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Ágrip 

Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed. gráðu í leikskólakennarafræðum við 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um útinám leikskólabarna þar 
sem fjallað er almennt um útinám, kosti þess og hvernig hægt er að vinna með það á 
leikskólum. Einnig er fjallað um hvaða áhrif útinám hefur á hreyfi- og félagsþroska 
barna. Helstu hugmyndir sem reifaðar eru í þessari ritgerð byggja á spurningunni: Á 
hvaða hátt eflir útinám hreyfi- og félagsþroska barna? Markmið ritgerðarinnar er að 
sýna fram á mikilvægi útináms og vona ég að hún muni nýtast leikskólakennurum í 
starfi sínu því útinám er ekki eingöngu gott fyrir börnin heldur er það mjög 
mikilvægt í þeim skilningi að þroski barna meðal annars hreyfi- og félagsþroski 
þeirra eflist ásamt því að styrkja líkama og sál. 
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Abstract 

The following essay is a final assignment for a B.Ed. degree in preschool teaching 
studies at University of Iceland's School of Education. The essay will focus on 
outdoor education; it's benefits and how it can be integrated in a preschool 
curriculum. Additionally it will cover in what way outdoor education affects the 
motor- and social development of children with the aim of showing the importance 
of outdoor education for children's physical and mental development.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til B.Ed. gráðu í leikskólakennarafræði við 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Smára 
Stefánsyni fyrir samstarfið og aðstoð við gerð verkefnisins. Einnig vil ég þakka 
fjölskyldu minni fyrir stuðning og hvatningu í gegnum námið. Að lokum vil ég 
sérstaklega þakka maka, systur og tengdaforeldrum mínum fyrir yfirlestur og aðra 
faglega aðstoð.  

Áhugi minn á útinámi kviknaði í vettvangsnáminu þar sem leikskólinn sem ég 
dvaldist á er með öflugt útistarf. Ég vildi kynna mér útinámið betur þar sem ég bý 
erlendis og hef ég áhuga á að innleiða útinám í leikskólana þar sem ég bý. Það er mér  
sérstaklega hugleikið þar sem útivera á leikskólum virðist almennt vera í minnalagi 
hér miðað við á Íslandi.  

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 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(ur) 
ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 
_________________________________ 

Eva Óskarsdóttir  
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1 Inngangur  

Hreyfing verður strax við fæðingu stór hluti af lífi barna og líkamstjáning þeirra er 
mikilvæg fyrir alhliða þroska þeirra. Útivera er því mikilvæg fyrir börn því úti við fá 
þau meira frelsi við að hreyfa sig heldur en inni. Einnig eru öll skynfæri barna örvuð 
þegar þau eru úti og ekki má gleyma að útivera getur verið mikilvægt afl til að bæta 
líkamlega hæfni og betri heilsu hjá börnunum (Hammerman, Hammerman og 
Hammerman, 2001, bls. 18). Því miður bendir ýmislegt til þess að börn nú til dags 
verja almennt mun minni tíma úti við en þau gerðu áður fyrr. Helsta ástæðan fyrir 
aukinni kyrrsetu barna er rakinn til tæknivæðingarinnar þar sem sjónvarpsáhorf og 
tölvuleikja notkun er mun meiri í dag en þekktist áður fyrr auk þess sem þau eyða 
meiri tíma í bílnum (Hildur Einarsdóttir, 2005, bls 15). Þegar börn eru úti við öðlast 
þau aukin hreyfiþroska og örva jafnframt félagsþroska sinn þar sem náttúran veitir 
börnum umhverfi sem skapar gott tækifæri til samstarfs og samskipta á milli þeirra, 
kennaranna og foreldranna (Mirrahimi, o.fl., 2011, bls. 391-394). 

