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Ágrip 

Rannsóknarritgerð þessi er lokaverkefni til BA – gráðu í Tómstunda- og félagsmálafræði 

við Háskóla Íslands. Gerð var eigindleg rannsókn og var markmiðið með henni að leita 

eftir því hvort að útinám hafi jákvæð áhrif á myndun sjálfsmyndar hjá ungum börnum. 

Rannsóknarvettvangurinn var leikskólinn Álfheimar á Selfossi, en sá leikskóli hefur aflað 

sér mikillar reynslu á sviði útináms. Gerð var athugun á leikskólanum þar sem fylgst var 

með fjórum börnum bæði inni og úti í leik en einnig voru tekin viðtöl við fjóra starfsmenn. 

Fræðilegur bakgrunnur ritgerðarinnar byggir á kenningum Dewey, Vygotsky og Piaget, en 

jafnframt skilgreiningum á þeim hugtökum sem unnið er með eins og útinám, 

reynslumiðað nám, ígrundun og sjálfsmynd. Rannsóknarspurningin ritgerðarinnar er: 

Hefur útinám jákvæð áhrif á myndun sjálfsmyndar ungra barna? Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að það eru ákveðnar vísbendingar um að útinámið hafi 

jákvæð áhrif á myndun sjálfsmyndar hjá ungum börnum. Þar sem að athugun leiddi í ljós 

að sjálfsálit, sjálfsöryggi og trúin á eigin getu var mun meiri hjá börnunum í útináminu 

heldur en inni. Einnig studdu viðtöl við starfsmenn þær niðurstöður. Niðurstöðurnar gefa, 

vonandi þeim sem vinna að öflugu útinámi barna, byr undir báða vængi, í að halda þeirri 

vinnu áfram.  

Lykilhugtök: Útinám, reynsla, upplifun, ígrundun, sjálfsmynd, börn. 
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Formáli 

Ástæðan fyrir vali mínu á þessu verkefni var að í áfanga, sem ég stundaði í Háskóla Íslands 

haustið 2015 og nefnist Útinám, náttúra og reynsla, fékk ég það skemmtilega verkefni að 

búa til og framkvæma útinámsverkefni fyrir barnahóp, sem ég síðan framkvæmdi fyrir 

börn á skólavistun Sunnulækjarskóla á Selfossi. Í því verkefni sá ég hve miklar breytingar 

urðu hjá börnunum þegar líða fór á það verkefni, í tengslum við upplifunina af því að leika 

sér úti í náttúrulegu umhverfi. Þar varð mér ljóst hversu mikilvægt það er að börn hafi 

tækifæri á að upplifa og öðlast reynslu af náttúrunni. Þá fór ég að hugsa um mínar eigin 

tengingar við náttúruna og hvað það var sem gerði mig að því sem ég er. Ég hef allt tíð, 

alveg síðan í barnæsku haft áhuga á útivist og þá helst útivist sem hefur beina tengingu 

við náttúruna. Ég ólst upp í sveit og segja má að náttúruna hafi alið mig upp. Ég fór út á 

morgnana og kom ekki inn fyrr en seint á kvöldin. Þá sterku tilfinningu, sem ég upplifi enn 

í dag, í tengslum við náttúruna langar mig til að önnur börn fái að upplifa líka. Ég er ekki í 

vafa um að vera mín í náttúrunni sem barn hafi skapað mér merkingabæra reynslu sem 

hefur skipt mig miklu máli allar götur síðan í lífinu. Til þess að auka skilning á því hversu 

nauðsynlegt það er að börn hafi tækifæri á að upplifa náttúruna og öðlast sömu 

tilfinningu og ég sjálf hef úr minni æsku, vildi ég gera rannsókn sem hefði eitthvert gildi í 

umræðunni um nauðsyn þess að börn hafi tækifæri á að njóta virks útináms.  

Leiðbeinandinn minn var Smári Stefánsson og vil ég þakka honum fyrir handleiðsluna í 

gegnum allt ferlið. Ég vil þakka starfsfólkinu á leikskólanum Álfheimum á Selfossi, 

sérstaklega fyrir jákvæðni og þolinmæði gagnvart mér þegar ég var að vinna að öflun 

rannsóknargagna en einnig fyrir þátttöku þeirra í viðtölum. Síðan fær eiginmaður minn og 

dætur mínar þau Stefán Pétursson, Helga Mjöll Stefánsdóttir og Hekla Þöll Stefánsdóttir, 

sérstakar þakkir fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar sem og aðstoð við þýðingar og 

síðast en ekki síst fá þau og sonur minn Ísak Máni Stefánsson þakkir fyrir umburðarlyndi 

gagnvar mér, með því að vera til staðar og hvetja mig áfram þegar unnið var að gerð 

ritgerðarinnar.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 
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verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 2017 

 

     _________________________________ 

       Dröfn Jónsdóttir  
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1 Inngangur  

Það að eiga kost á því að geta myndað sterka sjálfsmynd er eitthvað sem er mikilvægur 

þáttur í lífi hvers einstaklings og mikilvægt að geta byggt grunninn að því strax í 

barnsæsku. Hins vegar getur það reynst mörgum börnum erfitt og nokkuð ljóst að leita 

þarf allra leiða til að skapa þeim þau tækifæri á sem breiðustum vettvangi. Til að svo geti 

orðið er vert að hafa í huga að börn geta ekki myndað sterka sjálfsmynd bara með því að 

nýta sér eingöngu tækni nútímans. Vegna þess að börn þurfa að reyna og upplifa sjálf 

hvað þau geta. Reynslumiðað nám þar sem einstaklingur reynir á eigin skinni það sem 

hann upplifir og tækifæri á að ígrunda þá reynslu, eru mikilvægir þættir í þroska hvers 

einstaklings (Dewey, 2000b). Einstaklingar sem ekki hafa náð að mynda sterka sjálfsmynd 

virðast eiga í meiri hættu á að eiga við andleg heilsutengd vandamál að stríða, eins og til 

dæmis tengd kvíða (Morony, Kleitman, Lee og Stankov, 2013 ; Weiten og Lloyd, 1994). Þar 

sem líkur eru á að börn í dag hafi ekki sömu tengingar við náttúruna og þau höfðu áður 

fyrr, og viðfangsefni þeirra í leikjum miðist meira að notkun tölvu og samskiptamiðla í 

nútímanum (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014) er þörf á að gera sér grein 

fyrir nauðsyn þess að mikilvægt er að börn eigi kost á virku útinámi, þar sem þau geta nýtt 

ímyndunarafl sitt til að skapa sinn eigin heim. Þau hafa síðan tækifæri á að yfirfæra þann 

heim á raunverulegar aðstæður, hvort sem er í námi eða daglegu lífi (Jakob Frímann 

Þorsteinsson, 2012; Dewey, 2000b).  

Rannsakanda langaði að skoða hvort að útinám hefði áhrif á myndun sjálfsmyndar 

hjá ungum börnum og þar sem að leikskólinn Álfheimar á Selfossi hefur frá árinu 2002 

boðið nemendum sínum upp á virkt útinám, sem framkvæmt er í náttúrunni, ákvað 

rannsakandi að framkvæma rannsókn sína þar. Rannsakandi mat það sem svo að reynsla 

Álheima af útinámi ætti að gefa nokkuð marktækar niðurstöður. Rannsakandi setti fram 

rannsóknarspurninguna: Hefur útinám jákvæð áhrif á myndun sjálfsmyndar ungra barna?  

Til að svara þeirri spurningu framkvæmdi rannsakandi eigindlega rannsókn með 

áhorfsathugun á börnum og viðtölum við starfsmenn.  

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að fyrst er fræðilegum grunni 

rannsóknarinnar og helstu hugtökum gerð skil en síðan kemur lýsing á bakgrunni og 

aðstæðum þess leikskóla sem rannsóknin var framkvæmd á. Þar næst er farið yfir hvaða 
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aðferðum var beitt við öflun rannsóknargagna. Í lokin eru svo niðurstöður settar fram, 

fyrst niðurstöður athugunnar en síðan niðurstöður viðtala. Í umræðukafla eru síðan 

dregnar saman helstu niðurstöður og þær skoðaðar út frá þeim fræðilegu heimildum sem 

liggja að baki rannsókninni og leitast við að svara rannsóknarspurningunni út frá þeim 

niðurstöðum. 
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2 Útinám og útikennsla 

Útinám og útikennsla eru algeng hugtök sem notuð eru þegar fjallað er um það nám sem 

fram fer utan veggja skólans (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla 2011 er útikennsla talin styrkja allt nám og hafi jákvæð áhrif á 

heilbrigðar lífsvenjur en jafnframt að í útinámi gefist nemendum færi á 

raunveruleikatengdri upplifun af því viðfangsefni sem fengist er við hverju sinni (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011a). Til að átta sig betur á hvað þessi hugtök merkja og 

hvaða skilgreiningar liggja að baki þeim er gott að skoða hvað þeir segja sem hafa 

rannsakað og kynnt sér þau tækifæri sem náttúran gefur í kennslu og námi. Mörgum hefur 

þó reynst erfitt að skilgreina þessi hugtök nákvæmlega.  

Hugtakið útinám spannar afar vítt svið. Nota má þá skilgreiningu að útinám eigi við 

það nám sem fer fram utan skólastofunnar (Odberg, 2010). Einnig eru til fleiri orð sem 

tengjast hugtakinu útinám, eins og til dæmis ævintýranám og útilíf (Jakob Frímann 

Þorsteinsson, 2012). Ef hugtakið útikennsla er skoðað og túlkað á einfaldan hátt þá er 

merkingin þess, það sem kennarinn skipuleggur og lætur börnin gera úti (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). Önnur skilgreining er að útikennsla sé þegar 

kennslustundir barnanna fara fram utandyra og kennslugögnin eru það sem finna má í 

náttúrunni (Helena Ólafsdóttir, 2010). Ann-Helen Odberg setur fram þá útskýringu að 

útikennsla sé kennsla sem innihaldi ekki bara útiveru heldur sé hún líka mikil hreyfing fyrir 

nemendur og kennara. Öll menntun sem á sér stað utandyra sé útikennsla og oft sé talað 

um útiskóla þegar kennt er úti en hún talar jafnframt um að það sé hægt að útfæra 

kennsluna á margvíslegan hátt (Odberg, 2010). 

Hugtökin útinám og útikennsla eru bæði jafn góð og gild þegar talað er um það 

nám og kennslu sem á sér stað utandyra. Bæði hugtökin eru notuð jöfnum höndum af 

nemendum og kennurum. Úti er kennarinn ekki sá eini sem sér um kennsluna því þegar út 

er komið hefur hann fengið umhverfið og náttúruna sér til aðstoðar og ef horft er á það í 

því samhengi, er hugtakið útinám betra (Hekla Þöll Stefánsdóttir, 2015). Hér í þessari 

ritgerð verður því meira horft á hvað felst í hugtakinu útinámi og meira talað um það sem 

börn öðlast með því að eiga kost á útinámi og minni áhersla lögð hvernig kennslan er sett 

fram. 



12 

2.1  Útinám 

Hugtakið útinám felur í sér að einstaklingurinn lærir utan hins hefðbundna 

námsumhverfis sem skilgreint hefur verið innan veggja skólans. Þegar talað er um útinám 

getur það jafnt verið það sem er úti í náttúrunni eða innan annara bygginga sem ekki eru 

skólabyggingar. Námið getur átt sér stað út frá leiðsögn kennara, af öðrum einstaklingum 

sem unnið er með í hóp eða einhverju sem einstaklingurinn uppgötvar sjálfur og vekur 

áhuga hans (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014).  

