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Útdráttur  

Viðfangsefni þessarar B.Ed. ritgerðar er útikennsla sem kennsluaðferð í leikskólum á Íslandi. 
Markmiðið með ritgerðinni er að varpa ljósi á mikilvægi útikennslu barna á leikskólaaldri. 
Við rannsóknina var notuð eigindleg aðferð og stutt úrvinnsla úr athugun. Ritgerðinni er skipt 
upp í þrjá megin kafla. Aðferðin útikennsla er skilgreind og fjallað er um gildi og mikilvægi 
útikennslu sem kennsluaðferðar. Síðan er fjallað um fjölbreytt námsumhverfi leikskólabarna, 
skipulag útináms og hvaða gerð af námsmati hentar best til að meta árangur barnanna í 
útikennslu. Í lokin er farið yfir námskenningar John Dewey, Lev Vygotsky og Jean Piaget. 
Námskenningarnar eru settar í samhengi við nýrri fræði og athugun úr ritgerð. Framkvæmd 
var stutt athugun á tíu leikskólabörnum á aldrinum fimm til sex ára, með það að markmiði að 
kanna hver þekking og reynsla þeirra væri af útikennslu. Niðurstöður voru þær að börnunum 
þótti gaman að fá að vera úti og njóta sín. Þeim þykir gaman að vera í útikennslu og þurfa 
kennarar að taka mið af því í kennslu barna á leikskólaaldri. Börnin þekktu ekki endilega 
hugtakið útikennslu sem slíkt en höfðu öll reynslu af útikennslu að einhverju leyti og höfðu 
gaman af og þótti hún gagnleg til náms. Ritgerðinni fylgir hugmyndasafn sem inniheldur átta 
kennsluáætlanir. Kennsluáætlanirnar átta eru byggðar á útikennsluverkefnum sem eiga það 
sameiginlegt að tengja saman leik, starf, fræði og Aðalnámskrá leikskóla.                                                                                  

 

 

Abstract 

The subject of this essay is outdoor education in kindergartens in Iceland. The purpose of this 
essay is to highlight the importance of outside education for preschool aged children. The 
research method used was qualitative, including a summary from an observation. The essay is 
divided into three main chapters. Firstly, the term outdoor education is defined and its value 
and importance as a teaching method is discussed. Secondly, other related topics are 
discussed, such as the diversity of pre-schoolers learning environment, the structure of 
outdoor education as well as which method of assessment is best suited to evaluate its 
effectiveness. Lastly, the theories of John Dewey, Lev Vygotsky and Jean Piaget are reviewed 
and discussed in the context of current knowledge and the results of the observation 
performed. A brief observation of ten children at a preschool age was performed, with the aim 
of determining their knowledge and experience with outdoor education. The results suggest 
that children enjoy being outside. They enjoy outside education and teachers need to be aware 
of that while teaching. The children did not recognize the term outside education, nonetheless 
they all had some experience and believed it to be a useful teaching method. A collection of 
ideas comes with the essay, containing eight syllabuses. These syllabuses are based on 
outdoor teaching tasks that combine play, theories and the national curriculum for 
kindergartens in Iceland, Aðalnámskrá leikskóla.  
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Inngangur 
Hugmynd mín að þessari ritgerð og áhuginn bak við efnisval ritgerðarinnar kviknaði á mínu 

þriðja námsári við Háskólann á Akureyri. Ég hafði setið námskeið sem innihéldu þau 

námsmarkmið að fjalla um útikennslu í náttúru Íslands. Mig langaði að dýpka skilning minn á  

útikennslu sem kennsluaðferð enn frekar og hvernig megi nýta þessa aðferð markvisst til 

kennslu í leikskólastarfi hér á landi. Ég tel að útikennsla bjóði upp á ótal tækifæri til náms. 

Von mín er að með þessu verkefni ásamt verkefnasafni geti kennarar á auðveldan máta aflað 

sér fróðleiks um útikennslu og nýtt sér fjölbreytt og skemmtileg verkefni í kennslu fyrir börn 

á leikskólaaldri.                                                                                                                    

 Ísland er ungt og einstakt land, í raun er það engu líkt. Vistkerfi landsins er nánast 

óspillt og víða óbyggt. Gróðurinn skiptir litum og tekur oft á sig nýjar og ólíkar myndir. 

Íslenskt veðurfar breytist ört og er háð árstíðum. Rökkur fylgir til dæmis vetratímanum ásamt 

frosti, él og snjó. Yfir sumartíman er mjög bjart allan sólarhringinn (Þorvaldur Örn Árnason, 

1998, bls. 15). Það mætti því segja að Ísland sé aldrei eins frá einu augnabliki til hins næsta. 

Því getur það verið töfrum líkast að búa og starfa á Íslandi ásamt því að veita einstaklingum 

óteljandi möguleika til þekkingarleitar, ævintýra, ánægju og yndisauka (Guðmundur Páll 

Ólafsson, 1990, bls. 8). Fyrir ekki svo löngu nutu börn meira frelsis við leik sinn í náttúru 

landsins. Þau gátu verið úti eins og þau vildu og ekki skipti öllu máli hvað klukkan sló. Börn 

af ýmsum aldursskeiðum hittust og léku sér, hvort sem það var í frjálsum- og/eða 

skipulögðum leik, þar sem eldri börnin pössuðu upp á þau sem yngri voru. Þau fengu mikla 

og góða hreyfingu, lærðu að passa sig á þeim hættum sem finna má í umhverfinu og 

umgangast náttúruna á jákvæðan hátt. Nú til dags eru aðstæður og hugsun oft önnur bæði hjá 

foreldrum og börnum. Börn vilja lítið vera úti, foreldrar telja oft að hættur leynist víða og 

eftirlit þurfi að vera með öllu sem fram fer hjá börnum utan dyra (Sara Knigth, 2009, bls. 32).  

Meginmarkmið verkefnisins er að sýna fram á mikilvægi útikennslu á leikskólaárunum.          

 Í verkefninu er fjallað um hvað hugtakið útikennsla felur í sér og hvað það er sem gerir 

útikennslu mikilvæga. Litið er til kenninga fræðimannanna John Dewey, Lev Vygotsky og 

Jean Piaget í samanburði við fræði útikennslu og við greiningu gagna úr athugun. Í verkefninu 

er auk þess gerð grein fyrir námsumhverfi útikennslu, hlutverki kennarans hvað varðar 

skipulag útináms og námsmat. Við gagnaöflun var notast við athugun en þar var fylgst með 

tíu leikskólabörnum á aldrinum fimm til sex ára. Markmið athugunar var að kanna upplifun 

og væntingar barnanna til útikennslu. Niðurstöður athugunnar voru greindar og bornar saman 

við hugmyndafræði og rannsóknir er varða útikennslu. Ritgerðinni fylgir verkefnasafn sem 
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byggir á niðurstöðum athugunarinnar. Hverju verkefni er ætlað að sýna fram á tengsl leiks og 

náms eldri barna í leikskóla. Verkefnasafnið er unnið með námsmarkmiðum Aðalnámskrár að 

leiðarljósi.  

 

2. Útikennsla 
 
2.1 Skilgreining á útikennslu 
Þegar litið er yfir upphaf útikennslu má finna ýmsar kenningar og hugmyndafræði sem liggur 

þar að baki. Þegar rýnt er í þá hugmyndafræði má sjá að samkvæmt Lýðheilsustöð (2010) er 

upphaf útikennslu frá þeirri tíð þegar dagleg vinna, með vanþróuð áhöld og lítinn efnivið, sem 

krafðist líkamlegrar áreynslu og útsjónarsemi var við völd. Þá lærðu þeir sem yngri voru af 

þeim eldri og reyndari þau störf sem þurfti að sinna. Lærdómsferlið fólst í því að fylgjast með 

og taka svo sjálfstætt á verkefnum í raunaðstæðum. Í bókinni Teaching in the Outdoors er 

svipaða skilgreiningu að finna hvað varðar upphaf útikennslu. Þar er greint frá því að 

útikennsla er aldagömul kennsluaðferð og var tilkomin löngu áður en skólar og námsefni urðu 

til (Hammerman, 2001, bls. 10-12). Í bókinni Outdoor Education - Methods and Strategies er 

útikennslu lýst sem heildstæðri kennsluaðferð hvað varðar lærdóm, upplifun, uppgötvun og 

skynjun þar sem unnið er að mestu leyti úti með fjölbreytt námsefni sem hefur mismunandi 

áherslur og tilgang hvað varðar námið. Í útikennslu þurfa börn að vera tilbúin til þess að nota 

öll sín skilningsvit til dæmis að finna lykt, snerta ólíkan efnivið og fyrirbæri, hvort sem það er 

með fingrum eða tám, að hlusta, bæði eftir fyrirmælum kennara ásamt því að hlusta á það sem 

er að gerast í náttúrunni. Í útikennslu fá börn oft tækifæri til þess að njóta samvista með 