Að mati höfundar er útivera mikilvæg fyrir börn ekki eingöngu vegna heilsunnar  
heldur líka vegna þess að hún eykur alhliða þroska barna. Því fannst höfundi 
áhugavert að skoða nánar útinám í þessari ritgerð með tilliti til hreyfi- og 
félagsþroska barna. Útinám stuðlar að auknu og fjölbreyttara námi (Hammerman, 
o.fl., 2001, bls. 11). Í útinámi er leitast við að auka líkamlegan, vistrænan, 
félagslegan og andlegan þroska barna. Börnin fá tækifæri til að nota öll sín 
skilningarvit og þau fá persónulega og beina reynslu af raunveruleikanum. Útinám 
veitir því börnum tækifæri til að öðlast betri og skýrari skilning og dýpri innsýn á 
þeim sviðum þekkingar sem alltof oft eru eingöngu lesin og rædd en sjaldan upplifuð 
(Odberg, 2001og Bates, McLaughlin og Ewert, 2006, bls. 5). 

Höfundur kynntist sjálf útinámi í námi sínu og þá sérstaklega í vettvangsnáminu 
þar sem leikskólinn sem hún dvaldist á stóð fyrir öflugu útinámi. Áhuginn kviknaði 
því þegar höfundur fékk að taka þátt í útináminu og sá hvað það bauð upp á marga 
möguleika og hafði góð áhrif á andlega og líkamlega heilsu barna. Útinám varð því 
fyrir valinu og þá sérstaklega í tengslum við hreyfi- og félagsþroskann.  

Markmið ritgerðarinnar er því að skoða hvaða þýðingu útinám hefur á hreyfi- og 
félagsþroska barna og var eftirfarandi rannsóknarspurning sett fram:  

Á hvaða hátt eflir útinám hreyfi- og félagsþroska barna? 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni voru fræðirit, greinar og bækur 
skoðaðar sem tengdust efni spurningarinnar og jafnframt kynnti höfundur sér 
rannsóknir sem gerðar höfðu verið um efnið. Byrjað verður á því að fjalla almennt 
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um útinám, kosti þess og hvernig það birtist í leikskólum. Einnig verður fjallað um 
hvað hreyfiþroski er og hvað felst í hugtakinu. Þar á eftir verður farið yfir hvað 
félagsþroski er og hvað felst í honum. Síðan verður útinám tengt annarsvegar við 
hreyfiþroskann og hinsvegar við félagsþroskann og skoðað er hvernig útinámið 
stuðlar að þessum tveimur þroskaþáttum. Að lokum verður efni ritgerðarinnar dregið 
saman og niðurstöðurnar reifaðar.  

Ástæða þess að höfundur styðst við orðið útinám en ekki útikennsla fyrir kennslu 
utan dyra í þessu verkefni er sú að henni finnst útinám vera opnara hugtak og lýsa 
þar af leiðandi betur þeirri fjölbreytni sem felst í útistarfinu. Höfundi finnst jafnframt 
meiri áhersla vera lögð á nemandann, upplifun hans og reynslu hans af samskiptum 
þegar fjallað er um útinám. Meðan það er meiri áhersla lögð á kennarann og hvernig 
aðferðir hann notar við námið þegar fjallað er um útikennslu.  
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2 Almennt um útinám  

Ófromlegt útinám hefur þekkst í áraraðir og er hægt að rekja það til upphafs 19. aldar 
þegar landbúnaður var ráðandi atvinnugrein. En á þeim tíma voru börnin látin hjálpa 
til við landbúnað. Það þótti því sjálfsagt að útinám færi fram samhliða honum en það 
var ekki fyrr en að Johon Dewey fór að hafa áhuga á námi barna sem breytingar urðu 
á því og útinámið varð að formlegri kennslu. Dewey byrjaði á því að fylgjast með 
námi barna og hann skipti náminu í tvö form annarsvegar nám sem fram fór innan 
skólaveggjanna og hins vegar það nám sem fram fór utandyra. Hann var því með 
þeim fyrstu sem var með víðtækari og djúpstæðari hugmyndir um menntun og vildi 
hann samnýta menntunina í stað þess að tvístra henni. Því er oft talað um að hann sé 
frumkvöðull í því að breyta viðhorfi fólks til útináms en á þessum tíma voru 
skólarnir að byggjast upp og kom Dewey útinámi inn í námskrárnar. Það var því í 
upphafi 20. aldar sem nýjum aðferðum var fyrst beitt í útinámi. Útinámið fór í fyrstu 
aðallega fram í formi náttúrufræði og landbúnaðarfræðslu. Það má því segja að 
Dewey hafi verið einn af upphafsmönnum útináms eins og það þekkist í dag (Quay 
og Seaman, 2013, bls. 5-6). 

