari þeim að finna hann á blöðunum. 

Nemendur taka einnig mynd af fuglinum, kennari skráir svo hjá sér þá fugla sem 

nemendur finna. Umræðutími verður á túninu við Gerðasíkið þegar nemendur eru 

búnir að finna nokkrar tegundir af fuglum. Einnig verður farið í það að finna fuglana í 

bókinni, vegna fjölda fugla í henni þá var fljótlegra að finna þá á blöðunum fyrst og 

setjast svo niður og finna þá í bókinni. 

Úrvinnsla:  

 Þegar komið er á leikskólann fer kennari með nemendurna fimm í tölvuvinnslu og þar 

reyna þeir að finna fuglana sem þeir sáu í vettvangsferðinni. Kennari les fyrir 

nemendur allt um fuglana sem hann finnur á veraldaarvefnum. Það verður einnig 

hlustað á hljóðin sem þeir gefa frá sér. Ef tími gefst er hægt að fara aftur að 

Gerðasíkinu og hlusta á fuglana, athuga hvort þeir heyra t.d. í Kríunni eða Lóunni. Á 

leikskólanum fer kennari með nemendur í bingó með fuglaspili, þar eiga nemendur að 

hlusta á hljóð og reyna að finna út hvaða fugl á það. 

 

 



42 
 

Smádýra söfnun 

 

Markmið að nemandi: 

 Að nemandi kynnist nokkrum tegundum af smádýrum sem eru á leikskólalóðinni 

 Læri að veiða smádýr án þess að skaða þau 

 Læri að bera virðingu fyrir öllu lífi 

Undirbúningur/kveikja: 

 Nemendur eru spurðir hvort þeir hafi veitt smádýr í gildru, þeim er boðið að búa til 

gildrur. Kennari fer með nokkra nemendur inn í eldhús og nær í tvær tómar 

glerkrukkur sem á að nota fyrir gildrur, kennari verður með umræðu um skordýr við 

nemendur. Af hverju eru margir hræddir við smádýr eins og köngulær, flugur og 

ánamaðka? Hvað borða þessi dýr? Hvar eiga þau heima? Er þeim aldrei kalt eða heitt? 

Geta ánamaðkar andað í jörðinni?  

 Önnur tilraun: Hvernig vinna ánamaðkar?   

Á vettvangi:  

 Kennari fer út á leikskólalóð með nemendur og þeir ákveða góðan stað til að grafa 

glerkrukkuna, þeir grafa holu ofan í jarðveginn þannig að kantar krukkunnar nemi við 

yfirboð hans.  

 Nemendur hálffylla tvær glerkrukkur með sandi og fylla síðan upp með mold. Síðan 

eru sett gömul laufblöð og kartöfluhíði ofan á, nemendur finna svo nokkra ánamaðka 

og setja ofan í aðra glerkrukkuna, hin glerkrukkan er viðmiðunarkrukka. 

Glerkrukkurnar eru geymdar á köldum og dimmum stað, nemendur athuga svo á 

nokkra daga fresti hvað hefur gerst. 

Úrvinnsla:  

 Nemendur athuga eftir eina viku hvort einhver dýr hafa farið ofan í glerkrukkuna. 

Nemendur setja dýrin á hvítt blað og skoða hverskonar dýr veiddust, þeir skoða þau 

með stækkunargleri. Hvað fundust margar tegundir af smádýrum? Fundust mörg af 

sömu tegund? Kennari og nemendur fara á veraldarvefinn og skoða smádýr þar og 

kennari les umfjöllun um þau, kennari les einnig um smádýr í bók Kristínar Norðdahl  
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(Dýr). Hægt er að setja glerkrukkuna aftur niður í jarðveginn og athuga hvort það 

komi sömu tegundir aftur í glerkrukkuna.  

 Nemendur skoða glerkrukkurnar á nokkra daga fresti, sjá þeir einhvern mun á þeim? 

Er glerkrukkan með ánamöðkunum eitthvað öðruvísi en hin sem er ekki með neinum 

ánamöðkum? Glerkrukkurnar eru geymdar í tvær til þrjár vikur til að sjá hvort 

ánamaðkarnir borði öll laufblöðin og kartöfluhíðin. 

Heimild: Kristín Norðdahl, bls: 41-42. 
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Vatnstilraunir 

 

Markmið að nemandi: 

 Læri ný stærðfræði hugtök, gera tilraunir og virkja áhugann hjá nemendum að nota 

snjó og vatn til að gera tilraunir. 