öðrum börnum sem hafa svipuð áhugamál ásamt að það eflir félagsleg tengsl þeirra og styrkir 

vinskap barna á milli (Gilbertson, Bates, McLaughlin, og Ewert, 2006, bls. 4-6). Í annarri bók 

sem ber heitið Útikennsla og útinám í grunnskólum (2014) eftir þær Ingu Lovísu Andreassen 

og Auði Pálsdóttur eru skilgreind hugtökin útikennsla og útinám. Útikennsla er skilgreint sem 

allt nám sem á sér stað hjá nemendum ásamt allri kennsla sem fer fram utan veggja 

skólahúsnæðis. Kennari sér um að skipuleggja kennsluna ásamt því að framkvæma hana og 

börnum er ætlað að læra ákveðið námsefni. Skilgreining á útinámi er síðan allt það nám sem á 

sér stað hjá nemendum utan veggja skólans, hvort sem það er utandyra eða innan annarra 

veggja en skólans. Það á meðal annars við um heimsóknir í fyrirtæki og söfn. Nemendur hafa 

kost á að læra af öðrum samnemendum, viðfangsefninu sjálfu eða kennaranum. Námið getur 
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verið skipulagt fyrir fram. Það er þó ekki alltaf svo, þar sem óvæntar uppákomur kunna að 

henda í daglegu starfi leikskóla. Í grein sem ber nafnið Á sömu leið - Útikennsla á tveimur 

skólastigum eftir þær Kristínu Norðdahl og Gunnhildi Óskarsdóttir (2010) má sjá að 

skilgreining þeirra á útikennslu er að mestu leyti sú sama. Þær bættu þó við að útikennsla og 

útinám séu kennsluaðferðir sem sjá má í auknum mæli í íslensku skólastarfi miða við áður og 

að í aðferðinni felist önnur nálgun til náms við hefðbundið skólastarf. Þessi nálgun felst í því 

að börnin eiga greiðari aðgang að námsefninu, hvort sem fjallað er um vatn, jarðveg eða 

annað (Kristín Norðdahl og Gunnhildur Óskarsdóttir, 2010).                                                                                                                          

 Útikennsla snýst að mörgu leyti um skynjun og að auka merkingarbæra reynslu 

nemenda, með því að fá að uppgötva, skilja, æfa sig og að ná valdi á viðfangsefninu þar sem 

nemandinn sjálfur skapar og fær að gera sjálfur (Lýðheilsustöð, 2010). Börn þurfa á eigin 

forsendum að fylgjast með og takast á við raunverulegar aðstæður sem gefa þeim merkingu. 

Að vera úti og njóta sín er afar fræðandi og lærdómsríkt eitt og sér. Börn fá ólíka upplifun af 

því að gera sjálf borið saman við það til dæmis að horfa á myndbandsupptöku, taka þátt í 

umræðum eða sitja fyrirlestur. Þegar hlustað er á fyrirlestur þurfa börnin mögulega að ímynda 

sér það sem verið er að tala um. Í útikennslu fá öll skynfæri barna að njóta sín og skynfærin 

örvast, börn eru oft virkari í kennslunni þar sem þau fá að upplifa út frá sjálfum sér og taka 

þátt í lærdómsferlinu (Zwinger, 1999, bls. IV). Þegar litið er til annara landa hvað varða 

skilgreiningar á útikennslu fjallaði norski fræðimaðurinn Arne Nicolsen Jordet (2009) um 

útiskóla í staðinn fyrir útikennslu. Taldi hann að nemendur þurfi markvisst að stunda nám úti í 

nærumhverfinu eða í samfélaginu með ákveðið viðfangsefni til þess að hægt sé að flokka 

skóla sem útiskóla. Kennsla og námsefni er flutt út í náttúruna og er hluti af skólastarfinu. 

Taldi hann ágæti þess að halda útiskóla vera samspil líkamlegrar hreyfingar, félagslegra 

samskipta barna og námi þeirra. Leggja þurfi áherslu á að útinám fléttist við allar námsgreinar 

skóla hvort sem þær eru verklegar, fræðilegs eðlis eða hafi listræna nálgun svo fátt sé nefnt. 

Skilgreining George W. Donaldson og Louise E. Donaldson (2013) frá Bandaríkjunum er 

þríþætt. Í fyrsta lagi að útikennsla sé sú menntun sem einstaklingur öðlist með útiveru. Í öðru 

lagi að kennari þurfi að leggja mat á hvenær útikennsla henti sem kennsluaðferð. Sem dæmi 

má nefna að froskar sé  námsefni kennslustundar, þá þyrfti kennari að taka meðvitaða 

ákvörðun um hvort hann telji nemendur sína læra meira á því að læra um viðfangsefnið í 

námsbók inn í skólastofu eða með útikennslu. Í þriðja lagi að vera þakklátur fyrir að hafa 

tækifærið á eyða tíma í náttúrunni. Kennari þarf ekki að vita allt um vistkerfi jarðar til þess að 

kenna úti heldur nægir forvitni ásamt þekkingu til að afla sér upplýsinga og fylgjast með því 

sem gerist. Styrkur útikennslu liggur að þeirra mati í því að nemendur læra um námsefnið í 
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raunverulegum aðstæðum. Úti í náttúrunni fá nemendur meðal annars skilning á 

raunverulegum aðstæðum og tækifæri til að fylgjast með dýrum í þeirra náttúrulega umhverfi. 

Í Danmörku er stuðst við þá skilgreiningu að útikennsla sé kennslufræðileg aðferð þar sem 

kennsla og nám barna fari fram úti eða utan veggja skólans með reglulegu millibili. Lögð er 

rík áhersla á að þekking, leikni, hæfni og viðhorf skapist þegar börn fá að upplifa, taka þátt, 

og ígrunda. Nauðsynlegt er að hafa samræmi milli þess sem kennt er úti og inni (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 19-20).                                                                                      

                                                                    

2.2 Gildi útikennslu 
Í Aðalnámskrá leikskóla er sett fram sú hugmyndafræði að heilbrigði hvers einstaklings 

byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Vellíðan ræðst hins vegar að mestu leyti 

af flóknu samspili þar sem aðstæður og umhverfi einstaklings skipta hvað mestu máli. Allt 

skólastarf þarf að hafa það markmið að efla heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og 

vellíðan nemanda sinna. Þar sem börn eyða stórum parti dagsins í skólanum þarf hver skóli að 

skapa jákvætt andrúmsloft sem stuðlar að heilsueflandi umhverfi þar sem hugað er að þroska 

og heilbrigði nemenda. Þeir þættir heilbrigðis sem þarf að leggja hvað mesta áherslu á eru 

meðal annars jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld, andleg vellíðan, öryggi, auk góðra 

samskipta annars vegar milli nemenda og hins vegar milli starfsfólks skóla og nemenda 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 21). Einstaklingar upplifa oft margar ólíkar 

tilfinningar þegar þau eyða tíma úti í náttúrunni, til dæmis gleði yfir vindinum sem kælir 

líkamann á heitum degi, sigurtilfinningu yfir að hafa náð að sigla yfir fljót eða ánægju með 

aukna færni á einhverju sviði. Einstaklingar geta einnig fundið fyrir þeirri tilfinningu að vilja 

vernda ákveðið landsvæði eða dýr sem þar búa. Í útikennslu geta einstaklingar lært meira um 

sjálfan sig, hver þeirra þolmörk eru, hvernig þeim gengur að vinna með öðrum ásamt því að 

þar fá einstaklingar tækifæri til þess að byggja sig upp bæði andlega og líkamlega (Gilbertson 

o.fl., 2006, bls. 4-6). Í útikennslu fá börn tækifæri til þess að þroskast óhindrað í náttúrulegu 

umhverfi og aðstæðum (White, 2011, bls. 4), auk þess sem börn eiga oft auðveldara með að 

ná fram sterkari tengslum og dýpri þekkingu á viðfangsefni (Hammerman, 2001, bls. 10-11).  

Munurinn á hefðbundinni kennslu í skólastofu og síðan þeirri kennslu sem fram fer úti er sá 

að í útikennslu ná börn fram þessum dýpri tengslum á viðfangsefninu með því að vinna 

verklega og einnig með því að takast á við raunverulegar aðstæður í ólíku umhverfi. Þegar 

þau komast út í náttúruna hefur það sýnt sig að námið verður oft áþreifanlegra og skilvirkara, 

fyrir viss börn sem eiga annars erfitt með bóklegt nám. Námsferli barna í óheftu rými getur 
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veitt börnum aukinn skilning á viðfangsefninu ásamt notagildi námsefnisins sem og skýrari 

sýn á námið (Hammerman, 2001, bls. 11). Í leik úti hafa börn oft möguleika á að vera frjálsari 

heldur en inni í lokuðu rými á leikskólanum. Talið er að það sé vegna þess að í útikennslu fá 

börn önnur tækifæri til náms heldur en inni við í leikskólanum sjálfum. Lærdómsferlið í heild 

sinni hefur annan tilgang fyrir þau þar sem þau sjálf eru að taka þátt og það eflir alhliða 

þroska þeirra (White, 2011, bls. 45-59). Öll börn hafa rétt á því að fá að njóta útiveru hvort 

sem það er í leik eða skipulögðu starfi (White, 2011, bls. 4).                                                                                      

 Ögmundur Sigurðsson frá Landakoti lýsir kostum útikennslu sem svo að þar komist 

nemendur í tæri við náttúruna sjálfa, fái að upplifa og sjá með eigin augum. Þegar börn fara 

meðal annars í gönguferðir um nágrennið eða vettvangsferðir verða þau fróðari um margt sem 

kann að fara fram hjá flestum, sem ekki er endilega kennt að horfa eftir í náttúrunni. 

Vettvangsferðir efla skilning nemenda á mismunandi og ólíkum viðfangsefnum auk þess að 

styrkja ástúð þeirra og virðingu fyrir umhverfinu sjálfu og því sem finna má í því (Ruth 

Margrét Friðriksdóttir og Bragi Guðmundsson, 2015). Mikil ávinningur er fyrir börn og 

skólastarfið í heild sinni þegar útikennsla er meðal kennsluhátta skólans. Virkni barna eykst 

oft til muna, markviss útivera dregur úr andlegum erfiðleikum og óæskilegri hegðun barna 

(Lýðheilsustöð, 2010). Útivera og útikennsla hefur auk þess góð áhrif á líkama og sál. 