Nú til dags er talað um útinám sem víðfemt hugtak sem nær yfir alla menntun 
sem fram fer utan húss og er það í grundvallaratriðum nálgun til að auka nám. Einn 
tilgangur útináms er að styðja við markmið skólanámskrárarinnar með því að kanna 
og nota beina reynslu utan skólastofunnar (Hammerman, o.fl., 2001, bls.11).  

Hægt er að færa flest allt nám út og getur það farið fram hvar sem er utan dyra, 
hvort sem það er í þéttbýli, dreifbýli, manngerðu umhverfi eða í villtri náttúru. Þess 
er ekki krafist að það fari fram á einhverjum tilteknum stað eða við ákveðnar 
aðstæður heldur er aðal atriðið að námið fari fram úti við. Oftast fer námið samt fram 
í nánasta umhverfi leikskólans eða á sérstökum stað sem börnin og kennararnir hafa 
fundið saman og er hægt að slíkan stað útistofu. Það eru engar reglur sem segja til 
um það hvað útinám þarf að standa yfir í langan tíma í hvert sinn. Það getur varað í 
nokkrar mínútur til einnar klukkustundar, eða lengur. Fyrir lengra útinám er gott að 
nýta nærliggjandi garða, skóga, fjörur, sveitabæji eða jafnvel í húsdýragarðinn svo 
eitthvað sé nefnt. Nærumhverfi leikskólanna búa einnig oft yfir svæðum sem kjörin 
eru til þess að stækka kennslustofuna þar sem upphaf svæðanna er rétt utan við 
leikskólann og getur jafnvel náð marga kílómetra út frá honum (Odberg, 2010, bls. 
59-60 og Hammerman, o.fl., 2001, bls. 21). Í útinámi fá börnin því nægilegt rými og 
frelsi til að hreyfa sig og jafnframt tækifæri til að kanna heiminn frá fyrstu hendi og 
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upplifa náttúrleg fyrirbæri eins og veðrið, árstíðirnar og skuggamyndir (Maynard og 
Waters, 2007, bls. 256-257). 

Í útinámi fá börnin tækifæri til þess að mæta bæði náttúrunni og samfélaginu. 
Þau upplifa og fylgjast því bæði með náttúrulegum- og mannlegum þáttum sem eiga 
sér stað í umhverfinu. Í náttúrunni kynnast þau öllu sem býr þar, vex og dafnar eins 
og plöntum og dýrum, börnin kynnast einnig lífslíkum þeirra og lifnaðarháttum. Í 
manngerða hluta umhverfisins kynnast börnin byggingum, vegum og öðrum 
sýnilegum þáttum samfélagsins sem mennirnir hafa skapað (Jordet, 2004, bls. 27).  

Í útinámi er einnig lærdóm lífsins að finna allt um kring og því þurfa börnin ekki 
að treysta á orðið eitt heldur upplifa þau raunveruleikann með því að sjá, snerta, 
finna lykt og upplifa kennslustundir sem breytast með árstíðum. Skilningur eykst við 
það að fá að gera og upplifa. Börn sem fá tækifæri til að upplifa hlutina læra 
venjulega hraðar en önnur börn. Rannsókn sem gerð var í Kaliforníu á ellefu skólum 
sem notuðust við umhverfis námskrá styður við það þar sem hún sýnir fram á að 
nemendur sem tóku þátt í útinámi náðu í 72% tilvika betri námsárangri í stærðfræði, 
lestri, vísindum og mættu betur en þau börn sem fengu eingöngu formlega kennslu 
innandyra (Hammerman, o.fl., 2001, bls. 13-14 og Dillon, Rickinson, Teamey, 
Morris, Choi, Sanders og Benefield, 2006, bls. 107) 