Nauðsynlegt er að koma útinámi í nærumhverfi skólans inn í námsefnið, þannig að 

það verði að rútínu. Nauðsyn þess er ekki bara að það er þægilegt, heldur er nauðsynlegt 

að læra og leika við sitt fólk á sínum stað. Þar sem einstaklingur fær tækifæri á að læra 

hver hann er og hvar hann er og hann sé fær um að þekkja það samfélag sem hann býr í 

(Beames, Higgins og Nicol, 2012). Mikilvægt er að eyða ekki öllum tímanum í að komast á 

staðinn, heldur reyna að hafa hann nálægt skólanum, til að geta nýtt tímann á svæðinu. 

Svæðið skiptir ekki heldur alltaf mestu máli heldur hvað er verið að gera þar (Swarbrick, 

Eastwood og Tutton, 2004). Þegar talað er um hugtakið útinám á best við að tala um ,,það 

að læra úti“ og frekar að það sé verið að leika, læra og þroskast úti frekar en að kenna úti 

(Jakob Frímann Þorsteinsson, 2011). Tala má um að útinám samanstandi af þrennskonar 

þáttum: umhverfismennt, útivist og persónu- félagslegum þroska (Higgins og Nicol, 2002).  

Menntun og nám á sér stað á mun víðari grundvelli en innan skóla og hefur því 

námsumhverfi mikið um það að segja og er máttur náttúrunnar stór áhrifaþáttur í að auka 

skilning nemandans á námsefninu (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2012). Í útinámi þar sem 

farið er út fyrir hefðbundinn ramma skólaumhverfis, er hægt að tala um að það hafi bæði 

áhrif á samskipti og þroska nemenda á jákvæðan hátt, þar sem tekist er á við viðfangsefni 

í raunveruleikanum og á það bæði við um einstaklings- og hópaverkefni. Unnið er meðal 

annars með samskiptafærni nemenda, líkamlega færni og þroska (Jakob Frímann 

Þorsteinsson, 2011).  

Kostir útináms eru margir og margt sem bendir til að útinám stuðli að því að 

einstaklingar eigi oft auðveldara með að takast á við ýmis vandamál og eigi jafnframt 

auðveldara með að leysa þau, þeir séu færari um að taka áhættu, hafi jákvæð áhrif á 

hópastarf og stuðli að auknu sjálfstrausti (Higgins og Nicol, 2002). Í útinámi hefur náttúran 
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lykilhlutverki að gegna, þar er unnið með það ófyrirséða, óstýranlega og óskipulagða. 

Heimur náttúrunnar er annar heimur og þar má einnig finna sér skjól frá öllu því 

hversdagslega (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2013). Til að útinám geti gengið vel er 

samvinna leiðbeinanda og nemenda lykilatriði, því með samvinnu allra í útinámi og að fá 

að upplifa hlutina með hópnum, reynir á færni barnanna í samskiptum eins og að fara 

eftir reglum vera fær um að kynna hugmyndir sínar og geta fært rök fyrir máli sínu (Inga 

Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014).  

Richard Louv (2008) hefur áhyggjur af því í bók sinni  Last Child in the Wood, 

hversu miklum tíma börn eyða innandyra dag hvern. Hann telur að sú fjarlægð sem 

myndast hefur á milli barna og náttúrunnar geti haft alvarlegar afleiðingar á þroska barna. 

Í því sambandi nefnir hann að það geti haft neikvæð áhrif á bæði líkamlega- og andlega 

heilsu barna hversu lítil tengsl þau hafa við náttúruna. Louv telur mikilvægt að meira sé 

horft til að nýta heim náttúrunnar þegar unnið er með börnum og að börn þurfi að hafa 

tækifæri á að dvelja í náttúrunni, ef þeim er gefinn kostur á virku útinámi þá geti það 

virkað sem mótvægi gegn andlegum- og tilfinningalegum erfiðleikum sem börn eiga við að 

stríða í nútímanum (Louv, 2008). 

Það eru fleiri sem hafa áhyggjur af minni tengslum barna við náttúruna en þar sem 

samfélagið hefur breyst mikið á síðustu árum og raunveruleikinn er sá að börn í dag eru 

komin langt frá þeim tímum þegar náttúran spilaði stóran sess í lífi allra barna en þá er átt 

við fyrir tæknivæðingu nútímans. Er því mikil þörf á að börn hafi tækifæri á að eiga þess 

kost að læra í samspili við umhverfi sitt. Mikilvægt er að allir þeir sem standa að námi 

barna séu meðvitaðir um þessar breytingar og geri sér grein fyrir að kennsluaðferðir þurfi  

að skipuleggja út frá þeim breytingum (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). 

Það skiptir líka máli að börn kynnist náttúrunni frá barnæsku af því að áhrif manna á 

náttúruna og umhverfið sitt eru mikil og því miður ekki alltaf til góðs. Samkvæmt 

samantekt frá OECD (2012) er talið að nemendur sem hafa litla þekkingu á sviði 

umhverfisfræðslu séu líklegri til að ofmeta tæknilegar lausnir þegar leysa þarf til dæmis úr 

vandamálum sem snúa að umhverfinu (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014). 
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Mikið hefur verið rætt um á síðustu árum hversu mikilvægt það sé að börn séu læs 

en hugtakið læsi hefur hingað til verið skilgreint sem hæfni í að vera fær um að lesa, skrifa 

og geta metið skrifaðan texta. Mikilvægt er að skapa börnum líka tækifæri á að vera fær 

um að lesa í umhverfi sitt (Stefán Jökulsson, 2012). Því að hægt er að skilgreina læsi út frá 

umhverfi. Það er að segja að geta lesið í mannvirki, náttúruna og fólk. Þar sem að 

viðfangsefnið er að sjá, skilja, meta og nýta umhverfið með þeim tilgangi að verða færari í 

að þekkja og skilja og verða virkari innan síns samfélags. Einnig er mikilvægur þáttur í læsi 

að þekkja sjálfan sig og að öðlast sjálfskilning, það er að segja að geta nýtt hæfileika sína 

við mismunandi aðstæður og að þekkja sínar veiku og sterku hliðar. Í útinámi eiga 

nemendur kost á þjálfun í læsi á breiðum grundvelli (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014).  

Útinám er hvetjandi leið til að virkja ímyndunarafl í leik barna og hefur jákvæð 

áhrif á skapandi hugsun. Jafnframt er það góð leið til að styrkja sjálfsöryggi hvers 

einstaklings og hefur góð áhrif á sjálfstraustið. (Fjørtoft, 2001; Charles, 2009). Miðað við 

þá þætti sem hér eru upp taldir er mikilvægt að börn hafi kost á að stunda útinám.  
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3 Reynslumiðað nám  

John Dewey (1859 – 1952) var bandarískur heimspekingur sem kom fram með nýja stefnu 

í menntamálum í kringum aldamótin 1900 (Dewey, 2000a). Hann taldi að nám þyrfti ekki 

bara að eiga sér stað innan veggja skólans og að nám þyrfti ekki að vera lærdómur 

tiltekinna námsgreina, heldur gæti nám verið fólgið í þeirri reynslu sem einstaklingur 

upplifir (Dewey, 2000b). Reynslumiðað nám miðast meðal annars að því að einstaklingur 

verður fær um að nýta sér reynsluna til að yfirfæra á reynslu í aðrar aðstæður til dæmis í 

daglegu lífi (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2012). Því eins og John Dewey skilgreinir 

hugtakið reynsla (e. experience) þá tengir hann það hugtak einkum við þá menntun og 

þroska einstaklings sem lærdómurinn, af reynslunni sem hann verður fyrir, skilar. 

Einstaklingurinn öðlast sem sé nýja reynslu, hann lærir af þeim upplifunum og afleiðingum 

sem þessi nýja reynsla skilar honum og hann yfirfærir þennan nýja lærdóm yfir á aðrar 

aðstæður. Lærdómurinn sem hann hefur öðlast hefur síðan áhrif á hvernig viðbrögðin við 

nýrri reynslu, sem hann síðar öðlast eða upplifir verða (Sigrún Júlíusdóttir, 2002).  

Dewey lagði mjög ríka áherslu á að reynsla væri grundvöllur fyrir menntun og að 

áhugi barnsins fyrir viðfangsefninu væri nauðsynlegur til að menntun gæti átt sér stað. 

Börn þyrftu að fá tækifæri til að prófa sig áfram, gera jafnvel mistök sem skapaði þeim 

lærdóm og ígrunda síðan þá reynslu sem þau höfðu öðlast út frá því. Dewey taldi einnig að 

ekki mætti líta á nám barna sem undirbúning fyrir það sem væri fram undan, heldur að 

námið væri hluti af lífinu sjálfu. Vert er þó að benda á að ekki þarf öll reynsla að vera til 

góðs, því þarf sá sem stýrir námi barnsins, hvort sem er kennari eða leiðbeinandi, að vera 

vakandi fyrir því í hvaða átt reynslan stefnir (Dewey, 2000b).  

Mikilvægt er því að útinámið sé vel skipulagt. Þannig aukast möguleikarnir á að 

hægt sé að bjóða upp á reynslu og upplifun sem skilar sér í styrkingu á jákvæðu námi hjá 

börnum (Boss, Jacobs og Anderson, 2009). Vandamálið er þó að erfitt getur verið að finna 

þá leið sem örvar hugsun nemenda án þess að kennari sé orðin of leiðandi á 

námstækifærum barnanna og upplifun þeirra og reynslan af náminu sé því ekki of 

kennarastýrð (Dewey, 2000a).  

Kenningar Jean Piaget (1896 – 1980) sem var svissneskur vísindamaður, lögðu 

mikla áherslu á að rannsaka hugastarfsemi barna (Berger, 2011). Einnig bentu þær á 

hversu mikilvæg reynslan er til þess að börn geti náð að þroskast eðlilega. Piaget taldi að 
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þekking barna væri tilkomin þegar þau öðlast nýja reynslu og tengja hana við eldri reynslu 

og í framhaldi af því endurskoða þau síðan hugsanir sínar og aðlaga að nýrri reynslu 

(Shaffer og Kipp, 2013). Hugmyndir hans um að virkni sé forsenda alls náms falla undir 

kenningar um hugsmíðahyggju (Aldís Guðmundsdóttir, 1997). Piaget taldi að 

vitsmunaþroski ætti uppruna sinn að rekja til tveggja eiginleika sem væru öllum 

einstaklingum meðfæddir. Hann nefndi þessa eiginleika aðlögun og skipulagningu. Með 

aðlögun taldi hann að í samskiptum við umhverfið verði einstaklingur fyrir sífelldum 

breytingum. Aðlögun eigi sér því stað þegar einstaklingur öðlast nýja reynslu, með því að 

ummóta hugsunarform sín þannig að hugsunin rúmi margþættari reynslu en áður. 

Skipulagning taldi Piaget að fæli í sér að geta nýtt einfaldar athafnir, eins og að snerta, 

horfa og nefna sem efnivið í mun flóknari hugsana form (Charles, 1982).  

Piaget áleit að skipta mætti þroska barna í fjögur stig: Skyn-hreyfistig frá 0 – 2 ára, 

foraðgerðastig frá 2 – 6 ára, stig hlutbundinna aðgerða frá 7 – 11 ára og stig formlegra 

aðgerða frá 11/12 ára  – og eldri (Berger, 2011). Á stigi foraðgerða sjá börn hlutina bara frá 

eigin sjónarhorni en einnig hefst raunveruleg hugsun barna á þessum aldri. Barnið hefur 

öðlast hæfileikann til að nota tákn yfir hluti en myndir og tungumál eru einnig mikilvæg 

hjálpargögn til að tjá hugsanir. Á þessu stigi meðhöndla börn hluti og náttúruleg fyrirbæri 

eins og þeir séu með svipaða eiginleika og lifandi manneskja. Grasið gæti meitt sig ef þau 

stíga á það og þegar vindurinn blæs á trén, þá eru trén að hreyfa sig (Aldís 

Guðmundsdóttir, 1997).  