Undirbúningur/kveikja: 

 Umræður í samverustund um vatn og snjó, hvað ætli verði um snjóinn ef hann er settur 

í skál og geymdur inni í nokkra daga? Spyrja nemendur hvort þeir vilji gera tilraun, 

hafa þá með í ráðum. Það verða gerðar tvær tilraunir ein með vatn og hin með snjó. 

Á vettvangi:  

 Tilraun 1. Nemendur fylla tveggja lítra flösku af vatni og geyma úti í frosti og sjá hvað 

gerist. 

 Tilraun 2. Nemendur ná í klaka eða snjó og setja í tusku sem er strengd yfir fötu, síðan 

er fatan viktuð.  

Úrvinnsla:  

 Tilraun 1. Nemendur skoða vatnsflöskuna á hverjum degi hvort vatnið sé frosið eða 

ekki og vinna meira með það. 

 Tilraun 2. Nemendur skoða klakann tveimur dögum síðar, hann var bráðnaður og er 

orðinn að vatni. Vatnið fór í fötuna og í tuskunni var fullt af sandi, umræður af hverju 

er sandur þar sem klakinn var áður? Vatnið er viktað, og þá er það spurning er vatnið 

léttara en klakinn, umræða við nemendur. Vatnið er svo sett í mæliglas og þyngdin er 

skráð, mæliglasið er svo skoðað á hverjum degi og viktað í hvert skipti þangað til 

vatnið er alveg gufað upp. Ræða við nemendur um hvað varð um vatnið í mæliglasinu, 

einnig að koma með stærðfræðina inn í þetta. 
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Endurvinnsluverkefni 

 

Markmið að nemandi: 

 Geri sér grein fyrir því hvað endurvinnst úti í náttúrinni og hvað ekki. Örvi 

umhverfisgreind og þeir læri að bera virðingu fyrir umhverfinu. 

Undirbúningur/kveikja: 

 Nemendur eru fræddir um það  hvað endurvinnsla sé og hver ástæðan sé fyrir flokkun 

á rusli, pappír og lífrænum úrgangi. Kennari gefur nemendum banana og appelsínur og 

segir þeim að hýðið utan af ávöxtunum sé lífrænt og að þeir ætli að nota það til að 

negla á spýtuna sem þeir grafa svo niður í jörðina. 

Á vettvangi:  

 Nemendur negla ávaxtahýði, litlum plastpoka og plastloki á spýtu. Þeir grafa holu í 

jörðina og setja spítuna ofan í og moka yfir. Spítan verður ofan í jörðinni í þrjá til 

fimm mánuði, þá verður hún tekin upp og skoðuð.  

Úrvinnsla:  

 Hvað er eftir að hýðinu? Og hvað er eftir af plastinu? Hýðið verður sennilega orðið að 

mold og plastið lítur út eins og það var sett í jörðina. Ræða við nemendur að þess 

vegna má ekki henda rusli í umhverfið það tekur um hundrað ár að eyðast, segja þeim 

einnig hvað flokkun er mikilvæg. Nemendur fá að horfa á myndband á Sorpu.is um 

hvernig plast er endurunnið og búin er til t.d. flíspeysa.  
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Fjöruferð 

 

Markmið að nemandi: 

 Örvi líkams- og hreyfigreind og umhverfisgreind 

Undirbúningur/kveikja: 

 Kennari ætlar með nemendur í fjöruferð, nemendur taka með poka fyrir rusl, 

myndavél, vasaljós, hvítt blað og stækkunargler. Markmiðið er að skoða lífríkið í 

fjörunni og skoða hvað fleira finnst þar. 

Á vettvangi:  

 Það er stutt ganga í fjöruna, nemendur tína rusl ef eitthvað er, þeir skoða undir steina 

og nota vasaljós til að sjá betur, þar er mikið líf sem hægt er að skoða. Einnig geta þeir 

reynt að veiða marflær og setja á blað til að skoða með stækkunargleri. Nemendur líta 

út á sjóinn og athuga hvort þeir sjái einhverja báta eða hákarla. Nemendur biðja 

kennara að taka myndir af því sem þeim þykir spennandi. 