2.1 Kostir útináms  

Með útinámi er leitast við að auka líkamlegan, vistrænan, félagslegan og andlegan 
þroska barna. Einnig gefur það börnum tækifæri á að nota öll sín skilningarvit og fá 
persónulega og beina reynslu af raunveruleikanum. Börnin læra líka mikið úti við í 
gegnum leik, t.d. geta þau lært bókstafi og tölur í gegnum hann. Þau fá því tækifæri 
til að þroskast og leika sér að sjálfsdáðum, finna til forvitni, ímyndunar og 
samkenndar og fá ánægjulega reynslu af námi. Við aukna hreyfingu í útinámi öðlast 
börnin meira þol og betri hreyfifærni. Börnin þurfa oft að beita líkama sínum án þess 
endilega að vera meðvituð um það. Þau öðlast einnig betri félagslega færni þar sem 
þau læra um lýðræðisleg vinnubrögð, eiga í samskiptum við hvert annað og taka 
ábyrgð. Einn af kostum útináms er sá að það veitir börnunum tækifæri til að öðlast 
betri og skýrari skilning og dýpri innsýn á þeim sviðum þekkingar sem eru nær 
eingöngu lesin og rædd en gefa sjaldan tækifæri á að þau njóti upplifunarinnar. 
Útinám getur einnig verið mikilvægt til að bæta líkamlega hæfni og heilsu, þar sem 
umhverfið bíður uppá mikla hreyfingu (Odberg, 2010, bls. 61 og Gilbertson, Bates, 
McLaughlin og Ewert, 2006, bls. 5 og Hammrman, o.fl., 2001, bls. 18).  

Útinám stuðlar auk þess að minni agavandamálum þar sem börnin eru oft rólegri 
og eiga í betri samskiptum við kennara eftir útiveru. Ástæðan er sú að þegar börnin 
koma inn eftir útinámið eru þau búin að vera í hressandi útiveru í fersku lofti. Bæði 
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börnin og kennararnir auka líkur á betri heilsu þar sem almennt er minna um veikindi 
ef stunduð er regluleg útivera. Börnin fá jákvæða sýn á nám þar sem þau upplifa 
fjölbreyttar aðferðir við kennslu í útinámi. Þau fá einnig að kynnast ólíku veðurfari 
og fá því tilfinningu fyrir því þegar sólin skín og finna fyrir roki og rigningu. Þau 
fylla einnig skynfæri sín með nýjum hljóðum og lykt. Börnin fá því aukinn skilning á 
náttúrunni og læra að bera virðingu fyrir henni. Dewey færði rök fyrir því að börn 
lærðu mest af reynslunni og því ætti að veita börnum tækifæri til þess að vera virk og 
sjálfstæð með því til dæmis að fá sjálf að athuga, prófa og bera saman hluti. Hann 
lagði jafnframt mikla áherslu á það að ekki væri nóg að vera eingöngu líkamlega 
virkur því hugurinn þyrfti einnig að vera virkur og börnin lærðu því eingöngu með 
því að ígrunda reynslu sína (Odberg, 2010, Gilbertson o.fl. , 2006, bls. 5 og Kristín 
Norðdhal, 2005). 

Piaget talaði um að börn lærðu út frá reynslu sinni líkt og Dewey en hann fjallaði 
einnig um afrakstur og túlkun hvers og eins á reynslu sinni og að nám myndi felast í 
virkri þátttöku okkar. Börnin túlka þannig nýja reynslu út frá því sem þau vissu áður 
og einnig endurskoða börnin hugsanir sínar svo þær falli betur að nýrri reynslu. 
Börnin finna skýringar á því sem þau skynja í umhverfi sínu á þennan hátt. 
Mikilvægt er að fullorðnir hafi í huga að hugmyndir barna eru ekki alltaf réttar að 
okkar mati eða falla vel að fræðunum samt sem áður eru þær mikilvægar í 
uppbyggingu á þekkingu barnanna. Með auknum þroska taka hugmyndir barna 
stöðugum breytingum og einnig þegar þau læra með aukinni reynslu að hugmyndir 
þeirra standast ekki. Útinám er einnig gott fyrir börn sem eiga erfitt með formlegt 
nám því í útinámi fá börnin meira frelsi og námið fer ekki fram eftir bók (Kristín 
Norðdhal, 2005 og Mirrahimi, Tawil, Abdullah, Surat og Usman, 2011, bls. 309). 