Lev Vygotsky (1896 – 1934) var rússneskur sálfræðingur. Hann taldi að nám og 

þroski barna væru nátengdir þættir. Hann taldi að forvitni væri eðlislæg hegðun barna og 

að þau væru sjálf virk í eigin námi. Þau lærðu í gegnum reynsluna með aðstoð frá þeim 

sem eru reyndari og eldri og væru þeim því mjög mikilvægar fyrirmyndir (Berger, 2011). 

Dewey lagði sömuleiðis áherslu á að forvitni sé eðlislægur hluti allra lifandi vera. 

Hjá börnum, þar sem allt er nýtt, sé hún uppspretta af nýjum upplifunum sem skapa 

einstaklingnum nýja reynslu sem síðan verður hvatning til að koma af stað ígrundaðri 

hugsun (Dewey, 2000a). Það að gefa börnum kost á náttúrulegu umhverfi í námi er 

mikilvægur þáttur í þroska þeirra, það færir þeim öðruvísi reynslu og annarskonar nám en 

þau þekkja innan hefðbundins náms inni í skólanum (Kristín Norðdahl, 2005). 
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3.1 Ígrundun reynslu 

Til að hægt sé að vinna úr reynslu sinni er nauðsynlegur þáttur að ígrunda hana í lokin á 

hverju verkefni. Mikilvægt er þegar einstaklingur verður fyrir nýrri reynslu að honum sé 

gefið tækifæri á að ígrunda þá reynslu sem upplifunin af verkefninu skilaði honum. 

Ígrundun eða rýni fellst í því að geta komið auga á aðalatriðin á meðan að atvikið átti sér 

stað. Hún fer fram eftir á og tilgangurinn er að læra af reynslunni (John, 2002) til þess að 

hann hafi tækifæri á að yfirfæra og/eða samþætta á bæði fyrri en ekki síður seinni reynslu 

sem hann upplifir (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2012). John Dewey lagði mikla áherslu á 

að kennari horfði á sig sem aðstoðarmann nemandans en ekki sem stjórnanda, þannig að 

nemandinn og kennarinn ynnu í sameiningu að lausn verkefna með leiðsögn kennarans. 

Þar sem að kennarinn nýtti sér þá leið að spyrja opinna spurninga til að virkja hugsun 

nemanda, í stað þess að lesa kennsluefnið fyrir nemendur (Inga Lovísa Andreassen og 

Auður Pálsdóttir, 2014). 

Vygotsky lagði ríka áherslu á leik barna og taldi hann að leikurinn væri helsta 

uppspretta barna til að ná að þroskast. Hann taldi jafnframt að börn gætu framkvæmt 

ýmislegt í leikjum sem þau jafnvel treystu sér ekki til að gera í raunveruleikanum. Hann 

lagði jafnframt áherslu á að hlutverk kennarans væri að geta miðlað reynslu til nemenda 

og aðstoða þá eftir þörfum og þá sérstaklega að aðstoða þá við að ígrunda reynslu sína 

(Vygotsky, 1978). Í rannsókn sem Margaret Carr gerði árið 2011 kom fram í niðurstöðum 

hennar að ef börn fá tækifæri á að ígrunda námsögur sínar, þá koma sjónarhorn þeirra 

betur fram og það skapar þeim betri tækifæri á að vinna til dæmis með mótun 

sjálfsmyndar sinnar (Carr, 2011). 
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4 Sjálfsmynd 

Tove Hvid (1990) segir að grunnur að sálfélagslegum þroska sé lagður á fyrstu árum í lífi 

hvers einstaklings eða í kringum þriggja til fjögurra ára aldur. Á því æviskeiði lærir barnið 

að það er einstaklingur og aðrir í þeirra umhverfi eru annað óháð þeim sjálfum, einnig að 

hegðun þess sjálfs getur verið ólík hegðun annara og upplifunin getur verið misjöfn eða 

einstaklingsbundin. Sjálfsmynd hvers einstaklings þróast hraðast á fyrstu árum ævinnar en 

er síðan í stöðugri mótun út alla ævina. Glöggt merki um þróun sjálfsmyndar má sjá þegar 

barnið fer að aðgreina sig frá öðrum, það gerist á mótþróaskeiðinu í kringum tveggja- til 

fjögurra ára aldur (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2001). Hugtakið 

sjálfsmynd nær yfir allar þær skynjanir sem einstaklingur hefur um sjálfan sig og hefur 

áhrif á hvernig einstaklingur hegðar sér og er flókið samspil margra þátta (Kozier, Erb, 

Bergman og Snyder, 2004). Undirhugtök merkingar orðsins sjálfsmyndar eru 

sjálfsálit/sjálfsmat, sjálfstraust og sjálfsvirðing (Sigrún Erla Ólafsdóttir og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2013). 

Hugtakið sjálfsálit merkir í stuttu máli hvaða mat einstaklingur hefur á sjálfum sér  

og hversu sáttur hann er með sig (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2001) og 

hvernig staða hans er gagnvart öðrum (Kristján Kristjánsson, 2002). Börn með hærra 

sjálfsálit hafa samkvæmt rannsóknum, færri tilfinningaleg vandamál, eins og til dæmis 

tengd kvíða (Weiten og Lloyd, 1994). 

Sjálfstraust birtist í þeirri trú sem einstaklingur hefur á sjálfan sig, það er að segja, 

hvað hann geti, en jafnframt trúnni á að hann geti gert það sem hann stefnir á. Trúin á 

hvað hann getur þarf þó ekki að eiga alltaf við og getur verið aðstæðubundin, af því að 

einstaklingur getur haft mikla trú á getu sinni í ákveðnum aðstæðum en litla trú á sjáfum 

sér í öðrum aðstæðum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Sjálfstrú verður oft til í gegnum 

beina reynslu eða herminám. Þar sem að einstaklingur metur sína frammistöðu í 

samanburði við aðrar manneskjur. Ef einstaklingur sér aðrar manneskjur takast á við erfitt 

verkefni á farsælan hátt, þá hefur það áhrif á að eigin geta í sama verkefni geti aukist 

(Wood og Bandura, 1989). 

Í niðurstöðum rannsóknar sem framkvæmd var bæði í Asíu og Evrópu, kom fram 

að lítil sjálfstrú og léleg sjálfsmynd höfðu sterka tengingu við kvíðaeinkenni hjá börnum 
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(Morony o.fl., 2013). Lítið sjálfstraust getur valdið því að börn þora ekki að tjá sig um hluti 

sem skipta máli í lífi þeirra og sem skipt geta máli vegna velferðar þeirra. Mikilvægt er því 

að leita allra leiða til að styrkja sjálfstraust hvers einstaklingsins (María Jónasdóttir, 2012). 

Mikilvægt er því að efla sjálfsmynd og trú barna á sig sjálf sig strax í bernsku, til að 

koma í veg fyrir alvarleg heilsutengd vandamál síðar meir á ævinni. Sjálfsmynd hvers 

einstaklings skiptir miklu máli og það hefur mikið með andlegt heilbrigði að gera hversu 

fastmótuð hún er. Vegna þess að einstaklingur með jákvæða sjálfsmynd, velkist ekki í vafa  

um virði sitt sem manneskju. Hann er vel tengdur tilfinningalega og vanmetur ekki sjálfan 

sig. Lífsreynsla og minningar hvers einstaklings, það er að segja það sem hann hefur 

upplifað og skynjað frá barnæsku, getur haft úrslitaáhrif á hvernig mótun 

sjálfsmyndarinnar verður síðar meir á ævinni (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 2001). Í Aðalnámskrám leikskóla er tekið fram að skapa skuli heilsueflandi 

umhverfi, þar sem aðalmarkmiðið er að stuðla að þroska og heilbrigði nemenda út frá 

ýmsum hliðum og eru þar meðal annars nefndir þeir þættir sem snúa að jákvæðri 

sjálfsmynd, hreyfingu og skilningi á sínum eigin tilfinningum sem og tilfinningum annara 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b). 
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5  Rannsóknir 

Niðurstöður margra rannsókna sem gerðar hafa verið á útikennslu og útinámi gefa 

vísbendingar um að útivera í náttúrunni hafi jákvæð áhrif á sjálfsmynd og viðhorf barna. 

Þau verði einbeittari, jákvæðari og séu færari um að finna fleiri lausnir í útináminu en inni 

í skólastofunni (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). Ekki eru til margar 

íslenskar rannsóknir sem fjalla með beinum hætti um áhrif útináms á myndun 

sjálfsmyndar hjá börnum en Sigurborg Sif Sighvatsdóttir (2014) komst að því í rannsókn 

sinni, að sú reynsla og þroski sem börn fá í útinámi hafi góð áhrif á sjálfsálit og sjálfstraust 

þeirra en það eru meðal annars þættir sem hafa áhrif á myndun jákvæðrar sjálfsmyndar 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2001). 

Sigrún Júlíusdóttir (2002) gerði umfangsmikla rannsókn þar sem hún fór með hóp 

unglinga í hálendisferðir, þar kom fram í niðurstöðunum hennar að meðal annars upplifðu 

unglingarnir nýjar tilfinningu tengdar sjálfsmyndinni, það er að segja, þau fundu nýjar 

hliðar á sjálfum sér sem þau höfðu ekki áður þekkt.  

Nokkrar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif útináms á sjálfstraust og 

sjálfsmynd barna. Rickinson og félagar komust að því, eftir að hafa skoðað niðurstöður 

150 rannsókna, sem gerðar voru á útinámi og útikennslu, að útikennsla og útinám hafi 

jákvæð áhrif á líkamlegt atgervi og sjálfsmynd nemenda (Rickinson o.fl., 2004). Fjölmargar 

rannsóknir benda enn fremur á að regluleg tengsl við náttúruna auki bæði líkamlega og 

andlega vellíðan (Charles, 2009). Fleiri niðurstöður benda einnig til að sé börnum gefin 

kostur á að leika sér í gegnum frjálsan leik í útinámi öðlast barnið trú á eigin getu og 

skapar það því barninu tækifæri til að prófa sig áfram á raunverulegan hátt til úrlausna á 

verkefnum í gegnum ímynduð viðfangsefni (Fjørtoft, 2001; Charles, 2009).  

Í rannsókn sem framkvæmd var í Englandi og byggð var upp út frá skandinavísku 

verkefni sem heitir Forest School Movement var unnið með litla barnahópa í útinámi. 

Rannsakendur komust að því í niðurstöðum sínum, að í útinámi sem framkvæmt er í 

náttúrunni, gefst börnum fleiri tækifæri til að nýta sér getu sína og færni til meira náms. 

Börnin uppgötvuðu ekki bara trúna á sig sjálf, heldur nutu þau jafnframt meiri virðingar af 

hálfu samnemenda sinna, sem rannsakendur álitu að skapaði þeim meiri tækifæri og getu 

til að efla til dæmis mótun sjálfsmyndar sinnar. Mikilvægur þáttur sé að byrja snemma að 
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fara með börnin í útinám, þannig megi byggja upp trúnna á eigin getu sem nýtist 

börnunum áfram í námi. Þeir tala líka um að börn sem áttu við málörðugleika að stríða 

inni og áttu þar af leiðandi í erfiðleikum með að leika við önnur börn, hafi úti í skóginum 

notað málið og talað þar hátt og skýrt sem varð til þess að börnin áttu í mun meiri 

samskiptum við önnur börn þar en inni (Swarbrick, Eastwood og Tutton, 2004).  