Hreyfiþroski eykst og er það einnig gott fyrir alla heila- og taugastarfsemi líkamans. Að vera 

úti í sól hjálpar til við framleiðslu á D-vítamíni í líkamanum, ónæmiskerfið styrkist sem getur 

leitt til þess að börn verða minna veik en ella. Þegar börn stunda hreyfingu reglulega bætir 

það svefn og matarvenjur. Regluleg hreyfing getur einnig hjálpað til við byggingu beina 

barna. Með útiveru eykst oft sjálfstraust barna, félagsfærni og samskiptaeiginleikar til hins 

betra. Náttúran býður börnum upp á ótal tækifæri til að kljást við krefjandi aðstæður, tjá 

hugsanir sínar og tilfinningar eins og þeim hentar. Börnin tjá sig frekar af innlifun þegar þau 

tjá sig um eigin reynslu og upplifun (White, 2011, bls. 45-59).                                                                                                                      

 Mikilvægt er að huga að því að kyrrseta barna sé af skornum skammti. Börn þurfa 

hreyfingu að lágmarki 60 mínútur hvern dag, skipta má þessum tíma yfir nokkur tímabil yfir 

daginn. Börn þurfa að hreyfa sig í samræmi við þeirra eigin færni og getu (Embætti 

landlæknis, 2015). Skólar þurfa að hafa skýr markmið sem snúa að því að taka mið af þörfum 

allra barna á einstaklingsbundinn hátt svo þau nái að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Huga 

þarf að því að skólastarfið sé áhugavert fyrir börnin sjálf sem má gera með útikennslu. Með 

því að gefa áhugasviðum barnanna rými í skólastarfinu gefst tækifæri til að vinna út frá 

styrkleikum og áhuga þeirra sjálfra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 21). Í 

greininni Hlutverk útiumhverfis í námi barna (2016) eftir Kristínu Norðdahl er greint frá 

http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/hreyfing/born-a-leikskolaaldri/
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niðurstöðum rannsóknar sem hafði það markmið að rannsaka hlutverk útiumhverfis í námi 

barna með áherslu á sjónarhorn stefnumótenda, barna, kennara auk þess að skoða notkun 

kennara á útiumhverfinu. Gögnum var safnað saman með eigindlegum aðferðum þá helst 

hlutarannsóknum, viðtölum og vettvangsheimsóknum. Við úrvinnslu gagna notaði Kristín 

sögulega orðræðugreiningu (e. Historical discourse analysis) til að komast að niðurstöðum. 

Helstu niðurstöður úr rannsókninni sýndu fram á að börnum á leikskólaaldri þyki gaman og 

gagnlegt að vera úti, bæði hvað varðar leik og starf. Auk þess sýndu niðurstöðurnar fram á að 

börn búa yfir hugmyndum og hafa ýmislegt til málanna að leggja hvað varðar útiveru í 

skólastarfinu. Börnin telja sig auk þess fá aukin tækifæri í útiveru til að rannsaka ýmis 

náttúrufyrirbæri og lífverur sem þau finna. 

 

2.3 Námsumhverfi útikennslu  
Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að námsumhverfi leikskóla samanstandi meðal annars af 

leikvelli leikskólans og nærumhverfi hans. Umhverfið í heild sinni þarf að vera hvetjandi 

áhrifaþáttur í námi barna, umhverfið þarf auk þess að vera öruggt og heilsusamlegt. 

Námsumhverfi leikskóla þarf að henta fjölbreyttum einstaklingum, hvort sem það eru börn 

eða starfsfólk. Gera þarf ráð fyrir að umhverfið geti tekið breytingum og þróist með tilliti til 

þarfa og áhuga þeirra sem þar eru við leik og störf. Hver leikskóli hefur að geyma 

mismunandi nærumhverfi, það getur farið eftir staðsetningu hvers leikskóla fyrir sig. Náttúra 

Íslands býður upp á fjölbreyttan efnivið og margvísleg tækifæri til rannsókna og uppgötvana. 

Mikið af manngerðu umhverfi má oft finna í nágrenni við leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 39-40).                                                                                

 Í útikennslu og annarri útiveru þarf að huga að námsumhverfinu í heild sinni, í stað 

fastra veggja skólastofnunar kemur viðamikil náttúra, frjálsræði, nýtt, spennandi og fjölbreytt 

umhverfi. Segja má að útikennsla býður upp á “kennslustofu,, fyrir flest alla. Námið fer fram 

á forsendum nemandans sjálfs með aðstoð og stuðningi frá kennara (Lýðheilsustöð, 2010). Í 

námsumhverfi útikennslu fá börn tækifæri til þess að upplifa ólíkt veðurfar og læra að vinna 

með því í stað þess að líta á það sem hindrun í leik og starfi. Börn fá þar einnig færi á að finna 

ævintýraþrá og prufa sig áfram (White, 2011, bls. 45-59). Í grein Kristínar Norðdahl “Að 

leika og læra í náttúrunni - Um gildi náttúrulegs umhverfis í uppeldi og menntun barna” 

(2005) er fjallað um að börn sem starfa og þekkja til í náttúrunni eru líklegri til að tengjast 

henni og bera virðingu fyrir henni heldur en þau börn sem eyða litlum tíma úti. Talið er að 

það gerist vegna þess að börn öðlist mikilvæga reynslu og kunnáttu í útikennslu á því hvernig 
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ber að haga sér í náttúrunni og meta því gildi hennar betur. Það er helsta forsenda þess að 

börn vilji taka þátt í því að vernda náttúruna og leggja það á sig til að þau sjálf og aðrir gangi 

um hana af virðingu. Þar kemur einnig fram að fjölbreytnin sem finna má í umhverfinu og allt 

það óskipulagða eða ófyrirséða í umhverfinu gerir það spennandi kost til kennslu og sem 

námsumhverfi. Börn fá þar aukna möguleika til að þróa eigin sköpunargáfu, borðið saman við 

umhverfi sem skapað er af mannavöldum og ætlað til ákveðinnar notkunar. Í náttúrunni fá 

börn einstakt tækifæri til að finna hluti sem hægt er að nota á fjölbreyttan hátt. Lauf getur 

verið bátur og steinn getur breyst í hús eða tröll, ímyndunarafl barnsins ræður förinni.  

 Í grein Kristínar Norðdahl (2005) um áhrif útivistarsvæðis á þroska barna er fjallað um 

norska rannsókn Fjørtoft (2000), þar sem þroski og leikur barna í tveimur leikskólum var 

athugaður. Útivistarsvæði leikskólanna voru afar ólík, annar leikskólinn hafði greiðan aðgang 

að skógarsvæði sem nýtt var sem leiksvæði, hefðbundin leikvöllur var nýttur á hinum 

leikskólanum. Niðurstöður Fjørtoft sýndu fram á að líkamleg færni, svo sem jafnvægi, 

samhæfing, þol og rúmskynjun hafi aukist hjá þeim börnum sem höfðu aðgang að 

skógarleiksvæði borið saman við þau börn sem léku sér eingöngu á leikskólalóðinni. Talið var 

að sá munur væri tilkominn vegna aukins fjölbreytileika í landslagi og umhverfi 

skógarsvæðisins. 

 

2.4 Skipulag við útikennslu og námsmat  
Eins og fram hefur komið fer útikennsla fram í leik og skipulögðu starfi með kennara 

(Cornell, 1979, bls. 13). Ekki hefur fengist nein algild niðurstaða varðandi það hvernig 

útikennslu skuli vera háttað. Aðferðin býður upp fjölbreytni þar sem hægt er að blanda 

kennsluaðferðum saman. Kennsluhættir í útikennslu gefa kennurum tækifæri til þess að vera 

frjálsari í kennslu og sveigjanleiki er mikill. Hugmyndafræðin er sú að útikennsla verði partur 

af skólastarfinu allt skólaárið en ekki einungis á haust- og vordögum eða öðrum slíkum 

dögum og eigi sinn tíma í stundaskrám nemenda (Skógræktarfélag Reykjavíkur, 2006). Með 

góðum undirbúningi er hægt að kenna allt utandyra sem Aðalnámskrá leikskóla segir til um á 

þann veg að öll börn njóti sín í námi og starfi (Lýðheilsustöð, 2010). Kennarinn hefur það 

hlutverk að skipuleggja og framkvæma útikennslu. Tilgangur kennslu þarf að vera skýr og 

nemendur þurfa að hafa ákveðin lærdómsviðmið hvað varðar viðfangsefni svo sett markmið 

við kennslu náist, og nemendur eflist til frekara náms og lærdóms. Nemendur geta bætt við 

sig þekkingu á öðrum sviðum útikennslu heldur en þeim sem lagt var upp með í upphafi (Ruth 

Margrét Friðriksdóttir og Bragi Guðmundsson, 2015). Í upphafi kennsluárs og á meðan á því 
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stendur er mikilvægt fyrir kennara að skipuleggja sig vel svo útinámið gangi sem best fyrir 

sig. Skoða þarf Aðalnámskrá leikskóla, skólanámskrá þess skóla sem starfað er í og hvern 

nemanda fyrir sig. Það þarf að setja fram námsmarkmið sem bæði foreldrar og börn hafa 

aðgang að (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 

21). Þegar útikennsla er skipulögð er mikilvægt að hafa í huga hvar útikennslan fer fram. 