Útinám hefur því marga kosti í för með sér og er sífellt að verða mikilvægar þar 
sem vísbendingar eru um að nú til dags verji börn mun minni tíma úti við en þau 
gerðu áður fyrr, en samkvæmt erlendum langtímarannsóknum er mikil aukning á 
offitu meðal unglinga. Líkurnar aukast til muna að fullorðnir einstaklingar glími við 
aukna þyngd á fullorðins árum ef þau voru yfir kjörþyngt sem börn og unglingar. 
Erlendar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að í 70-80% tilvika verði of feit börn 
áfram yfir kjörþyngd þegar þau verða fullorðnir einstaklingar og hafa íslenskar 
rannsóknir stutt við þessar niðurstöður. Margar ástæður geta verið fyrir þessu en 
aðalástæðurnar má rekja til þess að þjóðfélagshættir hafa breyst undanfarin ár. 
Kyrrseta fólks, þar á meðal barna og unglinga hefur aukist í kjölfar tæknivæðingar. 
Börn og unglingar verja tíma sínum í dag í mun meira mæli fyrir framan sjónvarpið 
eða tölvuna í stað þess að vera í frjálsum leikjum úti eins og tíðkaðist áður fyrr. 
Jafnframt er þeim ekið mun meira í bílum á milli staða en áður. Breytt mataræði er 
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einnig ástæða þess að börn og unglingar hafa þyngst en óhófleg neysla skyndibita 
hefur aukist með árunum (Hildur Einarsdóttir, 2005, bls.15). 

2.2 Útinám í leikskólum  

Útinám hefur oftast verið tengt við skóla en í gegnum árin hefur þó orðið víðtæk 
vakning á útinámi í leikskólum og hafa margir leikskólakennarar sérhæft sig á því 
sviði í dag. Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 er útinám þó ekki ennþá tekið sérstaklega 
fyrir en þar kemur samt sem áður fram að börnin læra bæði úti og inni og taldir eru 
upp grunnþættir menntunar sem auðveldlega er hægt að notast við í útinámi. 
Sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og menntun og sköpun eru þeir grunnþættir 
sem auðveldlega er hægt að notast við í útinámi. Það er því undir 
leikskólakennurunum komið að undirbúa og yfirfæra útinámið vel. 

Vert er að hafa í huga að nám barna hefst löngu áður en þau byrja í skóla og því 
þannig hafa öll börn sem byrja í skóla fyrri sögu af námi. Börn læra margt í leikskóla 
áður en þau hefja nám í grunnskóla. Því er mikilvægt fyrir starfsmenn leikskóla að 
vera vakandi yfir því að börnin eru alltaf að læra og því þarf að undirbúa útinámið 
vel svo börnin fái sem besta reynslu af því og geti nýtt þá reynslu í áframhaldandi 
námi. Með útinámi læra börn oft ómeðvitað til að mynda með því að skoða náttúruna 
og allt það sem í henni leynist þannig læra börnin um náttúruna án þess að gera sér 
endilega grein fyrir því að þau séu að læra (Gauvain og Cole, 1997, bls. 32). 

Umhverfið sem útinám fer fram í skiptir einnig máli svo börnin fái sem mest út 
úr náminu en talað er um að best sé ef umhverfið, þar sem útinám fer fram, sé hið 
fjölbreyttast og fari því annars vegar fram í manngerðu umhverfi, svo sem 
leikskólalóðinni, og hins vegar fram í náttúrulegu umhverfi líkt og skógi, sléttum eða 
hrauni. Því bæði náttúrulegt og manngert umhverfi getur haft jákvæð áhrif á þroska 
barna ef svæðið er gott (Kristín Norðdhal, 2005). Náttúrulegt umhverfi er þó að 
mörgu leyti betra því það hvetur börn til að læra með því að snerta, lykta og jafnvel 
smakka. Þannig nota börnin öll sín skynfæri sem rannsóknir benda til að hjálpi þeim 
að ná betri tökum á stærðfræði, tungumálum, vísindum og annarri færni (Mirrahimi, 
o.fl., 2011, bls. 392). Það má samt sem ekki gleymast að dýrmætt nám getur einnig 
átt sér stað inn í miðri borg eða þéttbýli þar sem það er oft á tíðum raunverulegur 
hluti af náttúrulegu umhverfi okkar. Í raun er það líklega umhverfið þar sem flest 
börn eyða stórum hluta ævinnar og því eru þetta aðstæður sem börnin ættu að 
kynnast vel. Hægt er að stunda útinám á mismunandi stöðum og fer það að einhverju 
leyti eftir landslaginu og hvaða menntun er höfð í huga. Ferðirnar geta því farið fram 
annaðhvort með eitt eða fleiri markmið í huga sem fela í sér mismunandi 
námsgreinar (Hammerman, o.fl., 2001, bls. 21til 22). 
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Það eru því miður ekki allir leikskólar sem búa við það að vera nálægt 
náttúrulegu umhverfi. Í þeim tilfellum þar sem ekkert náttúrulegt umhverfi er til 
staðar eða langt er fyrir starfsmenn leikskólans að fara með börnin í náttúrlegt 
umhverfi mætti líkja eftir náttúrunni á leikskólalóðinni með því að planta blómum og 
búa til matjurtakassa þar sem börnin geta sett niður grænmeti. Einnig er gott að 
planta gróðri, trjám og runnum en allt þetta laðar að fugla, fiðrildi og skordýr sem 
leiðir til þess að börnin verða forvitin um náttúruna og fara að spyrja spurninga um 
hana (Bosse, Jacobs og Anderson, 2009, bls.11). 