Í niðurstöðum rannsókna sem gerðar hafa verið í Noregi, bendir ýmislegt til að 

þegar börn leiki sér úti í náttúrunni sé minna um árekstra milli þeirra, heldur en inni í leik 

og að þeim gangi betur að taka tillit til annara úti í náttúrunni og greina megi meiri 

samheldni þeirra á milli (Jordet, 1998). Aðrar rannsóknir benda einnig til þess að það sé 

munur á því hvort um sé að ræða skólalóðina eða náttúrulegt umhverfi þegar kemur að 

samskiptum barna, til að mynda verði val á leikfélögum mun fjölbreyttara úti í náttúrunni, 

heldur en í leik á skólalóðinni (Braute og Bang, 1994).  

Í tilraunaverkefni sem fór fram á leikskólanum Álfheimum á Selfossi á árunum 

2002 – 2004, þar sem farið var af stað með tilraun til að þróa útinám barna með 

endurteknum skógarferðum, kom fram í niðurstöðum að skógurinn hafði upp á margt að 

bjóða og tækifærin fyrir börnin til að prófa sig áfram með ýmissa færni voru mörg og efldu 

sjálfstraust þeirra. Vegna þess að áskoranirnar í skóginum voru endalausar. Starfsmenn 

nefndu einnig í niðurstöðum að skógarferðirnar hefðu aukið sjálfsöryggi barnanna (Kristín 

Norðdahl, 2005). 
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6 Leikskólinn Álfheimar 

Leikskólinn Álfheimar á Selfossi er einn af fjórum leikskólum sem staðsettir eru á Selfossi 

og hefur hann verið starfræktur frá árinu 1988, um 80 börn stund nám sitt þar. 

Hugmyndafræði leikskólans Álfheima er byggð á kenningum Gregory Bateson (1905 -

1980) en hann var  bandarískur félagsmálafræðingur sem var mikill áhugamaður um leik 

og samskipti barna (Leikskólinn Álfheimar, 2015). Bateson gerði margar rannsóknir á 

leikjum barna út frá félagslegum tengslum þeirra á milli en hann leit á manneskjuna sem 

félagsveru. Út frá þessum rannsóknum þróaði hann boðskiptakenninguna en hún felur 

meðal annars í sér hvað það er sem fram fer í samskiptum barna í leik. Þegar til dæmis 

börn leika sér í hlutverkaleikjum, þá séu þau oftast meðvituð um hvort sé um leik að ræða 

eða ekki og þau hafi hæfileika til að skipta yfir úr hlutverki yfir í að vera þau sjálf, án þess 

að það þurfi að trufla framgang leiksins. Jafnframt taldi Bateson að leikur hefði alltaf 

einhvern tilgang fyrir barnið (Valborg Sigurðardóttir, 1991).  

 

6.1 Þróun útináms í leikskólanum Álfheimum og tenging þess við Vallaskóla 

Leikskólinn Álfheimar á Selfossi hefur til margra ára boðið upp á mikið og öflugt útinám. 

Á árunum 2002 – 2004 var upphafið af þeirri þróun en þá var hrundið af stað 

þróunarverkefni sem nefndist Út um mó, inn í skóg, þar sem að farið var með börnin út á 

lítið skógarsvæði í nærumhverfi leikskólans. Markmið verkefnisins var meðal annars að 

tengja börnin við umhverfi sitt og auka skilning þeirra á náttúrunni en einnig að stuðla að 

því að efla sjálfsímynd, sjálfstraust og líkamlegt heilbrigði þeirra. Fyrirmyndin af þessu 

verkefni var sótt til Noregs þar sem útinám í skóglendi er mikið stundað. Farið var einu 

sinni í viku út í skóg með börnin í um það bil tvær klukkustundir í senn, en á vorin og 

sumrin tóku ferðirnar þó mun lengri tíma (Kristín Norðdahl, 2005).  

Síðan árið 2002 hefur því leikskólinn Álfheimar á Selfossi verið með skipulagt 

útinám í leikskólanum og má því segja að komin sé þó nokkuð mikil reynsla af útinámi 

innan hans og sú reynsla nýtist starfsfólki vel til áframhaldandi verkefnavinnu sem tengist 

útinámi. Farið er með Álfheima börnin í skógarferð einu sinni í viku og er dvalið þar í lengri 

eða skemmri tíma. Þar fá börnin tækifæri til að njóta og upplifa fjölbreytileika náttúrunnar 

og hafa þannig tækifæri á að auka meðal annars umhverfisvitund sína. Viðfangsefni 
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barnanna í skógarferðunum eru mörg, þau kynnast til dæmis lífverum og lífsháttum 

þeirra. Þau læra einnig um rými, áttir og fjarlægðir. Fylgst er með allskonar fyrirbærum í 

náttúrunni eins og til dæmis árstíðarbreytingum, stærðfræðilegum viðfangsefnum, sem 

dæmi um það eru mynstur, form, tákn og tölur. Jafnframt er hluti af útináminu að farið er 

reglulega í vettvangsferðir þar sem börnin fá tækifæri á að kynnast nærumhverfi sínu. 

Markmiðið með þeim er að börnin verði læs á nærumhverfi sitt og er það framkvæmt 

með því að heimsækja bæði einstaklinga og fyrirtæki (Leikskólinn Álfheimar, 2015).  

Í lok hverrar skógarferðar sest kennarinn niður með börnunum og ígrundar með 

þeim hvað hafi vakið athygli þeirra og hvað hafi verið skemmtilegast að loknum degi 

(Anna Gína Aagestad, munnleg heimild, 17. janúar 2017). Hugmyndafræðin að baki 

útinámsins á leikskólanum Álfheimum er komin út frá hugmyndum Dewey og Vygtosky 

um að börnin læri af reynslunni (Anna Gína Aagestad, munnleg heimild, 31. janúar 2017). 

Ein af áherslum Dewey í sínum kenningum var að hann lagði meðal annars áherslu á að 

börn lærðu best á því að framkvæma (Dewey, 2000b). Vygtosky lagði líka mikla áherslu á 

félagsleg samskipti og hvernig börn læra með því að rannsaka, ræða málin sín á milli og 

finna lausnir, þar sem kennarinn fylgist með og stýrir eftir þörfum (Eggen og Kauchak, 

2004).  

Út frá þeirri góðu reynslu sem leikskólinn Álfheimar hafði af reglulegu útinámi 

sinna nemenda komu upp hugmyndir að fleiri skólar í sveitafélaginu Árborg myndu bjóða 

nemendum upp á útinám. Það var síðan á vorönn 2012 sem undirbúningur hófst að 

verkefninu Gullin í grenndinni í samstarfi við Umhverfisdeild Árbogar, Suðurlandsskóga og 

Skógræktarfélag Selfoss. Í upphafi var markmiðið að allir leik,- grunn- og framhaldsskólar í 

sveitafélaginu Árborg tækju þátt í verkefninu en raunin varð þó sú að einungis leikskólinn 

Álfheimar og grunnskólinn Vallaskóli urðu virkir þátttakendur í verkefninu. Gullin í 

grenndinni hófst síðan formlega haustið 2014 (Anna Gína Aagestad, 2014). Markmið 

verkefnisins var að stuðla að auknum samskiptum og meiri samfellu á milli skólastiga, þar 

sem horft var til þeirra þátta sem Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um (Gullin í 

grenndinni, e.d.). Þar er meðal annars talað um að samfella þurfi að vera til staðar á milli 

skólastiga, þar sem að leik- og grunnskólar vinna að sameiginlegri áætlun sem skapar 

aukið samstarf milli skólastiga sem hefur það að markmiði að auka sjálfstraust barnanna 
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og styrkja nám þeirra þegar til lengri tíma er litið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011a).  

Sú leið sem skólarnir fóru til að vinna að þessum markmiðum var að finna sér 

svæði á Selfossi þar sem námið færi fram. Þar sem þau gætu stundað rannsóknir og 

safnað jafnframt upplýsingum sem nýst gætu til áframhaldandi vinnu. Gildi verkefnisins 

var að þátttaka barnanna í verkefninu gæfi þeim færi á að vera meðvitaðri um viðhorf og 

tilfinningar sínar, sem og gildi gagnvart samfélaginu og náttúrunni og að þau öðluðust 

þannig meiri hæfileika til að virða og þekkja samfélagið sem þau tilheyra og þá náttúru 

sem er í þeirra nærumhverfi. Þar sem unnið væri út frá lýðræðislegum forsendum (Gullin í 

grenndinni, e.d.). Leikskólinn Álfheimar og Vallaskóli hafa verið með samvinnu sín á milli í 

verkefninu og svæðið sem þessir tveir skólar völdu sér til að sinna útináminu er skógur í 

nágrenni við báða skólana, sem staðsettur er við tjaldstæðin hjá Gesthúsum á Selfossi. 

(Anna Gína Aagestad, 2014). 

 

 

6.2 Athugun á leikskólanum Álfheimum á Selfossi og viðtöl við starfsmenn 

Til að reyna að svara rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með, ákvað rannsakandi að 

byrja á að gera athugun og í upphafi ætlaði rannsakandi að fylgjast með hvort að börnin á 

leikskólanum Álfheimum sýndu almennt breytilega hegðun eftir því hvort að þau væru úti 

eða inni. Fljótlega varð þó rannsakenda ljóst að ekki yrði jafn marktækt að fylgjast með svo 

stórum hóp og því var sú ákvörðun tekin að velja af handahófi fjögur börn til að fylgjast 

með og gera áhorfsathugun á atferli þeirra í mismunandi aðstæðum. Til þess að komast að 

því hvort einhverjar breytingar væru sýnilegar í hegðun barnanna í leik og starfi í 

mismunandi aðstæðum. Fyrir valinu urðu tveir drengir og tvær stúlkur.  

Rannsakandi ákvað að skoða hegðun barnanna og athafnir út frá ákveðnum 

þáttum eins og sjálfsáliti, sjálfsöryggi og trú á eigin getu og hvort að greina mætti mun hjá 

börnunum eftir því hvort þau væru inni, úti á skólalóð eða úti í náttúrunni. Út frá þeim 

útgangspunktum var athugunin byggð á. Það er að segja, skoðað var hvort greina mætti 

hvort að munur væri á börnunum í mismunandi aðstæðum, út frá tilfinningastjórnun og 

samskiptum við önnur börn og ýmsa þætti eins og fylgjast með hvernig líkamstjáning og 
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skapgerð var breytileg eftir því hvar þau væru og hvernig þeim gekk í þeim verkefnum sem 

fengist var við á meðan á athugun stóð og hversu dugleg þau væru að bjarga sér sjálf eftir 

því hvar þau voru. 

Í framhaldi af því tók svo rannsakandi viðtöl við fjóra starfsmenn sem allir starfa 

með þeim börnum sem fylgst var með. Þeir starfsmenn sem tekin voru viðtöl við eru bæði 

faglærðir leikskólakennarar og ófaglærðir en í rannsókninni var ekki gerður greinamunur á 

því og mun því verða talað um alla sem starfsmenn í niðurstöðum rannsóknarinnar.  

Í viðtölum við starfsmenn var stuðst við eftirfarandi spurningar: 

1. Finnst þér þú verða var/vör, við að börnin sýni meiri jákvæðni úti eða inni og getur þú 

nefnt einhver dæmi um það? 

2. Sérðu einhvern mun á því hvort börnin séu duglegri að bjarga sér sjálf eftir því hvort 

þau eru úti eða inni að leika og getur þú nefnt dæmi um það? 

3. Hvort er auðveldara að fá börnin til að taka þátt í verkefnavinnu inni eða úti og getur þú 

nefnt einhver dæmi um það? 

4. Finnst þér að börnin hafi meiri trú á sjálfum sér í verkefnavinnu ef þau eru inni eða úti 

og getur þú nefnt einhver dæmi um það? 