Velja þarf stað eða staði til þess að vera á eða heimsækja. Það þarf að ákveða hvað skal gera, 

hvert er viðfangsefni og eða kveikjan að því sem börnin læra um svo áhugi þeirra sé til staðar 

og haldist út kennsluna. Ákveða þarf hvernig kennslu sé háttað, hvaða aðferðir eigi að nýta og 

hvaða námsefni sé til kennslu í hvert skipti. Það þarf að huga að því hvenær útikennsla henti, 

það getur farið eftir veðri og vindum, árstíðum og hvernig nemendur eru stemmdir. Ef mikill 

óróleiki er til staðar í bekknum inni gæti verið ástæða til að fara út og læra þar. Huga þarf að 

því hvers vegna nýta eigi útikennslu sem aðferð til kennslu. Það þarf að gera á faglegan hátt 

og kennari þarf að geta sýnt fram á að kennsluaðferðin virki samkvæmt rannsóknum eða 

öðrum heimildum (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 103-106). Börn 

eru misjöfn og læra á ólíkan máta og þess vegna þurfa kennarar að vera meðvitaðir og ávallt 

viðbúnir að kenna á mismunandi máta svo að allir hafi jöfn tækifæri til náms (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 9-11).                                                                                                            

 Í útikennslu þarf að hafa í huga að Aðalnámskrá leikskóla byggir á sex grunnþáttum 

menntunar sem allir eru jafn mikilvægir til náms og eiga að vera þungamiðja 

leikskólastarfsins í heild sinni. Grunnþættirnir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sköpun. Þegar skipuleggja á starf leikskólans þarf 

mögulega að fara óhefðbundnar leiðir í kennsluháttum og beita nýstárlegum nálgunum í 

skólastarfinu sjálfu til þess að ná fram settum markmiðum. Með útikennslu er hægt að leita 

leiða til þess að uppfylla öll þau námsmarkmið sem Aðalnámskrá setur fyrir og flétta þau inn í 

kennsluna. Sem dæmi má nefna að tengja grunnþáttinn læsi við bókalestur í náttúrunni og að 

vera læs á umhverfið hvað varðar umferðarreglur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 14-15).                                                                                                              

 Námsmat er fastur liður í leikskólastarfinu og í raun órjúfanlegur þáttur. Í útikennslu 

sem og annarri kennslu þarf að meta árangur og framfarir barna. Með námsmati er hægt að 

veita leiðbeinandi upplýsingar um námið og hvernig markmiðum þess verður náð. Auk þess 

er hægt að fylgst með því hvernig börnum tekst til við að ná almennum hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrár. Með námsmati er hægt að stuðlað að námshvatningu ásamt því að örva 

nemendur og meta hvaða aðstoð þau þurfa á að halda. Námsmat á að veita meðal annars 

nemendum, foreldrum þeirra og kennurum upplýsingar um námsgengi (Mennta-og 
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menningarmálaráðuneytið 2011, bls. 25-26). Þegar meta á árangur og framfarir barna í 

útikennslu er hægt að velja milli ýmissa aðferða. Ein þeirra er óformleg athugun en þá fylgist 

kennari með, spyr spurninga, horfir, hlustar, gengur á milli nemanda og athugar meðal annars 

vinnubrögð, virkni og samskipti. Þær aðferðir eru til þess ætlaðar að kanna þekkingu barna á 

námsefninu. Kennari metur þær upplýsingar sem hann fær, leggur þær á minnið, punktar hjá 

sér eða skrifar þær niður seinna meir. Ef kennari telur sem svo að það vanti upp á skilning hjá 

einhverjum grípur hann inn í með viðeigandi hætti, sem gæti verið einstaklingsmiðuð 

fyrirmæli eða annað slíkt. Formleg skráning er önnur tegund af námsmati. Þá nýtir kennari 

ákveðin eyðublöð eða lista til að fylla út. Skráningin er ætluð að meta vissa hluti sem eiga við 

í hvert skipti. Það getur verið þekking, leikni, hæfni, skilningur eða virkni í útikennslu. Önnur 

aðferð er markvissar spurningar en þá leggur kennari fyrir ákveðnar spurningar til þess að 

meta námsgengi nemanda. Spurningarnar eru ætlaðar til að vekja áhuga hjá börnunum og 

dýpka skilning þeirra á viðfangsefninu. Leitast er við að virkja nemendur til frekari áhuga. 

Opnar spurningar sem kennari spyr nemendur geta leitt af sér dýpri samræður. Þriðja leiðin er 

að nemendur geta haldið út námsbók þar sem þeir skrifa niður hugmyndir sínar og svör, hvort 

sem það er úti í náttúrunni eða þegar haldið er inn í skólastofuna. Kennari hefur þar 

möguleika á að nýta námsbókina sem hluti af námsmati (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 83-85). 

 

2.5 Námskenningar  
Námskenningar eru þær kenningar sem snúa að því ferli hvernig einstaklingur leggur stund á 

nám og þróar skilning sinn. Þær auðvelda kennurum að skilja lærdómsferli nemenda, það 

hefur oft reynst erfitt og kallað á nýjar aðferðir. Þegar kennarar skipuleggja kennslu sína til 

þess að stuðla að betra námi nemanda sinna byggja þeir meðvitað eða ómeðvitað á ákveðnum 

kenningum sem fjalla um kennslu- og uppeldisfræði (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 83-85). Með því að skoða og greina 

kenningar Jean Piaget John Dewey og Lev Vygotsky má tengja vissa hluti við útikennslu og 

útinám barna. Þessar kenningar byggja allar á þeirri hugmynd að nám barna verður 

áhrifaríkara ef börn fá að byggja ofan á fyrri þekkingu í raunverulegum aðstæðum og að 

börnin fá að njóta sín að taka þátt og gera sjálf.  
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Jean Piaget (1896-1980). 

Jean Piaget var meðal annars sálfræðingur og frumkvöðull í þroskasálfræði. Hann er 

þekktastur fyrir að hafa rannsakaði og sett fram kenningar um vitsmunaþroska frá barnæsku 

til fullorðinsára. Honum þótti mikilvægt að börn myndu upplifa út frá sjálfum sér og fá að 

vera rannsakendur í sínu eigin lífi (Thomas og Harding, 2011, bls. 14). Piaget taldi að þroski 

vitsmuna markaðist af líffræðilegum þroskaskeiðum. Hann leit svo á að hvert barn myndi 

fæðast með ákveðna greind sem þroski þess og nám byggist á. Barn er virkt frá fyrstu stundu 

og með þessari virkni heldur barnið áfram að taka vitsmunalegum framförum. Barnið heldur 

svo áfram og byggir ofan á fyrri þekkingu. Sé misræmi í því sem barnið lærir mun það aðlaga 

sig að nýrri þekkingu. Samkvæmt kenningum Piaget skiptist vitsmunaþroskinn í fjögur stig, 

sem öll tengjast á einn eða annan hátt. Fyrsta stigið er skynhreyfistig sem varir frá fæðingu til 

tveggja ára aldurs. Vitsmunaþroskinn tengist líkamsþroska, líkamlegum athöfnum og skynjun 

svo sem lykt, sjón, heyrn og bragð. Við tveggja ára aldur hefst stig tvö sem nefnist 

foraðgerðarstig og varir það til sjö ára aldurs. Í upphafi á þessu stigi eru börn fremur sjálflæg 

en með aldrinum læra þau að lesa í og skynja tilfinningar annara. Þau læra einnig að setja sig í 

spor annarra einstaklinga. Börnin ná auknum þroska með reynslu og því að prufa sig áfram í 

umhverfinu ásamt því að tjá sig á annan hátt en áður. Þriðja stigið kallast hlutbundin aðgerð 

og varir frá sjö ára aldri til ellefu aldurs. Á því stigi þroskast börn mest af samskiptum við 

aðra einstaklinga. Rökhugsun eykst og börn geta útskýrt hluti með gagnrýni hugsun. Fjórða 

stigið kallast formlegar aðgerðir og hefst það við ellefu ára aldurinn. Vitsmunaþroskinn tekur 

á sig nýja mynd og hugsun verður flóknari, skipulagðari og sveigjanlegri. Barnið nálgast 

unglingsaldurinn og getur tekið meðvitaðar og rökréttar ályktanir (Inga Lovísa Andreassen og 

Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 98-101). 

 

John Dewey (1859-1952) 

John Dewey var heimspekingur og kennari með breitt áhugasvið. Hann hafði meðal annars 

áhuga á vísindaheimspeki, þekkingar- og fagurfræði. Dewey taldi að barnið ætti ætíð að vera í 

brennidepli þegar menntamál væru annars vegar. Dewey taldi að börn lærðu mest af því að 

gera, starfa, prufa sig áfram ásamt því að öðlast merkingarbæra reynslu. Að læra af reynslu (e. 

Learning by doing) er hægt að túlka sem svo að einstaklingur tengi athöfn við afleiðingar 

hennar, hvort sem litið er til fortíðar eða framtíðar. Einstaklingurinn tekur síðan afleiðingum 

gjörða sinna, ígrundar og finnur í framhaldi orsakatengsl þar á milli. Með því geta 
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einstaklingar haldið áfram með líf sitt, tileinkað sér siðareglur og þróað aðra færni sem þarf til 

þess að komast áfram í samfélaginu. Dewey hafði þá hugmynd að sá sem öðlast reynslu af 

einhverju tagi sé virkur að því leyti að hann tekur þátt (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 57). 

 

Lev Vygotsky (1896‐1934) 

Lev Vygotsky var meðal annars heimspekingur að mennt og kenndi sálfræði. Kenning hans 

byggðist á því að hugsun barna þroskist og eflist að mestu út frá samræðum við aðra og 

samskiptum þar á milli. Hann taldi að tungumálið væri áhrifaríkt verkfæri í námi barna. 