Úrvinnsla:  

 Nemendur fara með ruslið sem þeir týndu á leikskólann og breiða úr því á 

leikskólalóðinni og skoða það. Hvað fannst nú fjörunni? Hvaðan kemur ruslið sem 

þeir fundu? Á það heima í fjörunni? Hafa umræður um það hvað eigi heima í fjörunni 

og hvað ekki. Að búa til tvö umhverfisverkefni úr ruslinu, eitt verkefnið er með 

ruslinu sem á ekki heima í fjörunni og hitt verkefnið er með því sem á heima þar, 

henga þau svo upp í leikskólanum. 
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Ótrúleg eru ævintýrin 

Búkolla 

 

Markmið að nemandi: 

 Með námsefninu Ótrúleg eru ævintýrin er verið að leggja áherslu á að efla málvitund 

nemenda, auka orðaforða þeirra, fá þá til að tjá sig á fjölbreyttan hátt í máli og 

myndum og einnig með látbragði. Markmiðið er einnig að nemendur fái að kynnast 

þessari gömlu sögu, læri að hlusta og segja frá og læri ýmis skrítin orð, þetta eykur s.s. 

orðaforðann. Nemendurnir læra líka sjálfstæð vinnubrögð, ræktar félagsfærnina, 

samskiptahæfni og samstarfsvilja.  

Undirbúningur/kveikja: 

 Byrjað verður á því að kynna söguna um Búkollu, hún svo lesin og teppið og 

renningarnir notaðir með og síðan höfð umræða um söguna. Spyrja nemendur um 

orðin sem koma fyrir eins og „stórstíg“, „bera“, „út í bláinn“ og „vitja um“ svo 

eitthvað sé nefnt. Um leið og sagan er lesin er gott að sýna myndirnar sem fylgja með, 

það hjálpar þeim að skilja söguþráðinn betur. Í næsta tíma verður farið  út í náttúruna 

og upplifa söguna. Það sem kennari þarf að hafa meðferðis er bakpoki með sessunum 

sem nemendur höfðu búið til, sagan og myndirnar, krítar og myndavél. 

Á vettvangi:  

 Kennari fer með nemendur á tjaldsvæði við íþróttamiðstöðina, þar er búið að búa til 

skjólvegg úr stórum steinum. Á einum steininum er búið að höggva út andlit sem getur 

verið tröllið. Kennari fer yfir söguna og sýnir þeim myndir og nú eiga þeir að ímynda 

sér að þeir séu Karlsonur að leita að Búkollu. Það koma ýmsar umræður hjá 

nemendum og um að gera að leyfa hugmyndarafli þeirra að njóta sín. 

Hægt er að fara í leikinn „að leika orðin sem koma fyrir“ kennari segir einum nemenda 

eitthvað orð úr sögunni og hann á að leika það, hinir eiga að giska. 

Til að breyta til er hægt að fara með nemendur á planið við Samkomuhúsið, kennari er 

með krítar og eiga nemendur að kríta það sem kemur upp í hug þeirra úr Búkollu á 

planið. 
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Úrvinnsla:  

 Þegar komið er á leikskólann þá er upplagt að hafa umræður um útikennsluna, 

nemendur segja hinum frá því sem þeir voru að gera og ef tími gefst að fara með aðra 

nemendur á staðinn og sína þeim teikningarnar. 

Heimild: Sigríður J. Þórisdóttir. (1993). 

Munnleg heimild: Eva Rut Vilhjálmsdóttir leiðbeinandi í Gefnarborg 
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Boðhlaup og þrautalausnir 

 

Markmið að nemandi: 

 Örvi líkams- og hreyfigreind, Rök- og stærðfræðigreind og samskiptagreind 

Undirbúningur/kveikja: 

 Kennari fer með nemendur í útikennslu í Bræðraborg, hann fer með litla tússtöflu og 

tússpenna með sér. Nemendur eru að læra bókstafi og tölustafi, og því verður þessi 

útikennsla tileinkuð bók- og tölustöfum. Útikennslan byrjar á leik sem á Gefnarborg er 

kallaður „Hengimann“. Kennari verður einnig með stærðfræðidæmi og jafnvel lætur 

nemendur lesa orð. 

 Á vettvangi:  

 Nemendum er skipt í tvo, þrjá eða fleiri hópa. Öllum hópum er komið fyrir jafnlangt 

frá töflunni. Kennari byrjar á því að fara í „Hengimann“ hann ákveður eitthvað orð og 

gerir jafnmargar línur og orðið er á töfluna. Sá sem er fyrstur að töflunni fær að segja 

staf en það er mikilvægt að allir fái að segja staf. 