5. Hefur þú orðið var/vör, við að foreldrum finnist sjálfstraust barnanna aukast sem tengja 

má við útinámið og getur þú nefnt einhver dæmi um það? 

6. Eiga börnin auðveldara með að takast á við erfiðleika úti eða inni, getur þú nefnt 

einhver dæmi um það?                                       

7. Sérð þú mun á hegðun barnanna inni eða úti, og ef svo er í hverju liggur sá munur? 

8. Heldur þú að útinámið hafi jákvæð áhrif á myndum sjálfsmyndar barnanna,                    

er eitthvað sem þú getur nefnt sem gæti stutt það? 

9. Er eitthvað sem ekki hefur komið fram, sem þú vilt segja í sambandi við útinámið? 

 

6.2.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin fór fram í leikskólanum Álfheimum á Selfossi í janúar 2017 samhliða 
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vettvangsnámi rannsakandans í Tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla Íslands. Í 

rannsóknum þar sem fengist er við félagslegan veruleika er ekki hægt að mæla ákveðna 

þætti á vísindalegan hátt og því er nauðsynlegt að setja sig í spor þeirra sem eru til 

rannsóknar og reyna með því að skynja hver upplifun þeirra er. Þannig aðferð nefnist 

eigindleg rannsóknaraðferð (Babbie, 2001). Rannsóknaraðferð þessarar rannsóknar var því 

eigindleg.  

Í atferlisathugun notar rannsakandi áhorf til að afla gagna um eiginleika fólks, hvað 

það aðhefst og hvernig (Benson og Schell, 1997). Áhorfi er oft beitt við venjulegar 

aðstæður þar sem einstaklingar takast á við dagleg verkefni, kosturinn við þessa aðferð er 

að upplýsingarnar sem fást út frá þeim, gefa vísbendingar um hvernig einstaklingar hegða 

sér í venjulegum aðstæðum (Guðrún Árnadóttir, 2003).  

Rannsakandi var í þessari athugun virkur þátttakandi í öllu því sem fór fram á 

deildinni þar sem rannsóknin fór fram í þrjár vikur, eða samtals 120 klukkustundir. Í 

áhorfsathugun á hverju barni gaf rannsakandi sér að minnsta kosti eina klukkustund á 

hverjum stað, það er að segja inni, úti á skólalóðinni og í útináminu, þar sem fylgst var 

með og skráð nákvæmlega niður hvernig og hvað barnið gerði. Samkvæmt Lichtman 

(2006) er æskilegt að athugun á vettvangi standi í að minnsta kosti klukkustund. Í þýðinu 

sem rannsakandi valdi að skoða, voru 21 barn en öll börnin eru fjögurra ára gömul. 

Tilviljun réð því hvaða börn urðu fyrir valinu sem úrtök úr þýðinu. Börnin voru ekki 

meðvituð um að verið væri að fylgjast með þeim, þau vissu einungis að rannsakandi væri 

nemandi í Tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla Íslands og væri að læra hvernig 

börn í leikskóla stunda nám sitt. Börn eru viðkvæmir einstaklingar í rannsóknum og því var 

þess vandlega gætt að rannsóknin hefði engin óþægindi í för með sér fyrir þau börn sem 

voru til athugunnar og engum upplýsingum var safnað sem gætu haft skaðlegar afleiðingar 

fyrir viðkomandi barn.  

Fengið var leyfi hjá leikskólastjóra og deildarstjóra þeirrar deildar sem rannsóknin 

fór fram á, strax í upphafi. Sömuleiðis var fengið skriflegt leyfi frá foreldrum þeirra barna 

sem fylgst var sérstaklega með. Fyllsta trúnaðar var gætt en trúnaður í rannsóknum felst 

meðal annars í því að tryggja að ekki sé hægt að rekja ákveðnar upplýsingar eða bera 

kennsl á ákveðna einstaklinga í þeim upplýsingum sem fást út frá athugun rannsakenda 

(Hill, 2005). 
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Í viðtölum er rannsóknargagna aflað með samtölum milli rannsakanda og 

viðmælanda. Viðtöl eru félagsleg athöfn þar sem fram kemur í orði samspil hugsana, 

skynjunar, tilfinninga og hegðunar. Viðtöl eru góð leið þegar rannsaka á þætti sem 

viðkoma reynslu fólks. Viðtöl eru oftar en ekki notuð samhliða öðrum aðferðum eins og til 

dæmis athugun (Helga Jónsdóttir, 2003).  

Til að styðja við niðurstöður sem fengust út frá athuguninni, ákvað rannsakandi að 

taka viðtöl við fjóra starfsmenn. Öllum viðmælendum var kynnt fyrir fram hver tilgangur 

rannsóknarinnar væri og að nöfn þeirra kæmu ekki fram í niðurstöðum rannsóknargagna. 

Viðtölin voru hálfstöðluð, það er að segja notast var við sömu spurningar hjá öllum 

viðmælendum en þar sem að viðmælendur voru beðnir um að nefna dæmi, ef þeir gætu, í 

hverri spurningu fyrir sig, voru möguleikar á að í viðtalinu gæti komið fram eitthvað nýtt 

sem rannsakandi hefði ekki tekið eftir í athugun. Hálfstöðluð viðtöl eru einskonar blanda 

af lokuðum spurningum og opnum umræðum þar sem að notast er við ákveðnar þemur. Í 

viðtalinu á sér því stað umræður sem geta þróast til ýmissa átta, út frá fyrir fram 

ákveðnum þemum. Kosturinn við þannig viðtalsaðferð er að í viðtalinu getur komið fram 

eitthvað nýtt sem rannsakandinn hafði ekki sjálfur reiknað með í undirbúningnum (Kvale, 

1996). Viðtölin fóru fram í janúar 2017 í leikskólanum Álfheimum á Selfossi og tók að 

meðaltali hvert viðtal um 15 – 20 mínútur. Viðtölin voru tekin upp á farsíma og voru síðan 

skrifuð nákvæmlega upp. 

 

6.2.2 Markmið og rannsóknarspurning 

Í rannsókninni ákvað rannsakandi að skoða hvort að útinám ungra barna hefði áhrif á 

myndun sjálfsmyndar þeirra og því var sett fram rannsóknarspurningin: Hefur útinám 

jákvæð áhrif á myndun sjálfsmyndar ungra barna? Þar sem að það er nokkuð flókið mál að 

komast að því með beinum hætti hvort að svo sé, var mikilvægt að reyna að fá nokkur 

sjónarhorn á því hver upplifun þeirra sem vinna með börnunum er. Hvort að þeir þættir 

sem stuðla að jákvæðri sjálfsmynd eins og sjálfsálit/sjálfsmat, sjálfstraust og sjálfsvirðing 

(Sigrún Erla Ólafsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2013) væru merkjanlegir í fari 

barnanna í leik og starfi og hvort að hægt væri að sjá einhvern mun á þeim eftir því hvort 

þau væru inni eða úti og þá sérstaklega úti í náttúrunni.  

Í grein eftir Guðrúnu Öldu Harðardóttur og Kristján Kristjánsson (2012) er fjallað 
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um að málþroski leikskólabarna útiloki ekki að hægt sé að skilja þau og þannig nýta 

hefðbundin sjálfsmatspróf eins og stuðst er við þegar meta á eldri börn og fullorðna 

einstaklinga, þegar verið er að meta trú á eigin getu. Hins vegar sé mikilvægt í því 

sambandi að nota annarskonar tækni í greiningu á svo ungum börnum eins og til dæmis 

skráningartækni. Rannsakandi ákvað því að gera atferlisathugun þar sem að reynt var að 

fylgjast með börnunum og meta út frá því hvort merkja mætti mun á einhverjum þeim 

þáttum sem stuðla að jákvæðri sjálfsmynd hjá börnunum, eftir því hvort þau væru úti eða 

inni.  

Athugun rannsakanda ein og sér var ekki nægileg sönnun til að hægt væri að fá 

marktæka mynd af hvernig staðan væri. Var því nauðsynlegt að fá skýrari mynd af 

stöðunni, með því að fá upplifun þeirra starfsmanna sem vinna með börnunum á 

leikskólanum, á því hvernig þeirra sjónarhorn væri til þessara þátta hjá börnunum. 

Markmiðið var því að það sem kom út úr viðtölunum við starfsmenn, gæti stutt við þá 

upplifun sem að rannsakandi upplifði eftir að hafa fylgst náið með börnunum. 
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7 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir þær niðurstöður sem fengust út úr áhorfsathuguninni á 

börnunum og viðtölum við starfsmenn. Byrjað er á niðurstöðum út úr athugun og í 

framhaldi farið yfir helstu niðurstöður sem fengust út frá viðtölum við starfsmenn.  

 

7.1 Niðurstöður athugunnar 

Fylgst var með fjórum börnum sérstaklega í athugun. Fylgst var með þeim inni, úti á 

skólalóð og í útináminu og eftirfarandi niðurstöður fengust út frá þeirri athugun. Börnin 

eru hér merkt A, B, C og D. 

 

7.1.1 Barn A 

Barnið leikur sér frekar mikið eitt inni og talar mikið við sjálft sig á meðan, þar sem það 

hvetur sjálft sig áfram í leiknum. Sem dæmi um það er að þegar það púslar talar það við 

sjálft sig og segir stöðugt: „þessi á að vera hér og þessi hér og þú átt að vera hér.“ Eins er 

það þegar það er að kubba með trékubbum, þá talar það við sjálft sig og hvetur kubbana 

til að vera kyrrir, þar sem það lætur þá svo þeir detti ekki niður og rannsakand fannst eins 

og að barninu skorti sjálfstraust og hefði ekki fullkomna trú á getu sinni. Barnið virðist 

helst kjósa að leika við ákveðin börn inni og þá helst af sama kyni og mikill tími fer í það að 

fylgjast með þeim börnum. Því gengur hins vegar ekki vel að fá athygli hjá börnum sem 

það sækist eftir að leika við. Þegar barnið leikur við önnur börn inni virðist það vera frekar 

tilviljanakennt hvaða börn það leikur við og oftar en ekki notar barnið ofbeldi ef leikurinn 

gengur ekki sem skyldi. Barnið virðist hafa náð góðum tökum á tungumálinu en virðist þó 

vera frekar óöruggt í samskiptum við hin börnin og líkamstjáning þess bendir til að það sé 

feimið, stendur oft með signar axlir og hendur niður með síðum. Barnið er ekki mikið háð 

starfsfólkinu og leysir frekar vandamál sem upp koma eins og áður segir með því að nota 

ofbeldi, frekar heldur en að biðja um hjálp.  

Úti á skólalóð gengur barni A miklu betur að vera með hinum börnunum. Þar 

virðist það eiga betra með að spyrja börnin hvort það megi vera með í leik og í athugun 

fannst rannsakanda vera mikill munur á barninu úti, vegna þess að það er ekki eitt þar og 

sækir það jafnframt rösklega að vera með hinum börnunum. Það kemur þó líka fyrir að 
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það sýni ögrandi hegðun úti eins og inni en þó ekki eins mikla og inni og það grípur síður 

til ofbeldis úti og nær frekar að stilla skap sitt þar og leysa ágreininginn með orðum.  