Þroski, þekking og hæfni barnsins fer eftir því hvernig leiðsögn og stuðning barnið fær frá 

samfélaginu (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 95-96). Félagsleg 

samskipti, hvort sem þau eru barna á milli eða barna og fullorðinna, hafa gríðarlega mikil 

áhrif á nám og vitsmunaþroska barna. Vygotsky lagði áherslu á að fullorðnir þyrftu að efla og 

styðja við þá sem yngri væru og vera þeim góð fyrirmynd, því börnin myndu læra af þeirri 

hegðun og tileinka sér þá hætti sem þau myndu sjá. Honum þótti mikilvægt að börn myndu fá 

tækifæri til þess að skiptast á skoðunum, spyrja spurninga, svara spurningum og mynda 

hópumræður til þess að efla allan málskilning og fá aukna þekkingu á því viðfangsefni sem er 

til náms (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 

83-85). 

 

3. Athugun á upplifun og væntingum 5-6 ára barna á útikennslu  
Framkvæmd var athugun með það markmið í huga að kanna og fá betri sýn á upplifun og 

væntingar tíu 5-6 ára gamalla barna á útikennslu. Niðurstöður athugunnar eru greindar og 

niðurstöður settar í samhengi við fræði og kenningar sem fjalla um útikennslu. Skoðað var 

hvað börnin áttu sameiginlegt og að hvaða leyti reynsla þeirra og upplifun væri ólík. 

 

3.1 Aðferð og þátttakendur – Þátttakendur, gagnaöflun og greining 
Eigindlegar aðferðir voru notaðar í athuguninni (e. Observational methods). Í eigindlegum 

aðferðum (e. Qualitative research methods) er lögð áhersla á merkingu, upplifun eða viðhorf 

hvers þátttakenda. Helstu markmið eigindlegra rannsókna er að reyna auka skilning á 

þjóðfélagslegum fyrirbrigðum undir eðlilegum aðstæðum (Anna Birna Almarsdóttir, 2005). 

Gögnum er aflað með umræðu hvort sem það er einstaklingsviðtal eða hóp umræða. Hægt er 

að afla gagna með því að fylgst með einstaklingum í þeirra daglegu aðstæðum auk þess með 
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skriflegum svörum þátttakenda en þó ekki tölulega, tölulegar upplýsingar og niðurstöður 

tilheyra megindlegum aðferðum. Þegar unnið er úr eigindlegum aðferðum er fundið út og 

greint hvað er sameiginlegt með reynslu og upplifun þátttakenda (Davidson, Wieland, 

Flanagan og Sells, 2007, bls. 253-268). Gögnum var aflað síðasta haust og gagnaöflun var 

fengin með einstaklingsviðtölum. Lagðar voru sex spurningar fyrir tíu börn fædd 2011. Átta 

drengi og tvær stúlkur. Spurningarnar snéru almennt að upplifun, reynslu og þekkingu þeirra á 

útikennslu. Þátttakendur stunda allir nám við sömu deild á leikskóla á Norðurlandi Vestra. 

Börnin þekkja rannsakanda úr skólastarfinu. Vel var gætt að meðferð persónuupplýsinga við 

úrvinnslu og fengið var leyfi frá foreldrum þátttakanda vegna ungs aldurs þeirra sem tóku 

þátt.  

 

3.2 Niðurstöður  

Margar gagnlegar upplýsingar komu í ljós og voru helstu niðurstöður úr athuguninni þær að 

börnin sýndu því mikinn áhuga að vera þátttakandi í útikennslu og útiveru almennt og höfðu 

gaman af hvoru tveggja. Öll höfðu þau frá ólíkri upplifun og reynslu að segja. Misjafnt var 

hvort þau vildu vera ein, með vin og eða skólafélögum. Börnin tjáðu sig mismikið en höfðu 

þó alltaf skoðun til að láta í ljós. Stundum létu þau það nægja að svara játandi eða neitandi en 

í öðrum liðum höfðu þau frá miklu að segja svo góð umræða myndaðist milli spyrjanda og 

þátttakanda. Greina mátti að börnin nutu sín öll að einhverju leyti í útiveru en höfðu 

mismunandi skoðanir á því hvað þeim þótti skemmtilegast að gera. Sumum börnum þótti 

skemmtilegt að drullumalla á meðan öðrum þótti skemmtilegt í stórfiskaleik, að hjóla eða 

vegasalt en þessi svör komu fram þegar börnin voru spurð hvað þeim þætti gaman að gera úti 

í frjálsum leik í byrjun athugunar. Meiri hluti barnanna þekkti ekki hugtakið útikennsla, þegar 

hugtakið var skýrt út fyrir börnunum áttuðu þau sig fljótt.  Kom þá í ljós að börnin bjuggu öll 

yfir þekkingu á starfinu sem felst í útikennslu en þó ekki á hugtakinu eða orðinu sjálfu. Níu af 

þeim tíu börnum sem rætt var við vildu frekar taka þátt í útikennslu heldur en frjálsum leik úti 

á leikskólalóðinni. Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir myndu vilja taka oftar þátt í 

útikennslu svöruðu fjórir að þeir hefðu áhuga án þess að gefa nánari skýringu á því. Þrír þeirra 

vildu það gjarnan og lýstu yfir áhuga sínum á leikjum, fuglaskoðunum og á að læra. Einn 

þátttakandi taldi sig halda að hann vildi taka oftar þátt. Einn þátttakandi var óviss og taldi sig 

stundum vilja fara og stundum ekki, sá síðasti svaraði neitandi.  Öll börnin töldu sig hafa lært 

eitthvað í veru sinni í kennslu úti og var upplifun þeirra af náminu ólík í frásögn. Þrjú nefndu 
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aðeins einn hlut sem þau höfðu lært en það voru reglur um hvernig skal haga sér í umferðinni 

og í náttúrunni. Tvö þeirra nefndu reglur auk þess að nefndu þeir leiki, að skoða form og telja. 

Tvö önnur nefndu leiki líkt og fram fylking og stórfiskaleikur. Einn nefndi að skoða ljós og 

skugga með vasaljósi, annar nefnir syngjandi gönguferð og sá síðasti sagði “Ég er búin að 

læra að ganga langt og skoða mörg dýr. Svo myndi ég alveg vilja læra um girðingarvinnu 

bráðum”. 

 

4. Verkefnasafn 
Verkefnasafnið inniheldur átta kennsluáætlanir sem nýta má í útikennslu í leikskólastarfi. 

Verkefnasafnið er fyrir alla kennara sem vilja nýta sér eða prufa útikennslu sem aðferð til 

kennslu í leikskólastarfi. Verkefnin voru unnin út frá niðurstöðum athugunnar og verkefnin 

hafa markmið Aðalnámskrár (2011) að leiðarljósi. Uppbygging verkefnanna tekur mið af 

staðsetningu, þá hvar útikennslan gæti farið fram, hvert viðgangefni kennslustundarinnar er 

og hvert markmið kennslunnar er. Því næst er greint frá tengingu milli verkefnis og 

Aðalnámskrár. Tilgreina þarf hvort sérstök gögn þurfi fyrir verkefnið og hvort kennari þurfi 

að undirbúa viðeigandi námsgögn fyrir kennsluna. Setja þarf niður heildarskipulag, hvernig 

kennsla mun fara fram og hversu langur tími er áætlaður fyrir hverja kennslustund. Ákveðin 

kveikja er fyrir hverja kennslustund en með henni er ætlað að vekja athygli nemanda og halda 

áhuga þeirra. Í lokin kemur fram hvernig á að meta kennsluna og hvort tenging sé í önnur 

verkefni. 
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4.1 – Náttúrulestur 
Viðfangsefni: Lestur og gönguferð. Bókin fjallar um vini í nestisferð sem skoða form sem 

finna má í náttúrunni. 

Aldur: 3-6 ára. 

Staðsetning: Öll svæði koma til greina. 

Markmið: Að efla málörvun barna, málþroska, minni og hljóðkerfisvitund. Hreyfing fyrir 

nemendur og kennara. 

Markmið og viðfangsefni tengd Aðalnámskrá: Í Aðalnámskrá kemur fram að börn skuli fá 

tækifæri til að hlusta á sögur og þróa með sér læsi í víðum skilning (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 42-43). Auk þess leggur Aðalnámskrá ríka áherslu á 

daglega hreyfingu barna. Með því að gefa börnum færi á að finna áhugasvið sitt í 

skólastarfinu má hjálpa þeim að vinna út frá sínum eigin styrkleikum og áhuga. Þannig er 

hægt að byggja upp jákvæða sjálfsmynd og efla heilbrigði hvers einstaklings (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 21). 

Gögn: Bók sem ber nafnið Frozen – Nestisferðin (2015). 

Skipulag: Farið er í gönguferð og fundið þægilegan stað þar sem nemendur og kennari geta 

sest niður.  Bókin er lesin, á meðan lesið er mega börn koma með spurningar og kennari spyr 

einnig spurninga. Eftir lesturinn er umræðustund og svo er gengið til baka á leikskólann. 

Áætlað er að kennslustund taki um 40 mínútur. 

Kveikja: Börn fái að taka þátt í að finna hentugan stað. Kennari les með innlifun og spyr 

spurninga sem ætlaðar eru að vekja umhugsun (dæmi: heyrið þið í rigningu núna? Sjáið þið 

hjarta í náttúrunni sem við erum í?). 

Námsmat: Kennari fylgist með, athugar minni barnanna og áherslur þeirra í umræðu varðandi 

bókalestur. 

Til hvers er ætlast til af nemendum: Að þau séu virk í göngu og í umræðu varðandi 

námsefni. 

Upphaf kennslu: Umræða um það sem gera skal. Börn ásamt kennara athuga veðurfar og 

klæða sig eftir því. Börn þurfa ekki að ganga í röð. 