Kennari getur látið nemendur koma með mismunandi hætti upp að töflunni, t.d. hoppa 

á öðrum fæti (hægri, vinstri), hoppa jafnfætis, ganga köngulóagang o.fl. Þeir segja 

stafinn sem þeir halda að sé í orðinu, svona gengur þetta þangað til orðið er komið en 

það kemur alltaf einn í einu að töflunni.  

Í stærðfræði má leysa dæmi eða þrautir á töflu, t.d. hvað er 1+1? Kennari metur þá 

nemendur sem eru næstir í röðinni í boðhlaupinu og hefur spurningar eftir því. 

Mikilvægt er að kennari skipti í jafna hópa og gefi nemendum ákveðinn tíma við 

töfluna, og hafi spurningarnar við þeirra hæfi.  

Úrvinnsla:  

 Kennari fer yfir verkefnin með nemendum, hvað þeim hafi þótt skemmtilegast í 

spurningakeppninni.  

Heimild: Sótt af : http://www.leikjavefurinn.is/index.php?f=leikur&n=144  

http://www.leikjavefurinn.is/index.php?f=leikur&n=144
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Landsvæði í fóstri 

 

Markmið að nemandi: 

 Greini mismunandi breytingar á svæðinu sínu eftir árstíðum 

Undirbúningur/kveikja: 

 Hver deild á leikskólanum á sitt svæði sem hún á að sjá um, sum svæðin eru með 

blómum sum bara með grasi. Stefnt er að því að fara á svæðið í það minnsta einu sinni 

um sumrið, vorið, haustið og veturinn. Kennari lætur vita að nú eigi að fara að athuga 

með svæðið, hann tekur með myndavél, blöð og liti ef veður leyfir og ruslapoka ef 

eitthvað rusl er á svæðinu.  

Á vettvangi:  

 Nemendur ganga um svæðið og athuga hvort það sé eitthvað rusl á sem þeir geta tekið 

með sér í leikskólann, kennari tekur myndir af öllu því sem þeir sjá. Nemendur eru 

með liti og blöð og mega teikna það sem þeim finnst spennandi. Kennari fer með 

nemendum í leiki sem þeir velja sjálfir eftir því hvernig veðrið er. 

Úrvinnsla:  

 Þegar komið er á leikskólann er skoðað í ruslapokann ef eitthvað rusl fannst. Ræða við 

nemendur hvort þetta rusl eigi heima á svæðinu eða ekki. Ef nemendur finna rusl sem 

þeir geta ekki borið þá á að láta starfsmenn áhaldahússins vita og þeir ná í það. Ræða 

við nemendur um ruslið ef eitthvað fannst því það verður þá að setja það í 

endurvinnslutunnuna, einnig er hægt að búa til umhverfisverkefni. Myndirnar sem 

hafa verið teknar eru bornar saman, eru árstíðirnar misjafnar? Hvernig er svæðið í 

snjó? Er mikill snjór eða fýkur hann í burtu jafnóðum? Er munur á vorinu og sumrinu? 

Ef nemendur hafa teiknað í hverri ferð er einnig hægt að bera þær saman. Líma 

myndirnar og teikningar á karton sem sýnir allt árið 
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Boltaleikir 

 

Markmið að nemandi: 

 Örvi líkams- og hreyfigreind, samskiptagreind og samhæfni  

Undirbúningur/kveikja: 

 Kennari ræðir við nemendur að nú ætli þeir fara að gera boltaæfingar úti á 

Gauksstaðatúni. Kennari tekur þá nemendur sem hafa mikinn áhuga á boltaíþróttum 

með sér í þessa útikennslu en reynir að fá sem flesta. Kennari fer með tvo mjúka bolta  

(handboltastærð) með sér og myndavél. 

Á vettvangi:  

 Kennari byrjar á því að láta alla hita upp, þeir hlaupa smá hring og koma svo í tvær 

raðir, þetta verður boðhlaup. Nemendur eiga að setja boltann á milli fótanna og reyna 

að ganga eins hratt og þeir geta að enda brautarinnar og aftur til baka, svona gengur 

þetta þangað til allir eru búnir að gera. Næsta æfing er að tveir og tveir eru með bolta, 

þeir eiga að halda honum uppi með enninu að enda brautarinnar og aftur til baka. 

Næsta æfing er að halda boltanum bak í bak að enda brautarinnar og aftur til baka. 