Í útináminu í skóginum sýnir barnið, nánast í öllu, allt aðra hegðun. Barnið leikur 

sér með hinum börnunum og er brosandi og hlæjandi allan tímann. Barnið er mjög 

duglegt og þorir að reyna sig við nýja hluti og tekur þátt í öllu sem fengist er við allan 

tímann og kvartar aldrei. Barnið virðist vera mjög öruggt í þessum aðstæðum og það er 

aldrei eitt eins og inni. Barnið grípur yfirleitt ekki til ofbeldis en í athugun kom þó einu 

sinni fyrir að það sló til annars barns vegna þess að hitt barnið rakst utan í það. Barnið 

sýnir meiri viðleitni til að tala við bæði hin börnin sem og starfsfólk úti og virðist það vera 

minna feimið þar. Börnin sem það sækist eftir að leika við inni eru einnig tilbúin til að leika 

við barnið úti og það virðist gera það ánægt og öruggt.    

 

7.1.2 Barn B 

Barnið virðist vera frekar óöruggt inni með börnunum og treystir svolítið mikið á 

starfsfólkið og þarf lítið að gerast til að það fari að gráta en einnig leitar barnið mikið til 

starfsmanna til að kvarta undan hinum börnunum. Það notar líka stundum 

óánægjustjórnun við hin börnin og starfsfólk. Það er að segja, reynir að ná sínu fram með 

því að sýna að það sé ekki sátt, setur upp svip og krossleggur hendur. Það á líka sínar góðu 

stundir með hinum börnunum og getur leikið sér með þeim, barninu gengur þó betur að 

leika með einu barni en með stærri hóp. Það leikur sér samt yfirleitt ekki eitt og getur 

verið mjög öruggt þegar það hefur sjálft stjórn á því sem er að gerast. Hafi það hins vegar 

ekki stjórn á aðstæðum má strax sjá það með líkamstjáningu þess. Barnið er gjarnt á að 

segja eitthvað særandi við hin börnin og virðist rannsakanda að barnið geri það þegar það 

á sjálft í erfiðleikum með þau viðfangsefni sem það fæst við. Í erfiðum verkefnum hefur 

barnið litla trú á getu sinni og gefst auðveldlega upp. Inni vill það ekki leika sér við hvern 

sem er og lætur það alveg í ljós við þau börn sem það ekki vill vera með.  

Úti á skólalóðinni virðist barni B yfirleitt ganga betur heldur en inni og virðist 

einnig líða betur í samskiptum við hin börnin þar. Einnig virðist það hafa betri stjórn á 

tilfinningum sínum úti og hefur meiri trú á getu sinni í því sem það fæst við. Þó að barninu 
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mislíki við hin börnin úti þá virðist sem að það eigi betra með að leysa sjálf út úr því og 

leitar því síður til starfsfólks með það sem því mislíkar.  

Úti í skógi blómstrar barn B, þar kemur ekkert upp á og þar getur það leikið með 

öllum og er duglegt að taka þátt í því sem verið er að fást við. Rannsakanda fannst vera 

mikill munur á sjálfstrú barnsins úti, í því sem barnið gerði og tók þátt í. Barnið brosir og 

það sýnir engin merki um að það sé óánægt eða óöruggt. Í ígrundunni í lokin á deginum 

nefnir barnið, að það sem því fannst best við daginn var að fylgjast með einum stráknum 

þegar hann var að klifra hátt upp í tré. Þar sem að það er vant að klaga frekar undan 

börnunum inni en að hrósa þeim, er það mjög athyglisvert að það skuli tala um þetta sem 

það besta sem gerðist í ferðinni. Barnið talar einnig mikið við starfsfólk og hin börnin og 

þær umræður snúast ekki um eitthvað neikvætt, heldur eitthvað sem það sér og vekur 

áhuga þess.  

 

7.1.3 Barn C 

Barninu gengur vel að eiga samskipti við hin börnin inni og lendir yfirleitt aldrei í 

útistöðum við þau. Barnið er sveigjanlegt og getur aðlagað sig auðveldlega að þörfum 

hinna barnanna. Barn C hefur hins vegar mjög háa réttlætiskennd og finnist því að ef 

einhver sé að gera eitthvað sem er rangt lætur það starfsmenn vita. Það á jafnt við um 

eitthvað sem snýr beint að því sjálfu eða ef verið er að brjóta á hinum börnunum. Öll 

börnin geta leikið við barnið og það er virkt í að taka þátt í leik með hinum börnunum og 

það leikur sér yfirleitt alltaf með öðrum börnum og er sjaldan eitt. Það fer ekki mikið fyrir 

barninu og starfsfólk þarf ekki mikið að hafa afskipti af því af því. Það á auðvelt með að tjá 

sig og hefur náð góðum tökum á málinu. Barnið er alltaf í góðu skapi inni og barnið virðist 

vera sjálfsöruggt þar. 

Úti á skólalóðinni leikur barn C sér yfirleitt bara með einum eða tveimur og getur 

verið lengi í sama leiknum og ekki er sjáanlegt að það lendi í útistöðum við önnur börn úti. 

Líkt og inni fer ekki mikið fyrir barninu úti og í athugun var ekki hægt að sjá að það væri 

mikið að leita til starfsfólksins þar. Barnið er glatt og á miklar samræður við þau börn sem 

það leikur við.  
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Í útináminu sýnir barn C nýjar hliðar, það er mun virkar úti í skógi og sýnir meiri 

áræðni og tekur að sér leiðtogahlutverkið í leikjum með börnunum og er mjög vinsælt af 

hinum til að vera með. Það er mjög hugmyndaríkt og getur nýtt sér hluti í skóginum til að 

búa til leiksvið fyrir atburðarás leiksins. Úti í skógi virðist barnið fá meiri kjark og það eru 

meiri læti í því þar, sú hlédrægni sem yfirleitt einkennir það inni er ekki til staðar úti í 

skógi. Barnið er glatt og er á fullu allan tímann og það er ekki eins upptekin af að fylgja 

reglum eins og inn. Það er skemmtilegt að fylgjast með barninu í leik því það lifir sig svo 

inn í atburðarrásina í leiknum að það gleymir því að það þurfi að hafa áhyggjur af því hvort 

eitthvað sé ekki eins og það á að vera. Barnið er, eins og reyndar öll hin börnin, ekkert 

sérstaklega ánægt með að hætta leiknum í skóginum þegar starfsmaðurinn kallar þau 

saman til að fara heim. Ólíkt því þegar það er inni en þá hlýðir það strax starfsfólkinu. Úti 

þá talar barnið alveg stöðugt og er mjög virkt í að nota málið til samskipta. Barnið sýnir 

mikið aukið sjálfstraust úti og Það mætti segja að barnið lifni við í skóginum og breytist úr 

rólegu yfirveguðu barni, yfir í lítinn fjörkálf.  

 

7.1.4 Barn D 

Barnið er mjög hlédrægt inni og talar ekki mikið þar en getur þó alveg talað ef það þarf 

þess. Það notar samt tungumálið ekki mikið í samskiptum við börnin, nema það 

nauðsynlega þurfi. Barn D á þó auðvelt með samskipti við hin börnin og getur leikið við 

alla. Það á þó stundum svolítið erfitt með að vera of lengi í sama verkefninu og þarf að 

skipta reglulega um félagskap og viðfangsefni. Barnið er yfirleitt alltaf glatt og fátt sem 

setur það úr jafnvægi, er líka samstarfsfúst og til í allt sem það er beðið um. Stundum er 

barnið svolítið sveimhuga og ekki alltaf hægt að ná sambandi við það þegar það er 

upptekið við að gera eitthvað sem á hug þess allan. Barnið er ekkert sérstaklega háð 

starfsfólkinu og stundum virðist það svolítið feimið en leitar samt til starfsfólks ef það þarf 

og því finnst stundum bara gott að kúra við hliðina á starfsfólkinu og þá ekkert endilega til 

að tala, heldur bara til að njóta nærverunnar. Barnið notar helst tungumálið ef því langar 

til að vita eitthvað. Í leik með öðrum börnum notar það yfirleitt bara hljóð og einstök orð. 

Barnið er að mati rannsakanda svolítið forvitið. Dæmi um það er að barnið var eina barnið 

sem spurði rannsakenda hvað hann væri að skrifa niður á meðan athugun stóð yfir.  
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Úti á skólalóð leikur barn D sér allan tímann og á auðvelt með að leika við alla þar. 

Barnið talar meira við hin börnin úti og virðist ekki jafn feimið, bæði við börnin og 

starfsfólkið eins og inni. Líkt og inni veður barnið svolítið úr einu verki í annað og leikur 

þess við hin börnin virðist vera svolítið tilviljunarkenndur. Barnið er þó aldrei eitt að leika, 

það eru alltaf einhverjir sem fylgja því eftir líkt og inni. Það þarf að skoða allt og hafa hönd 

á öllu. Barnið verður miklu örari úti og virðist verða sjálfsöruggara þar sem umhverfið 

þrengir ekki að því. Það lendir ekki í árekstrum úti og það kom fyrir á meðan á athugun fór 

fram að barnið forðaði sér burtu lentu önnur börn í árekstrum sem það var að leika við.  

Úti í skóginum er barn D opnara í samskiptum sínum við hin börnin í leik og það 

notar tungumálið mjög mikið í leik með börnunum í skóginum, ólíkt því sem gerist inni. 

Einnig virðist það eiga betra með að einbeita sér að því að vera lengur í sama leiknum, 

með sömu börnunum í lengri tíma. Barnið er mjög duglegt og gefst aldrei upp og stoppar 

ekki, hleypur um og klifrar í trjánum allan tímann. það er öruggara og er mun opnara bæði 

við starfsfólk og hin börnin. Barnið er vinsælt meðal hinna barnanna og allir vilja leika við 

það og einnig tekur það virkari þátt í leikjum með hinum börnunum. Það er samt ekki 

leiðtoginn í hópnum, og rannsakandi telur að það sé heldur ekki það sem barnið sækist 

eftir. Barnið sýnir miklu meira frumkvæði á að fá að vera með í leik barnanna úti í skógi og 

hefur því áberandi meiri félagsfærni þar en inni. Það virðist vera öruggt úti í skógi og trúin 

á eigin getu verður meiri, þar sem að barnið notar tungumálið í samskiptum við hin 

börnin. 

7.2 Niðurstöður viðtala  

Tekið var viðtal við fjóra starfsmenn og hafa þeir allir tekið virkan þátt í útináminu með 

börnunum en sumir hafa þó mun lengri reynslu af því en aðrir.  

Í spurningu nr. 1 þar sem spurt var um hvort að börnin væru jákvæðari úti eða 

inni, fannst einum viðmælanda strákarnir vera jákvæðari fyrir útiverunni en honum fannst 

stelpurnar frekar vilja vera inni. Hinir þrír viðmælendurnir töldu allir að almennt væru 

börnin jákvæðari úti og þó meira úti í skóginum heldur en á skólalóðinni. Minna væri um 

árekstra á milli barnanna úti heldur en inni og einn viðmælenda sagði: „Það eru krakkar 

sem eru ekkert fyrir að vera úti og þau sýna kannski neikvæðni áður en þau fara og vilja 

ekki fara en svo þegar þau eru komin út, þá er bara allt í góðu, þá bara líður þeim vel.“  
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Í spurningu nr. 2 þar sem spurt var um hvort að sjá mætti mun á því hvort að 

börnin væru duglegri að bjarga sér sjálf eftir því hvort þau væru úti eða inni. Einn 

viðmælandi taldi sig ekki sjá mikinn mun á börnunum inni og úti, hinir þrír voru sammála 

um að börnin væru duglegri úti og meira sjálfbjarga og þá sérstaklega úti í skógi. Einn 

viðmælandi sagði: ,,Kennararnir í Vallaskóla segja að börnin sem koma úr skógarferðunum 

héðan séu miklu duglegri að leika sér úti og finni sér eitthvað að gera, heldur en börn sem 

koma úr öðrum leikskólum og líka að þau séu svo hugmyndarík.“ 

Í spurningu nr. 3 þar sem spurt var hvort að einhver munur væri á að fá börnin til 

að taka þátt í verkefnavinnu inni eða úti. Voru allir viðmælendur sammála því að það væri 

oftast auðveldara að vinna verkefnavinnu úti í skóginum. Einn viðmælandinn sagði: ,,Í 

skóginum eru öll samstíga og enginn að mótmæla.“ Einn viðmælenda talaði þó um að inni 

væri meiri rammi en taldi samt að úti í skógi væri líka einfalt að vinna verkefnavinnu með 

börnunum af því að þá er bara um lítinn hóp að ræða. Allir viðmælendur töldu þó að það 

væri mjög erfitt að vinna verkefnavinnu úti á skólalóðinni, þar sem að önnur börn, sem 

ekki tilheyra hópnum eru á sama tíma og því væri ekki um neina verkefnavinnu að ræða 

þar. Einn viðmælandi taldi að úti í skóginum upplifðu börnin verkefnavinnuna ekki sem 

verkefni heldur sem leik.  