Lok kennslunnar: Umræða um það sem fór fram, hvaða lærdóm má draga af kennslunni. 

Tenging: Tenging er við verkefni 4.2. 
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4.2 – Form í náttúrulegu umhverfi 
Viðfangsefni: Form sem má finna og greina í umhverfinu og náttúrunni. Auk þess öll þau 

form sem hægt er að búa til úr efnivið sem finna má í umhverfinu og náttúrunni. 

Aldur: 4-6 ára. 

Staðsetning: Öll svæði koma til greina. 

Markmið: Efla hugtakaskilning á formum, sköpun og málörvun.  

Markmið og viðfangsefni tengd Aðalnámskrá: Í Aðalnámskrá leikskóla er tilgreint að börn 

skuli fá tækifæri til þess að kanna, uppgötva, njóta og leika sér með ýmsa möguleika í 

leikskólastarfinu. Í þessu verkefni hafa börnin kjörið tækifæri til þess (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 22). Fjallað um að börn skuli fá tækifæri til þess að 

skapa. Svo sem móta viðfangsefni sín og miðla þeim til annarra, búa til, prufa sig áfram, gera 

eitthvað nýtt eða öðruvísi en viðkomandi kann eða hefur gert áður (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 22). 

Gögn: Sá efniviður sem börn finna ásamt dagbók. 

Skipulag: Farið er í gönguferð og fundið öll þau form sem umhverfið og náttúran bjóða upp 

á. Þegar búið er að finna allmörg form er hægt að finna notalegan stað til dæmis í skógi og 

börnin fá sjálf að mynda form úr þeim efnivið sem þau fundu. Sem dæmi má nefna að mynda 

þríhyrning úr spýtum eða gera sexhyrning úr steinum. Áætlað er að kennslustund taki um 40-

60 mínútur. Kennari hvetur börnin til að finna form og búa þau til. 

Kveikja: Fá börnin til þess að finna form sem eru á leyndum stöðum, til dæmis á 

hitaveitukössum sem má oftast finna í þéttbýliskjörnum. 

Námsmat: Kennari fylgist með og athugar þekkingu barnanna á formum. Börn á elsta stigi 

skulu hafa sína eigin dagbók sem þau geta teiknað í form, kennari tekur mið af því í 

námsmati. 

Upphaf kennslu: Umræða um það sem gera skal. Börn ásamt kennara athuga veðurfar og 

klæða sig eftir því. Börn þurfa ekki að ganga í röð. 

Lok kennslunnar: Umræða um það sem fór fram, hvaða form fundu börnin. Börn fá tíma til 

þess að skrifa og lita í dagbækur þegar komið er aftur inn á leikskólann. 

Tenging: Tenging er við verkefni 4.1. 
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4.3 - Hvað er í hafinu?  
Viðfangsefni: Lífríki hafsins, skoðun og gönguferð.  

Aldur: 3-6 ára. 

Staðsetning: Hentug fjara og gönguleið fyrir börn. 

Markmið: Að efla þekkingu barna á nærumhverfinu og lífríki hafsins. 
Markmið og viðfangsefni tengd Aðalnámskrá: Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að 

námssvið nemanda þurfi að stuðla að því að efla áhuga þeirra á námi. Skapa þarf aðstæður 

fyrir börn til þess velta fyrir sér og kynna sér lífverur og lífshætti þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 42-43). Í Aðalnámskrá er auk þess lögð áhersla á 

daglega og markvissa hreyfingu. Með því er mikilvægur grunnur lagður að líkamlegri, 

andlegri og félagslegri velferð (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 21).  

Gögn: Bók um lífríki hafsins með í ferð eða á leikskólanum. 

Skipulag: Farið er í gönguferð að fjöru sem liggur að eða með sjó. Skoðað er umliggjandi 

umhverfi og náttúru. Umræður um liti hafsins, hvað leynist í hafinu, hverjir búa þar, hvernig 

gróður má finna í hafinu og við fjöruna svo dæmi má nefna. Áætlað er að kennslustund taki 

40-60 mínútur. Kennari hvetur börnin til þátttöku í umræðum. 

Kveikja: Spurningar um hafið og ýmis fróðleikur. Ætlast er til þess að kennari hafi kynnt sér 

námsefnið til þess að halda uppi góðum samræðum og til þess að geta svarað spurningum 

barnanna. 

Námsmat: Kennari fylgist með og athugar þekkingu og hæfni barnanna óformlega með 

spurningum og við umræðu. 

Upphaf kennslu: Umræða um það sem gera skal. Börn ásamt kennara athuga veðurfar og 

klæða sig eftir því. Börn ganga í röð, tvö saman, ekki þarf að leiðast. 

Lok kennslunnar: Umræða um hvað var verið að gera ásamt óformlegri athugun á því hvort 

börnin myndu vilja vinna verkefni tengd hafinu. 

Tenging: Ekki er tenging við önnur verkefni. Verkefnið gæti verið hluti af þemanámi um 

hafið sem dæmi. 
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4.4 – Ljós og skuggi 
Viðfangsefni: Ljós og skuggar.  

Aldur: 3-6 ára. 

Staðsetning: Öll svæði koma til greina. 

Markmið: Að efla þekkingu barna á hvernig megi nýta ljós og skugga til leiks sem og að 

velta viðfangsefninu fyrir sér. 

Markmið og viðfangsefni tengd Aðalnámskrá: Í starfi með börnum þarf að huga að því að 

öll börn hafi tækifæri til þátttöku í leik úti jafnt sem inni þar sem börn eru hvött til að 

rannsaka, finna lausnir ásamt því að skapa eitthvað á ólíkan hátt með því að nota 

sköpunarkraft (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 38-47). Með því að leika sér 

með ljós og skugga, til dæmis með vasaljósi fá börnin tækifæri til þess að tjá sig og prufa sig 

áfram með fjölbreyttum og ólíkum hætti. Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að börn þurfi 

að fá færi á að afla sér þekkingu og endurskapa upplifun sína og reynslu í leik og skapandi 

starfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 42-43). 

Gögn: Vasaljós og skuggaleikhús. 

Skipulag: Byrjað er á að fara út með börnin og öll þurfa þau að vera með vasaljós, börnin 

skoða nærumhverfið vel með vasaljósinu sínu. Eftir um það bil 10 mínútur fara börnin aftur 

inn og fá að búa til leikrit í skuggaleikhúsi. Þau mega búa til brúður en einnig fylgja brúður 

með skuggaleikhúsinu sjálfu. Gott getur verið að skipta börnunum í hópa, 5-6 börn í hverjum 

hóp. Áætlað er að kennslustund taki um 40-60 mínútur. Kennari hvetur börnin til þátttöku 

hvort sem snýr að þátttöku við að skoða með vasaljósinu eða við gerð sýningar. 

Kveikja: Að börnin fái að prufa sig áfram og uppgötva. 

Námsmat: Kennari fylgist með, spyr spurninga og kannar áhuga og færni barnanna. 

Upphaf kennslu: Umræða um það sem gera skal. Börn ásamt kennara athuga veðurfar og 

klæða sig eftir því. Börn eru frjáls úti með kennara, setja þarf mörk um hvert þau mega fara ef 

svæðið er stórt. 

Lok kennslunnar: Umræða um það sem var gert. 

Tenging: Ekki er tenging við önnur verkefni. 

Annað: Hægt er að kaupa skuggaleikhús í helstu leikfangaverslunum á Íslandi, auk þess er 

hægt að búa til skuggaleikhús með hvítu laki og myndvarpa. 
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4.5 – Hvar á ég heima? 
Viðfangsefni: Heimilisföng og tölur. 

Aldur: 4-6 ára. 

Staðsetning: Öll svæði koma til greina innan bæjarmarka. 

Markmið: Að efla sjálfsvitund barna og talnaskilning þeirra. 

Markmið og viðfangsefni tengd Aðalnámskrá: Í leikskólastarfinu þarf að skapa aðstæður 

svo börn fái tækifæri til þess að vinna með og velta fyrir sér stærðfræðilegum viðfangsefnum, 

s.s. tölum. Börn þurfa að fá færi til þess að öðlast skilning á að tákn og ritað mál eins og 

heimilisföng hafi merkingu og gildi í raunverulegum aðstæðum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 42-44).  

Gögn: Engin. 

Skipulag: Farið er í gönguferð um bæinn og skoðað hvar börnin búa og númer hvað þeirra 

hús sé. Börnin æfa sig að segja heimilisfangið sitt. Í þessari kennslu er kjörið tækifæri til þess 

að skoða það sem finna má í nærumhverfinu, listaverk, söfn og annað slíkt. Áætlað er að 

kennslustund taki um 40-60 mínútur. 

Kveikja: Að börnin leiti og finni sitt heimili. 

Námsmat: Kennari fylgist með og kannar þekkingu þeirra á námsefninu. Dagbækur. 

Upphaf kennslu: Umræða um það sem gera skal. Börn ásamt kennara athuga veðurfar og 

klæða sig eftir því. Börn þurfa ekki að ganga í röð. 

Lok kennslunnar: Umræða um það sem fór fram, ef börn vilja þá mega þau teikna húsið sitt 

eða skrifa heimilisfangið sitt eða annara í dagbókina sína. 

Tenging: Börn fá val hvort þau halda áfram að vinna að verkefninu. 

Annað: Ef barn býr ekki í þéttbýli má biðja foreldra að koma með mynd af heimili þess. Þá er 

hægt að stofna til umræðu í samræmi við verkefni. 
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4.6 – Umferðaröryggi 
Viðfangsefni: Umferðarreglur- og öryggi. 

Aldur: 3-6 ára. 

Staðsetning: Öll svæði koma til greina. 