Úrvinnsla:  

 Nemendur hafa gaman að því að gera allskonar æfingar úti, þeir eru spurðir hvaða 

æfingar þeir myndu helst vilja gera í útikennslu. Kennari skrifar niður hugmyndir sem 

koma frá þeim og reynir að framkvæma þær næst þegar farið er í útikennslu í 

hreyfingu. 
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Stafaleikur 

 

Markmið að nemandi: 

 Þekki umhverfi sitt og tengi bókstafi við ákveðna hluti  

Undirbúningur/kveikja: 

 Nemendur eru búnir að vera að læra bókstafina og tengja þá við nöfnin á 

fjölskyldumeðlimum og við nemendur í leikskólanum. Í þetta skiptið eiga þeir að finna 

ákveðna bókstafi úti á leikskólalóðinni, t.d. hvað á lóðinni byrjar á R?  

Á vettvangi:  

 Kennari fer með nemendur á hólinn og sést niður með þeim og segir þeim að nú eigi 

þeir að finna eitthvað á lóðinni sem byrjar á S. Nemendur koma svo til kennara og 

segja honum hvað þeir fundu eða sýna honum. Til að auka fjölbreytni getur kennari 

beðið nemendur að koma með hlut sem er með einhvern ákveðinn bókstaf t.d. í 

miðjunni. Kennari metur svo áhugann hjá nemendum hverju sinni, það fer svo eftir 

áhuganum hvað hann hefur marga bókstafi í hverri útikennslu.  

Úrvinnsla: 

 Kennari spyr nemendur hvaða hlutur hafði flesta bókstafi? Hvaða hlutur hafði fæsta 

bókstafi? Var einhver bókstafur sem hafði engan hlut á svæðinu? Nemendur eru með 

vinnuhefti sem þeir geta skrifað stafina í, einnig orðin sem þeir fundu, kennari 

aðstoðar eftir þörfum. 

Heimild: Náttúruskólinn.is Sótt af: 

http://www.natturuskoli.is/default.asp?sid_id=26416&tre_rod=&tId=15&meira=1&sky_id=1

1266 
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Hvíslleikur 

 

Markmið að nemandi: 

 Örvi samskiptagreind, hlusti af einbeitingu og geri sér grein fyrir því að 

utanaðkomandi hljóð geta verið truflandi. 

Undirbúningur/kveikja: 

 Nemendur hafa farið í þennan leik innandyra, og það var frekar erfitt að einbeita sér, 

og nú á að kanna hvort það sé einhver munur á honum útivið.  

Á vettvangi:  

 Nemendur fara á Gauksstaðatún og setjast í hring með kennara, þau heyra strax að það 

er meiri hávaði úti. Kennari byrjar og hvíslar stuttri setningu eða orði að næsta 

nemanda, hann hvíslar svo að næsta og koll af kolli, sá síðasti segir setninguna eða 

orðið upphátt. Ef  nemandi af erlendum uppruna er í hópnum þá er hægt að biðja hann 

um að hvísla orð á því tungumáli, og láta það ganga hringinn. 

Úrvinnsla: 

 Kennari spyr nemendur hvort þeim hafi fundist öðruvísi að fara í þennan leik úti. 

Heyrðu þeir vel í öllum? Voru einhver önnur hljóð að trufla þá? Hvernig fannst þeim 

að segja orð á öðru tungumáli? Hvernig var tilfinningin að segja orð sem þeir skildu 

ekki?  Kennari segir þeim að nú geti þeir sett sig í spor nemandans sem er með annað 

móðurmál.  

Heimild: Guðrún Pétursdóttir, 2003:141. 
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Hringekjan 

 

Markmið að nemandi: 

 Örvi samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og málgreind 

Undirbúningur/kveikja: 

 Kennari útskýrir leikinn fyrir nemendum, þeir eiga að átta sig á því hvað átt er við með 

líkt og ólíkt, þetta er góð leið til að gera sér grein fyrir því hvað nemendur eiga 

sameiginlegt og hvað ekki. Kennari fer með þá á Gauksstaðatún, hann verður með 

myndavél. 

Á vettvangi:  

 Nemendum er skipt í tvo hópa, annar hópurinn myndar hring og snýr bökum inn í 

hringinn, hinn hópurinn myndar annan hring utan um hann og snýr inn í hringinn. 

Þannig stendur hver nemandi á móti öðrum nemanda. Nú eiga þessir sem standa á 

móti hvor öðrum að finna allt sem er ólíkt með þeim. Eftir nokkrar mínútur segir 

kennari þeim í ytra hring að færa sig um einn mann og nú eigi þeir að finna út allt sem 

er líkt með þeim tveim. Það getur verið erfiðara að finna það út, þessi leikur krefst 

mikilla samræðna. 