Í spurningu nr. 4 þar sem spurt var um hvort að munur væri á sjálfstrú barnanna í 

verkefnavinnu eftir því hvort þau væru inni eða úti. Þar telja allir viðmælendur að þeir sjái 

mun á börnunum úti, einn nefnir að úti segi enginn „ég get ekki“ eða „ég kann ekki“ en 

inni eru alltaf einhverjir sem ekki vilja vera með. Annar starfsmaður nefnir að börnin sem 

eru feimin inni hafi meira sjálfstraust úti í skógi, þar þori þau að tjá sig sem þau geri ekki 

inni en einnig að krakkarnir sem eru almennt jákvæð fyrir því að vera úti hafi meira 

sjálfstraust úti í skógi. Jafnframt kom fram í viðtölum að börnin reyni meira sjálf úti í skógi, 

þau reyna að klifra upp í tré og gefast ekki upp fyrr en þau geta það. Inni ætlist þau til að 

fá meiri hjálp frá starfsfólkinu.  

Í spurningu nr. 5 þar sem spurt var hvort að foreldrar hafi talað um að þeir sjái 

aukið sjálfstraust hjá börnunum sínum í sambandi við útinám. Í viðtölum kom fram að ekki 

eru allir starfsmenn í miklu sambandi við foreldra og því hafi það ekki skilað sér til þeirra, 

hvort svo sé. Einn nefnir þó að hann hafi heyrt að foreldrar séu mjög ánægðir með 
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ferðirnar út í skóg og séu ánægðir með hversu mikið þau eru úti. Hins vegar tala tveir af 

viðmælendum um að þegar börnin byrji í grunnskólanum þá séu börnin sem hafa verið í 

útináminu á Álfheimum miklu sjálfstæðari og hafi meira sjálfstraust. Einnig kemur fram í 

viðtali hjá einum viðmælenda, að í samstarfsverkefninu Gullin í grenndinni eru 

leikskólabörnin oft með mun meiri þekkingu á skóginum og lífríki hans, heldur en börnin 

sem eldri eru og eru byrjuð í grunnskóla. Þetta hafi því mikil áhrif á sjálfstraustið, þegar 

þau finna getu sína gagnvart þeim sem eldri eru.  

Í spurningu nr. 6 þar sem spurt var hvort börnin ættu auðveldara úti eða inni, að 

takast á við erfiðleika. Tveir af viðmælendunum höfðu ekki orðið var við að það væri mikill 

munur þar á, annar hélt þó að börn sem gráta mikið eigi þó auðveldara með að róa sig 

niður úti. Þriðji viðmælandinn var sammála því að skapofsi væri alltaf auðveldari úti og 

taldi að út frá sjálfsmyndinni þá ættu börn auðveldara með að takast á við erfiðleika úti. 

Fjórði viðmælandinn taldi að það væri yfirleitt minna af erfiðleikum úti af því að rýmið sé 

meira þar og minna um árekstra barnanna á milli.  

Í spurningu nr. 7 þar sem spurt var hvort að viðmælendur sæju einhvern mun á 

hegðun barnanna inn eða úti kom fram að allir viðmælendur sáu mun á hegðun barnanna 

eftir því hvort þau væru inni eða úti. Allir voru sammála um að hegðunin væri betri úti og 

þá sérstaklega úti í skógi. Minna sé um árekstra úti heldur en inni. Börn sem eru með 

endalaust vesen inni detta bara í leik þegar þau koma út í skóg. Börnin séu sjálfstæðari og 

leita minna til starfsfólks eftir aðstoð, þau séu jákvæðari, glaðari og svo hafi þau líka meira 

rými til að hreyfa sig þar og virknin þeirra verði því meiri úti.  

Í spurningu nr. 8 var spurt hvort að viðmælendur teldu að þeir gætu nefnt einhver 

dæmi um að útinámið gæti mögulega haft jákvæð áhrif á myndun sjálfsmyndar barnanna. 

Allir viðmælendur voru sammála um að útinámið hefði jákvæð áhrif á myndun 

sjálfsmyndar hjá börnunum. Einn viðmælandi taldi það: „pottþétt.“ Því til stuðnings sagði 

hann: „Þau eru meira úti, bara öll saman og það er ekki verið að skilja neinn út undan þar 

og það hefur jákvæð áhrif á þau, það eru allir með og þá líður öllum vel.“ Annar 

viðmælandi taldi að sú þekking sem börnin fái og sú upplifun sem þau verða fyrir með því 

að vera úti í náttúrunni allan daginn í misjöfnu veðri, í misjöfnum verkefnum, eigi stóran 

þátt í að auka við sjálfstraust og öryggi barnanna og hafi jákvæð áhrif á sjálfsmyndina. 



36 

Einnig kom fram að börnin skapa sér veröld í skóginum, það eitt og sér hafi jákvæð áhrif á 

sjálfsmyndina og sjálfstraustið. Einn viðmælandinn sagði: „Þau styrkjast við þetta og þau 

finna það sérstaklega sjálf. Það er þar sem sjálfstraustið kemur. Þau sjá bætinguna og þau 

eru að gera þetta mest allt sjálf. Við erum ekki að hjálpa þeim mikið í skóginum.“ 

Annað sem kom fram í viðtölum var að börnin meðtaka allt miklu betur úti í skógi, 

miklu betur heldur en inni. Það sem rætt er um í skóginum muna börnin. Viðmælendur 

töldu að börnin fengju að upplifa svo margt í skóginum sem mörg önnur börn fá ekki. Í 

skóginum eiga börnin sína skógarfélaga og þau eiga þetta sameiginlega og þar búa þau til 

sinn eigin heim sem þau geta endurskapað aftur og aftur, þar sem að ímyndunaraflið fær 

að njóta sín. Einn viðmælendanna sagðist oft hafa hugsað um hvað börnin séu að græða á 

útináminu og taldi hann að það væri fyrst og fremst tilfinningin um það hvernig það er að 

vera úti í náttúrunni sem sitji eftir hjá þeim og viðmælandi sagði sem dæmi um það: „Það 

getur hreinlega verið heilmikil upplifun fyrir lítil börn að lenda í hagléli eða að lenda í 

hífandi roki, ég held að það sé bara að styrkja þau og geri þau að því sem þau verða 

seinna, eða eigi allavegana þátt í því.“ 
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8 Umræður 

Í rannsókn þar sem verið er að skoða félagsleg fyrirbæri eins og sjálfsmynd er ekki hægt 

að fullyrða að niðurstöður séu algildar og eigi alltaf við. Hins vegar gefa niðurstöður 

þessarar rannsóknar ákveðnar vísbendingar um að útinám hafi jákvæð áhrif á myndun 

sjálfsmyndar hjá ungum börnum.  

Í athugun rannsakanda á börnunum, kom í ljós að töluverður munur er á þeim eftir 

því hvort að þau eru inni eða úti. Rannsakandi telur að tilfinningalega séð eigi börn A og B, 

sem voru til athugunnar, auðveldara með að hemja tilfinningar sínar úti heldur en inni. 

Þar sem að þau bæði áttu stundum erfitt inni og virtist barn A eiga erfitt með að tala við 

bæði starfsfólk og hin börnin þar, en þegar út í skóginn var komið átti það ekki í neinum 

erfiðleikum og virtist geta leikið við alla. Það passar við það sem að og Braute og Bang 

(1994) komust að í sínum rannsóknum, að val á leikfélögum verði mun fjölbreyttara úti í 

náttúrunni.  

Sömuleiðis sýndi barn D áberandi meiri sjálfsöryggi í notkun tungumálsins úti í 

skógi heldur en inni sem hafði áhrif á að því gekk betur í leik með börnunum úti í skógi og 

entist lengur í hverjum leik, það kom einnig fram í viðtali þar sem einn viðmælenda nefndi 

að börn sem eru feimin inni þori að tjá sig úti í skógi. Þar sem að barn D skiptir nokkuð ört 

um leikfélaga inn telur rannsakandi að það sé vegna þess hversu óöruggt það er með að 

nota málið þar. Swarbrick og félagar (2004) komust einnig að þeirri niðurstöðu að útinám 

hafi jákvæð áhrif á þau börn sem erfitt eiga með notkun tungumálsins inni.  

Í viðtölum kemur fram að börnin séu samstíga í skóginum og minna um árekstra 

þar. Í athugun rannsakanda kom einnig fram að börnunum gekk betur að leika saman úti í 

skógi heldur en inni, sem passar við það sem Jakob Frímann Þorsteinsson (2011) talar um 

að í útinámi þar sem farið er út fyrir hefðbundinn ramma skólaumhverfisins, hafi það 

jákvæð áhrif á samskipti nemendanna. Rannsókn Swarbrick og félaga (2004) styður það 

einnig en þeir komust að því að í útináminu njóta börn meiri virðingar af hálfu 

samnemenda sinna.  

Það vakti líka athygli rannsakanda að barn B sem sýndi óöryggi inni og litla sjálfstrú 

og virtist vera frekar upptekið af því að klaga undan öðrum börnum þar, talar um það í 

ígrundunninni, í lok dags, það jákvæða sem annað barn gerir í skóginum og rannsakandi 
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metur það svo að barnið sé með því að meta sína getu út frá getu hinna barnanna en 

Wood og Bandura (1989) töldu að sjálfstrú verði oft til í gegnum beina reynslu eða 

herminám. Þar sem að einstaklingur metur sína frammistöðu í samanburði við aðrar 

manneskjur. Ef einstaklingurinn sér aðrar manneskjur takast á við erfitt verkefni á 

farsælan hátt, þá hefur það áhrif á að geta hans í sama verkefni geti aukist. Þessi breyting 

á barninu gæti verið vísbending um að barnið sé að meta sjálft sig í samanburði við hin 

börnin.  

 Öll börnin sem voru til athugunnar sýndu meira sjálfsöryggi úti í skógi heldur en 

inni og merkjanlegur var munur á því að börnin höfðu meiri trú á getu sinni úti í skóginum 

heldur en inni. Viðtöl styðja það einnig því þar kom fram að börnin reyni meira sjálf úti í 

skógi, þau reyna að klifra upp í tré og gefist ekki upp fyrr en þau geta það. Inni ætlist þau 

meira til að fá hjálp frá starfsfólkinu. Einn viðmælandi taldi sig ekki sjá mikinn mun á 

dugnaði hjá börnunum eftir því hvort þau voru inni eða úti en hinir þrír voru sammála því 

að börnin væru duglegri úti og meira sjálfbjarga og þá sérstaklega úti í skógi. Athugun 

rannsakanda sýndi sömu niðurstöður og þeirra þriggja sem töldu börnin vera duglegri úti. 

Niðurstöður Kristín Norðdahl (2005) úr tilraunaverkefninu Út um mó, inn í skóg voru líka 

þær sömu, að starfsmenn leikskólans töldu að skógarferðirnar ykju sjálfsöryggi barnanna.  