Því er mikilvægt að börn heyri ekki eingöngu um náttúruna heldur fái að upplifa 
útivist og fái að rannsaka náttúruna og það sem hún hefur upp á að bjóða. Þess konar 
nám er meira þroskandi fyrir börnin en eingöngu kennsla um náttúruna sem fram fer 
innan kennslustofunnar. Því miður kemur það fyrir að það gleymist að gera ráð fyrir 
útinámi þar sem daglegt starf leikskóla hindrar að leikskólakennarar finni sér tíma til 
að skipuleggja og framkvæma útinám. Einnig geta leikskólakennarar verið óöruggir í 
að framkvæma útinám þar sem þeir hafi ekki haft tíma eða áhuga til að kynna sér 
það. Leikskólakennarar verða því að vera óhræddir við að finna sér tíma til að kynna 
sér útinám vel þó það komi ekki endilega fram í Aðalnámskrá leikskóla því það er 
ekki eins erfitt og margir halda að framkvæma það þar sem umhverfi leikskólanna 
hefur oft margt upp á að bjóða. Útinám hefur því marga kosti til að bera ef rétt er 
farið að, þeir sem ætla sér að innleiða útinám í starf sitt með börnum þurfa að kynna 
sér útinám vel og skipuleggja það sem best svo börnin fái allt það besta út úr því 
(Larsens, 2008, bls. 20-21).  
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3 Hreyfiþroski 

Börn þroskast mjög hratt fyrsta árið og fara þau frá því að geta ekki stýrt hreyfingum 
sínum yfir í það að geta gengið. Hreyfiþroski (e. motor development) barna þróast 
mismunandi hratt, en hann fylgir oftast ákveðnum lögmálum rétt eins og andlegur 
þroski (Embætti landlæknis, 2004 og Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 
2003, bls. 47).  

Hreyfing er hluti af lífi barna frá því augnabliki sem þau fæðast og veitir 
hreyfing börnunum gleði og hamingju. Á fyrstu vikum barnsins bætir það mjög ört 
við hreyfifærni sína þar sem það fer að ná meiri stjórn á vöðvunum og samhæfing 
augna og handa eykst. Barnið fer því á nokkrum mánuðum frá því að geta eingöngu 
legið yfir í að geta rúllað sér, setið og loks gegnið. Barnið fer í gegnum þessa þróun á 
sínum hraða og þýðir því lítið að reyna að hafa áhrif á hana. Flest börn ná samt sem 
áður þroska þrepunum á svipuðum tíma en þau fara samt sem áður ekki yfir á næsta 
þrep fyrr en þau eru búin að ná fyrra þrepi. Því þroskast sum börn hægt, önnur hratt 
og sum í stökkum. Lítil börn hafa yfirleitt mikla hreyfiþröf og um leið og þau ná 
valdi á einhverri nýrri hreyfingu fara þau strax að æfa sig í því að fá betra vald á 
þessari hreyfingu. Því er mikilvægt að börn fái að hreyfa sig að sjálfsdáðum í öruggu 
umhverfi (Hui og Wang, 2004, bls 32 og Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 
Eydal, 2003, bls. 47, 62-86).  