Úrvinnsla: 

 Nemendur og kennari setjast í grasið og kennari ræðir við þá. Hann spyr hvern 

nemanda hvað honum hafi fundist erfiðast að finna út? Hvers vegna? Vissu allir hvað 

var líkt með þeim og svo framvegis. Kennari skapar umræður um það hvort allir séu 

eins og hvort það sé ekki í lagi þó einhver sé öðruvísi. 

Heimild: Guðrún Pétursdóttir, 2003: 62. 
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Umhverfisverkefni 

 

Markmið að nemandi: 

 Að sjái og fylgist með umhverfi sínu og hvað sé áhugavert. 

Undirbúningur/kveikja: 

 Nemendur eiga að finna eitthvað úti í náttúrunni sem þeim finnst áhugavert og taka 

mynd af því. Þeir eru einnig með útikennsluhefti, blýant og liti. 

Á vettvangi:  

 Kennari fer með nemendur út í móa við leikskólann og þar eiga þeir að finna eitthvað 

sem þeim finnst áhugavert. Nemendur fá myndavél og taka mynd af því sem þeim 

finnst áhugavert, þetta gera allir nemendur. Það getur verið margt sem þeir finna en í 

dag er eingöngu ein mynd á nemenda. Nemendur teikna einnig hlutinn sem þeir tóku 

mynd af í útikennsluheftið sitt og lita ef þeir vilja. Kennari sest niður með nemendum 

og skoðar teikningarnar hjá þeim og þeir segja frá sinni mynd. Nemendur segja allir af 

hverju þeir tóku mynd af þessum ákveðna hlut, hvað fannst þeim svona áhugavert við 

hann? Kennari skrifar niður svörin hjá nemendum í útikennsluheftið þeirra. 

Úrvinnsla: 

 Kennari prentar út allar myndirnar og nemendur skoða þær. Teikningar sem þeir gerðu 

eru einnig skoðaðar og myndirnar bornar saman. Er margt líkt með þeim? Kennari les 

yfir það sem nemendur sögðu og skapar umræður hjá þeim.  

 Í þessu verkefni er um að gera að fara með nemendur reglulega með myndavél og láta 

þá taka mynd af sama hlutnum aftur, og athuga hvort það sé einhver breyting, eða er 

hluturinn horfinn? Kennari prentar alltaf út myndirnar og þeir líma þær í heftin sín, 

þannig sjá þeir hvort einhver munur sé og einnig gleyma þeir ekki hlutnum sem þeir 

tóku mynd af. 
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Páskaeggjaleit 

 

Markmið að nemandi: 

 Örvi líkams- og hreyfigreind, rök- og stærðfræðigreind, málgreind, rýmisgreind, 

umhverfisgreind, samskiptagreind og geti sagt litina.   

Undirbúningur/kveikja: 

 Kennari segir nemendum að nú ætli þeir í páskaeggjaleit á túninu bak við leikskólann. 

Kennari felur tuttugu til þrjátíu plastpáskaegg í grasinu og passar sig á því að vera með 

þau vel dreifð um svæðið. Kennari verður með Numicon kubba, Numicon spjald og 

myndavél. Nemendur fá verðlaun þegar öll eggin eru fundin. 

Á vettvangi:  

 Þegar nemendur eru komnir út þá biður kennari þá að setjast í grasið og fer yfir 

reglurnar. Þegar nemandi finnur egg þá á hann að fara með það til kennara og merkja 

við með Numicon kubb, ef eggið er gult þá notar nemandi gulan kubb og svo 

framvegis. Nemendur leita að eggjum um svæðið, sumir hjálpast að og ef einhver 

finnur ekkert þá er um að gera fyrir kennara að hjálpa til. Nemendur vita hvað eggin 

eru mörg í byrjun og geta því fylgst með hvað það eru komin mörg egg með því að 

telja kubbana á Numicon spjaldinu.  

 

Úrvinnsla: 

 Þegar allir kubbarnir eru komnir á Numicon spjaldið þá setjast nemendur og kennari 

niður og ræða málin. Kennari spyr alla hvað þeir hafi fundið mörg egg og hvort 

einhverjir hafi hjálpað öðrum að finna egg. Kennari gefur nemendum verðlaun fyrir 

góða frammistöðu, ekki er nauðsynlegt að veita alltaf verðlaun, kennari metur það 

hverju sinni.  
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