Vert er þó að hafa í huga að það geta alltaf verið einhverjir einstaklingar sem ekki 

sýna mikinn mun í virkni inni og úti. Barn D var til að mynda mjög sterkt inni, í samanburði 

við hin börnin, sem voru til athugunnar en það var þó mun sjálfsöruggari úti í skóginum. 

Þar sem að það sýndi mun meiri virkni þar en inni og tók að sér leiðtogahlutverk í 

hópnum, sem það sýndi ekki inni. Hugmyndaflug þess efldist einnig mikið og það gæti átt 

við hugmyndir Piaget um að virkni sé forsenda alls náms (Aldís Guðmundsdóttir, 1997). 

Það kom einnig fram í viðtölum að börnin hafi meira rými til að hreyfa sig úti í skógi og 

virkni þeirra verði því meiri úti.  

Í athugun kom fram að öll börnin sýndu meira sjálfsöryggi í leik úti á skólalóðinni 

heldur en inni og mikill munur var á hversu mikið það jókst þegar komið var út í skóg. 

Viðtöl við starfsmenn studdu þær niðurstöður einnig. Því allir viðmælendur voru sammála 

um að hegðunin væri betri úti og þá sérstaklega úti í skógi. Minna er um árekstra úti 
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heldur en inni. Börnin detti öll í leik úti í skógi. Þau séu sjálfstæðari og leita minna til 

starfsfólks eftir aðstoð þar, jafnframt séu þau jákvæðari og glaðari.  

Einnig kom fram í viðtölum, að allt sem rætt er við börnin úti í skógi, muna þau 

betur heldur en inni. Carr (2011) telur einnig að það sé mikilvægt að börnin hafi tækifæri á 

að ígrunda námsögur sínar og reynslu til að skapa þeim tækifæri á að vinna með til dæmis 

mótun sjálfsmyndar sinnar. Það að gefa börnunum tækifæri á að ígrunda reynslu sína og 

upplifun er því mikilvægur þáttur í útináminu og passar við það sem Jakob Frímann 

Þorsteinsson (2012) talar um í bók sinni  Að leika læra og þroskast úti, hversu mikilvægt 

það sé að börn hafi tækifæri á að ígrunda reynslu sína, til þess að þau geti yfirfært og/eða 

samþætt á bæði fyrri en ekki síður seinni reynslu sem þau upplifa. 

Í viðtölum nefndu starfsmenn enn fremur að í skóginum búa börnin til sinn eigin 

heim sem þau geta endurskapað aftur og aftur, þar sem að ímyndunaraflið fær að njóta 

sín. Sem styður þær kenningar Vygotsky (1978) um að börn geti gert ýmislegt í leik sem 

þau ekki treysta sér til að gera í raunveruleikanum. Jafnframt kom fram í viðtölum að 

starfsmenn þurfa ekki að aðstoða börnin mikið úti. Þau reyni meira sjálf úti í skógi heldur 

en inni sem rannsakandi sá líka í athugun, að börnin voru minna háð starfsmönnum úti í 

skógi og leituðu frekar til þeirra til að svala forvitni sinni, heldur en til lausna á 

vandamálum. Sem styður við kenningar fræðimanna, til dæmis lagði Vygotsky (1978) 

áherslu á að hlutverk kennarans væri að vera til staðar og hann ætti meðal annars að 

aðstoða börnin við að ígrunda reynslu sína. Dewey lagði líka áherslu á að börn þyrftu að fá 

tækifæri til að prófa sig áfram, það myndi síðan skapa þeim lærdóm og mikilvægt væri að 

þau fengju tækifæri til að ígrunda þá reynslu sem þau höfðu öðlast út frá því. (Dewey, 

2000b). Í viðtölum kemur fram að börnin sýna fram á umtalsverða þekkingu eftir veru sína 

í skóginum og standa jafnvel þeim börnum sem eldri eru, framar þegar kemur að hlutum 

sem snúa að fyrirbærum í náttúrunni. Það hlýtur því að vera mikilvægur þáttur í eflingu á 

sjálfsáliti barnanna þegar þau finna að þekking þeirra er jafnvel meiri en þeirra sem eldri 

eru.  

Í rannsókninni fengust ekki svör við spurningunni hvort að foreldrar hefðu talað 

um aukið sjálfstraust hjá börnum sínum í tengslum við útinámið en þó komu fram 

vísbendingar um að foreldrar væru almennt ánægðir með hversu börnin væru mikið úti. 
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Það er samt þáttur sem hefði verið gott að fá meiri innsýn í og hefði geta stutt betur við 

niðurstöður rannsóknarinnar.  

Í athugun taldi rannsakandi að merkja mætti mun á þeim þáttum sem hafa áhrif á 

myndun sjálfsmyndar, það er að sjálfsálit/sjálfsmat, sjálfstraust og sjálfsvirðing barnanna 

(Sigrún Erla Ólafsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2013) sé merkjanlega meiri þegar 

kemur að útináminu í skóginum. Viðtöl við starfsmenn styðja það einnig, því allir 

viðmælendur voru sammála því og töldu þeir að útinámið hefði jákvæð áhrif á myndun 

sjálfsmyndar barnanna, þar sem að meðala annars kom fram að sú reynsla og upplifun 

sem börnin fá með því að dvelja í náttúrunni í allskonar veðri í misjöfnum verkefnum, þar 

sem þau skapa sína eigin veröld, hafi stóran þátt í að auka við sjálfstraust og – öryggi 

barnanna og hafi jákvæð áhrif á sjálfsmyndina. Eða eins og einn viðmælanda sagði: „Þau 

styrkjast við þetta og þau finna það sérstaklega sjálf. Það er þar sem sjálfstraustið kemur. 

Þau sjá bætinguna.“ Sem styður við þær kenningar fræðimanna sem fjalla um 

reynslumiðað nám. Því eins og John Dewey talar um að hugtakið reynsla eigi við þá 

menntun og þroska einstaklings sem lærdómurinn af reynslunni sem hann verður fyrir 

skilar honum (Sigrún Júlíusdóttir, 2002).  

Þrátt fyrir að niðurstöður þessarar rannsóknar bendi til þess að útinámið hafi 

jákvæð áhrif á myndun sjálfsmyndar ungra barna er vert að benda á það að rannsaka þarf 

fleiri þætti mun ítarlegar til þess að hægt sé að fullyrða með óyggjandi hætti að svo sé. 

Rannsókn þessi gefur þó til kynna ákveðnar vísbendingar sem styðja jafnframt þær 

niðurstöður sem aðrir rannsakendur hafa komist að um að útinám hafi jákvæð áhrif á 

myndun sjálfsmyndar. Vert er þó að hafa í huga að einstaklingar eru misjafnir og að ekki 

er víst að þó að vísbendingar séu um að útinámið hafi jákvæð áhrif fyrir myndun 

sjálfsmyndar fyrir flest börn, þá geta alltaf verið undantekningar, þar sem það á ekki við 

og því erfitt að alhæfa yfir á allan hópinn.  
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9  Lokaorð 

Þegar rannsókn er lokið og niðurstöður liggja fyrir er eðlilegt að fleiri spurningar vakni út 

frá niðurstöðum hennar og rannsakanda langi til að kafa dýpra í efnið til að leita að 

sannleikanum. Þó að niðurstöður þessarar rannsóknar gefi til kynna ákveðnar 

vísbendingar um að útinám hafi jákvæð áhrif á myndun sjálfsmyndar ungra barna, þá er 

ljóst að rannsaka þarf miklu fleiri þætti betur til þess að hægt sé að fullyrða með afgerandi 

hætti að svo sé. Í lítilli rannsókn eins og þessari var ekki skoðað hvort að áhrif útinámsins 

endist þegar til lengri tíma var litið. Mörg tækifæri eru þó á að skoða það betur og fá þar 

af leiðandi fleiri vísbendingar sem stutt gætu niðurstöður þessarar rannsóknar. Það væri 

til að mynda spennandi rannsóknarverkefni að skoða hvort að merkja mætti mun á þeim 

börnum sem stundað hafa útinám á leikskólanum Álfheimum og þeim börnum sem ekki 

hafa átt kost á virku útinámi í öðrum leikskólum, þegar þau eru komin í grunnskóla. Í 

viðtölum í rannsókninni komu fram vísbendingar um að það væri munur þar á, því í 

viðtölum kom fram að viðmælendur höfðu heyrt kennara í grunnskólanum tala um að þeir 

sjái mun á börnunum eftir því úr hvaða leikskóla þau koma. Álfheimabörnin séu 

hugmyndaríkari og eigi auðveldara með að bjarga sér sjálf og að þau séu einnig 

sjálfstæðari og hafi meira sjálfstraust.  

Þar sem að leikskólinn Álfheimar og Vallaskóli hafa síðan haustið 2014 verið með 

samstarfsverkefnið Gullin í grenndinni væri það líka áhugavert rannsóknarverkefni að 

skoða hvort að áhrifin af útináminu endist eða ekki og mætti þá gera 

samanburðarrannsókn á öðrum grunnskóla sem ekki er með virkt útinám í námskrá sinni. 

Einnig gæti verið spennandi að taka viðtöl við foreldrana til að fá þeirra sjónarhorn af hver 

áhrif útinámsins eru. Eftir á að hyggja held ég að best væri þó að taka viðtöl við 

fyrrverandi nemendur úr leikskólanum Álfheimum til að kanna upplifun þeirra af 

útináminu og hvort að sú reynsla sem þau upplifðu þar, hafi haft einhverja merkingabæra 

þýðingu fyrir þau í sambandi við sjálfsmynd þeirra.  

Vert er þó að hafa í huga að til þess að börnin geti upplifað útinám og fengið 

jákvæðar tengingar við náttúruna þarf að huga að fleiri þáttum en bara því einu að fara 

með þau út í náttúruna. Lykilatriði er að börnunum líði vel og þá skiptir aðbúnaður miklu 
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máli eins og til dæmis klæðnaður. Barn sem er blautt og kalt upplifir ekki vellíðan eða 

öryggi og því gæti upplifunin orðið allt önnur en markmiðið var í upphafi.  

Það var von mín þegar ég fór af stað með þessa rannsókn að ég gæti bætt við 

einhverjum vísbendingum um að útinám skipti miklu máli fyrir börn og að þeir sem vinna 

með börnum eða hafa með velferð þeirra að gera geti nýtt sér niðurstöður hennar til 

áframhaldandi þróunar á virku útinámi barna. 
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Viðauki 

 

Leyfisbréf vegna athugunnar á barni 

Ég heiti Dröfn Jónsdóttir og er nemandi í Tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla 

Íslands. Ég er að vinna að gerð lokaverkefnis mín þar sem ég er að kanna hvort að 

útinámið, hjá börnunum á Álfheimum hafi jákvæð áhrif á myndun sjálfsmyndar barnanna. 

Til þess að kanna hvort svo sé ætla ég að fá að fylgjast með nokkrum börnum í leik á 

leikskólanum bæði inni og úti til að sjá hvort að einhver munur sé á sjálfstrausti og sjálftrú 

þeirra. Mig langar að fá leyfi þitt til að fá að fylgjast með þínu barni. Engum persónulegum 

upplýsingum verður safnað og nafn barnsins kemur hvergi fram og fyllsta trúnaðar verður 

gætt. Með fyrir fram þökk.  

 

Nafn 

barns:____________________________________________________________________ 

Ég undirrituð/aður gef hér með leyfi fyrir því að Dröfn Jónsdóttir fái leyfi til að fylgjast 

með barni mínu í leikskólanum.  

 

Nafn 

foreldris/forráðamanns:_____________________________________________________ 
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