Markmið: Að efla þekkingu barna á umferðarreglum og öryggi í umhverfinu. 

Markmið og viðfangsefni tengd Aðalnámskrá: Almenn menntun barna þarf að miða að því 

að efla sjálfsskilning og hæfni þeirra til að leysa ákveðin viðfangsefni. Auk þess þarf menntun 

barna að miða að því að hvetja börn til þess að átta sig á hvert hlutverk þeirra í flóknu 

samfélaginu er. Þess vegna er mikilvægt er að fræða börn og kenna þeim á markvissan hátt 

meðal annars um öryggi í umhverfinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 22). 

Við göngu hafa börn tækifæri á að átta sig betur á rými, fjarlægðum og áttum sem er 

mikilvægur partur af því að vera úti og starfa í umhverfinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 38).  

Gögn: Bókin Krakkarnir í Kátugötu eftir Sigrúnu Eddu Björnsdóttir (2006). 

Skipulag: Lesin er bókin Krakkarnir í Kátugötu á hentugum stað til dæmis út á leikskólalóð. 

Síðan er farið yfir umferðarreglur og hvernig skal haga sér í umferðinni við mismunandi 

aðstæður t.d. gönguferð eða hjólaferð. Hægt er að nýta tækifærið í gönguferðinni auk þess og 

efla talnaskilning með því að biðja börnin um að telja umferðarstrik á götunum. Í framhaldi af 

því er hægt að fara yfir hvort þörf sé á að bæta við umferðarskiltum eða umferðarreglur. 

Áætlað er að kennsla taki um 40-60 mínútur. 

Kveikja: Að börnin fái að tjá skoðanir sínar og hugmyndir hvað varðar umferðarreglur. 

Námsmat: Kennari fylgist með og kannar þekkingu þeirra og leikni hvað varðar að fylgja 

umferðarreglum. 

Upphaf kennslu: Umræða um það sem skal gera. Börn ásamt kennara athuga veðurfar og 

klæða sig eftir því. 

Lok kennslunnar: Umræða um það sem fór fram. Óformleg athugun á því hvort eitthvað sé 

ábótavant varðandi skilti og annað slíkt. Hvað gætu börnin gert til að stuðla að auknu öryggi í 

bænum. Kennari getur hvatt börnin til þess að skrifa bréf til þess sem sér um slík málefni og 

reynt að fá til dæmis fleiri skilti eða betri merkingar við gangbrautir. 

Tenging: Ekki er tenging við önnur verkefni. 
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4.7 – Syngjandi gönguferð 
Viðfangsefni: Söngur og hreyfing. 

Staðsetning: Öll svæði koma til greina. 

Aldur: 2-6 ára.   

Markmið: Að börn efli færni við söng, lagaval og hreyfingu. 

Markmið og viðfangsefni tengd Aðalnámskrá: Aðalnámskrá leikskóla leggur ríka áherslu á 

að leikskólar hafi það að leiðarljósi að starf þeirra stuðli að sjálfstæði og frumkvæði barna. 

Það þarf að hvetja börn til að túlka og tjá sig á fjölbreyttan hátt, m.a. í gegnum leik, hreyfingu, 

tónlist, og tungumál. Börn skulu fá tækifæri til fjölbreyttrar hreyfingar og útiveru (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 34).  

Gögn: Söngtextar sé þess þörf (fyrir kennara).  

Skipulag: Kennari ákveður fyrsta lagið sem er sungið svo fá öll börnin að koma með 

hugmyndir að lagavali. Á meðan sungið er ganga börnin og hafa á sama tíma færi á að skoða 

sig um og virða fyrir sér umhverfi og náttúru. Gert er hlé á gönguferð í um 20 mínútur þegar 

góður staður er fundin, til dæmis laut þar sem börnin fá tíma til þess að leika sér og skoða sig 

um. Áætlað er að kennslustund taki um 40-80 mínútur. 

Kveikja: Að börnin fái að velja lög sem vekja áhuga og eru að sama skapi krefjandi. 

Námsmat: Kennari fylgist með færni hvers og eins. 

Upphaf kennslu: Umræða um það sem skal gera. Börn ásamt kennara athuga veðurfar og 

klæða sig eftir því. Börn ganga tvö og tvö saman, ekki þarf að leiðast. 

Lok kennslunnar: Umræða um það sem fór fram, hvað sáu börnin og væri eitthvað sem þau 

myndu vilja breyta fyrir næstu syngjandi gönguferð. 

Tenging: Ekki er tenging við önnur verkefni. 
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4.8 – Fuglaskoðun 
Viðfangsefni: Fuglafræðsla og skoðun. 

Aldur: 4-6 ára. 

Staðsetning: Öll svæði þar sem fuglar halda til koma til greina. 

Markmið: Efla þekkingu barna á fuglum sem og líferni og hátterni þeirra. 

Markmið og viðfangsefni tengd Aðalnámskrá: Í Aðalnámskrá kemur fram að í menntun 

barna skuli gera ráð fyrir að þau skulu fræðast um hringrás og fyrirbæri sem finna má í 

náttúru Íslands, þeim lífverum sem eru í umhverfinu og lífsháttum þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 44). Í námi barna þarf að stuðla að vináttu og gleði 

barna á milli, þarf þarf að efla áhuga þeirra á náminu sjálfu og gera það áhugavert. Hvetja þarf 

börn til þess að auka þekkingu sína á mismunandi námsefni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 42). Í gönguferðum og við fuglaskoðun hafa börn 

tækifæri til þess að skiptast á skoðunum, ræða hugmyndir og fá nýjar með því að ræða við 

kennara og aðra samnemendur. 

Gögn: Blöð, litir og fuglabækur. 

Skipulag: Börn ásamt kennara halda á stað þar sem fuglar eru. Helst þar sem hægt er að 

fylgjast með þeim úr t.d. fuglaskoðunarhúsi. Þar munu þau kynna sér líf og hætti fugla, 

tegundir fugla og útlit þeirra. Börnin fá færi á að skissa myndir, punkta niður hjá sér eða taka 

myndir með aðstoð kennara. Síðan er haldið til baka þar sem þau munu skoða fuglabækur, 

kennari ásamt börnum mun lesa um fuglana. Áætlað er að kennslustund taki um 60-80 

mínútur. 

Kveikja: Athuga hvort börnin sjái fugl sem vekur áhuga þeirra og þau gætu viljað vita meira 

um. 

Námsmat: Kennari fylgist með og kannar þekkingu barnanna á fuglunum, kennari punktar 

hjá sér sé þess þörf. 

Upphaf kennslu: Umræða um það sem skal gera. Börn ásamt kennara athuga veðurfar og 

klæða sig eftir því. Börn ganga tvö og tvö saman, ekki þarf að leiðast. 

Lok kennslunnar: Umræða um það sem fór fram, spurningar og bókalestur. 

Tenging: Haldið er áfram með vinnuna eftir að inn í leikskólann er komið.  
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5. Umræður 

Markmið verkefnis er að varpa ljósi á mikilvægi útikennslu barna á leikskólaaldri. Leitað var 

svara við því hvað útikennsla sem kennsluaðferð er og hvaða tilgang hún gæti þjónað í námi 

leikskólabarna. Verkefnið er unnið með tilliti til Aðalnámskrá leikskóla og grunnþættina sem 

eru meðal annars læsi, sjálfbærni og heilbrigði. Aðalnámskrá tekur fram að ná þurfi samfelldri 

og heildstæðri nálgun í kennslu hvað varðar grunnþættina sex. Til þess að svo megi verða þarf 

mögulega að fara óhefðbundnar leiðir í kennsluháttum og beita nýstárlegum nálgunum í 

skólastarfinu sjálfu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 14-15). Útikennsla 

hefur alla þá kosti til þess að uppfylla þau skilyrði sem grunnþættirnir sex segja til um og er 

hægt að flétta þá alla inn í útikennslu sem aðferð til náms ungra barna. Rannsókn Fjørtoft 

(2000) hefur sýnt fram á að útinám og möguleikar barna á frjálsum leik í fjölbreyttu 

náttúrulegu umhverfi hafi jákvæð áhrif á þroska barna. Lýðheilsustöð (2010) mælir með 

útikennslu vegna góðra áhrifa bæði á líkama og fyrir sálina. Í útikennslu fá börn færi á að 

kanna, upplifa og prufa sig áfram af eigin raun og fá þar af leiðandi reynslu frá eigin hendi. 

Börn hafa þann eiginleika að vera sífellt að læra eitthvað nýtt og taka lærdóm af öllum 

aðstæðum og því sem þau sjá og heyra í umhverfinu (Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2011, bls. 4). Í gönguferðum hafa börn oft fyrirfram ákveðin námsmarkmið, eins 

og er lagt fyrir í útikennslu, samtímis geta börn aukið þekkingu sína á öðrum færnisviðum til 

dæmis með því að skoða og heyra um umferðarskilti og verða þannig betur læs á umhverfi sitt 

(Neaum, 2012 bls. 14-8).                                                                                                                          

 Samkvæmt niðurstöðum úr athugun vildu börnin vera úti og njóta þess auk þess vildu 

þau eyða meiri tíma með kennara í skipulögðu starfi. Hvort sem þau vildu skoða ákveðið 

námsefni, vera í vettvangsferðum eða í leikjum eins og stórfiskaleikur. Öll lýstu þau 

velþóknun sinni af reynslu og upplifun af útikennslu og útiveru. Töldu börnin sig nokkuð viss 

um að þau myndu frekar velja útikennslu fram yfir frjálsan leik á leikskólalóðinni fengju þau 

val í framtíðinni. Niðurstöður rannsóknar úr greininni Hlutverk útiumhverfis í námi barna 

(2016) eftir Kristín Norðdahl styður við þessa frásögn barnanna. Þar sem niðurstöður sýndu 

fram á að börnum á leikskólaaldri þyki gaman og gagnlegt að vera úti, bæði hvað varðar leik 

og starf. Niðurstöðurnar sýndu auk þess fram á að börn vilja taka þátt í ákvarðanatöku í 

leikskólastarfinu þegar kemur að útiveru. Börnin telja sig fá tækifæri til þess að vera 

rannsakendur þegar skoðaðar eru lífverur í náttúrunni svo dæmi má nefna, auk þess telja þau 

sig hafa kost og færi á því í náttúrunni að skoða ýmislegt nánar, gera tilraunir og prufa sig 

áfram með námsefni og annan efnivið eins og mold og vatn. Út frá niðurstöðum athugunnar 
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ætti að efla það starf sem fram fer úti auk þess þurfa kennarar að taka tillit til þess hvað það er 

sem börn vilja í raun og veru gera. Þó þeim finnst skemmtilegt að vera í frjálsum leik, sem er 

einnig nauðsynlegur, þá sýna rannsóknir fram á gildi útikennslu og því þyrfti að skoða vel að 

auka kennslu úti, bæði í verklegum eða í fræðilegum tilgangi. Þegar litið er til fræða og 

rannsókna er varða útikennslu má sjá að gildi og kostir eru margir. Sterk rök liggja fyrir því 

að börn ættu að fá að njóta þess betur að vera í markvissu starfi úti með kennurum. Má þar 

helst nefna að í útikennslu fá börn tækifæri til þess að þroskast óhindrað í náttúrulegu 

umhverfi og aðstæðum (White, 2011, bls. 4). Námsferli barna í óheftu rými getur auk þess 

gefið börnum möguleika á betri skilning á því viðfangsefni sem er lært um hverju sinni, það 

getur gefur nemendum æðri tilgang í lærdómsferlinu, ásamt því að gefa þeim ástæðu hvers 

vegna þau stunda nám (Hammerman, 2001, bls. 11). Þegar vel tekst til í útikennslu hefur það 

jákvæð áhrif á skólastarfið í heild sinni, nemendur, kennara ásamt öðru starfsfólki skólans 

hagnast af því. Nemendum gæti gengið betur í námi og það verið þeim auðveldara á 

skilvirkan hátt. Þau fá reynslu af því að sinna náminu á fleiri stöðum ásamt því að læra og 

prufa önnur vinnubrögð á fjölbreyttan hátt. Með útikennslu er til dæmis hægt að tengja margt 

saman á góðan hátt, kennslu, nemendur, kennara, nærumhverfi skólans og náttúruna og starfa 

saman að sameiginlegu markmiði. Hvort sem þessi markmið tengjast námi eða því að fá aukið 

sjálfstraust til þess að prufa eða að tengjast náttúrunni á þann máta að einstaklingar beri 

virðingu fyrir henni ásamt því að vilja leika og starfa í henni á góðan hátt (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 103).                                                                                                                                        

 Út frá athugun að dæma gætu kennarar þurft að veita nánari skýringu á efni 

kennslustundar. Setja þarf orð á athöfnina sjálfa og útskýra kennsluáætlunina fyrir börnunum. 

Börn eiga oft auðveldara að gera sér grein fyrir námsefninu og kennsluaðferðum við betri 

útskýringar. Þegar útikennsla er skipulögð er mikilvægt að hafa nokkur atriði í huga. Hvar á 

kennslan að fara fram, hvað á að gera, hvert er viðfangsefnið og af hverju útikennsla sé 

álitlegur kostur til kennslu (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 103-106). 

Það þarf að íhuga hvernig þessir þættir hér að ofan tengjast grunnþáttum Aðalnámskrár. Það 

getur til dæmis verið lýðræði að leyfa börnunum að taka þátt í því sem á að gera úti, hvað 

vilja börnin læra um. Í sjálfbærni er hægt að fara út og gróðursetja tré og á meðan fjalla um 

sjálfbæra þróun í heiminum og hvað hver og einn getur gert til þess að hjálpa. Eins og kom 

fram í athugun hafa börnin breitt áhugasvið og það þarf að tengja áhuga þeirra og aðlaga 

skólastarfið og samþætta áhuga barnanna að skólastarfinu svo öllum líði vel, njóti sín í námi 

og hafi gaman af því svo það kvikni frekari áhugi á því sem verið er að kenna og læra um. 

 Námskenningar John Dewey, Lev Vygotsky og Jean Piaget styðja við það sem börnin 



25 

 

höfðu að segja um sitt eigið nám í athugun. Þau vilja prufa sig áfram hvað varðar það að 

vinna með ólík verkfæri til náms, má þar nefna vasaljós, vinna með skugga og ljós, fræðast 

um dýr, læra söngtexta, syngja og fara í gönguferðir. Jafnvel blanda þessu tvennu saman, þá 

syngja og ganga.  Námskenningarnar ganga út á að börn eigi að fá að byggja ofan á fyrri 

reynslu og prufa sig áfram til þess að þroskast í lífinu. Börn þarfnast félagslegra samskipta til 

að læra hvert af öðru. Börn þurfa tækifæri til þess að verða öflugir einstaklingar, til þess að 

vera virk bæði í samfélaginu og til þess að læra á samfélagið sem þau búa í með tilliti til 

menningar.                                                                                                                                    

 Í inngangi er fjallað um að börn eyði minni tíma úti nú til dags og eru ólíkar ástæður 

fyrir því, til dæmis hræðsla foreldra við hættur í náttúrunni (Sara Knigth, 2009, bls. 32). Í 

útikennslu eru börn að fá gríðarlega góða kennslu ef vel er að henni staðið ásamt góðum 

undirstöðum fyrir lífið og komandi nám. Börnin læra að umgangast náttúruna og eru undir 

eftirliti kennarans. Þau fá auk þess tækifæri á að vera saman og starfa saman á sínum 

forsendum að sameiginlegu markmiði en hvert á sinn hátt.  

 

6. Lokaorð 
Það er ekki til ein algild skilgreining á hugtakinu útikennsla hvort sem maður leitar í íslenska 

eða erlenda hugmyndafræði eða skoðar skilgreiningar. Þegar maður gefur sér tíma til þess að 

kynna sér þessa aðferð við kennslu í leikskólum er maður hins vegar fljótur að átta sig á 

hversu áhrifarík hún í raun er. Útikennsla er í stuttu máli öll sú kennsla sem fram fer utan 

dyra, safnkennsla og annað slíkt fellur þó undir þessa aðferð. Kostir útikennslu eru ótvíræðir. 

Námskenningar John Dewey, Lev Vygotsky og Jean Piaget styðja við útikennslu sem 

kennsluaðferð, þar sem þeir töldu að börn séu mikilvægir einstaklingar sem þroskist með því 

að fá að gera sjálf og byggja ofan á fyrri reynslu. Ásamt því að vera í félagslegum 

samskiptum við aðra einstaklinga. Með þessu tvennu, að gera sjálf og vera í samskiptum, 

verða börn hluti af samfélaginu og halda áfram að þroskast og dafna. 

 Útikennsla er ekki aðeins áhrifarík leið ungra barna til náms heldur býður hún upp á 

fleiri góða kosti svo sem góða hreyfingu og börn fá að kynnast umhverfinu á annan og ólíkan 

hátt heldur en annars. Í útikennslu læra börn að sýna umhverfinu virðingu sem getur smitað út 

frá sér. Þau fá færi á að snerta, lykta og upplifa allt sjálf og oftar en ekki læra börnin miklu 

meira en lagt var uppi með í upphafi. Námsefni kann upprunalega að vera um fuglinn hrafn en 

í útikennslu fá börnin tækifæri til að læra um hrafninn en einnig um  umferðarreglur, önnur 

dýr, veðrið, nýja söng texta og aukið málþroska með samræðum. 
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 Samkvæmt niðurstöðum úr athugun vildu börnin eyða meiri tíma í skipulögðu starfi 

með kennara úti. Sem kennari þarf maður að setja hagsmuni nemanda sinna fyrst og huga að 

því hvað þau vilja. Það þarf að efla þeirra færni til þess að ákveða hvað þau sjálf vilja í sínu 

eigin námi svo námsframvinda þeirra verði sem árangursríkust og starfa samkvæmt því.  

Þegar vísbendingar gefa til kynna að börn vilji almennt taka þátt í meiri útikennslu ættu 

kennara að taka höndum saman og færa kennsluna út fyrir veggi skólans. Sérstaklega í ljósi 

þess að sýnt hefur verið fram á mikilvægi þess að læra úti og njóta saman.  
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Fylgiskjal 1 

 

Spurningalisti  

1. Hvað þykir þér skemmtilegast að gera þegar þú ert úti á leikskólanum? 

2. Veist þú hvað útikennsla er?   (Skilgreining ef það er ekki þekking á hugtakinu).  

3. Hefur þú tekið þátt í útikennslu? 

4. Ef þú hefur tekið þátt í útikennslu, myndir þú vilja fara oftar? 

5. Hvort þykir þér skemmtilegra að vera úti í frjálsum leik eða í útikennslu? 

6. Geturðu sagt mér frá einhverju sem þú hefur lært í útikennslu? 

 

Skilgreining sem stuðst var við ef ekki var þekking á hugtakinu útikennsla:  

Útikennsla er allt nám sem börn læra úti og öll sú kennsla sem fer fram utan veggja skólans, 
þegar kennari er að kenna úti. Útinám auk þess flokkast sem heimsóknir á söfn eða fyrirtæki 
til dæmis (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 15). 
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