Það er svo eftir eins árs aldur sem hreyfingar barna fara að verða öruggari og þau 
fara smá saman að hafa almennilega stjórn á þeim. Strax um tveggja ára geta börnin 
hlaupið, sparkað í bolta og klifrað upp stiga í rennibrautum. Um þriggja ára geta þau 
hjólað á þríhjóli, um fjögurra ára eru hreyfingarnar orðnar liðlegri og nákvæmari en 
áður og þau ná sífellt meiri stjórn á þeim. Börnin geta kastað bolta fram fyrir sig og í 
kringum fimm ára hafa þau öðlast mikla stjórn yfir líkama sínum, þau hafa gott 
jafnvægi og geta klifrað fimlega í klifurgrindum. Þannig má sjá að hreyfiþroski barna 
er orðin góður strax um 5 ára og börnin eru þá á lokaáfanga þess hreyfiþroska sem 
tilheyrir smábarnaaldrinum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 
86-93). 

Talað er um að börn á aldrinum þriggja til fimm ára eru á svokallaðri gullöld 
hreyfiþroskans þar sem þau þróa hæfileika sína í að hlaupa, hoppa, kasta og grípa. 
Þau þróa þessa hæfileika meðal annars með líkamlegri virkni í leikskólum. Því er 
mikilvægt að börn fái tækifæri til að hreyfa sig mikið í leikskólanum (Figueroa og 
An, 2017, bls. 137). Leikskólabörn tjá sig einnig mikið í gegnum hreyfingu þannig 
að hreyfing er bæði hagnýt og þroskandi. Börn nota oft hreyfingar til að tjá 
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tilfinningar sínar, hugsanir og langanir, á þann hátt að hreyfingarnar geta komið mjög 
skyndilega og eru ýktar. Þessar miklu hreyfingar stuðla að auknum þroska á mörgum 
sviðum þróunar til dæmis stuðla þær að líkamlegum, andlegum, félagslegum og 
tilfinningalegum þroska. Hreyfing gerir börnum einnig kleift að þróa með sér 
skapandi hugsun, getu til að leysa vandamál og eykur til muna hreyfiþroskann (Hui 
og Wang, 2004, bls. 32). 

Hreyfiþroski hefur verið rannsakaður allt frá árunum 1930. Á þeim tíma var 
mikil umræða um hvort hreyfigeta barna þroskist án utanaðkomandi aðstoðar eða 
hvort þau þurfi markvissar æfingar. Rannsókn, sem Charles Super gerði á uppeldi 
Kipsigis fólks, sem býr í Kenía sýndi fram á að markviss þjálfun foreldra við að láta 
börnin sín sitja, standa og ganga ekki löngu eftir að þau fæðast skilar sér í því að 
börnin byrja að sitja fimm vikum fyrr en önnur börn og byrja að ganga þremur vikum 
fyrr (Lightfoot, Cole og Cole, 2009, bls. 174). Nýlegar rannsóknir hafa einnig sýnt 
fram á að hreyfifærni er hægt að bæta í gegnum íhlutun. Þær hafa einnig sýnt fram á 
að börn sem fá líkamlega þjálfun eru oftar með mun betri hreyfiþroska en þau börn 
sem fá litla þjálfun (Hui og Wang, 2004, bls. 35). 

Talið er að samband á milli hreyfþroska og líkamlegrar virkni sé líklegt til að 
vera gagnkvæmt. Rannsóknir hafa sýnt fram á að því meiri hreyfiþroska sem barnið 
er með því líklegra er að það eyði miklum tíma í líkamlega hreyfingu heldur en þau 
sem eru með minni hreyfiþroska. Íhlutunarrannsókn í æskulýðsmálum sem gerð var í 
Bandaríkjunum leiddi í ljós að þau börn sem voru með góðan hreyfiþroska juku 
líkamlega virkni sína sem gat leitt til þess að börnin öðluðust enn betri hreyfiþroska 
(Figueroa og An, 2017, bls. 137). 

Hreyfiþroskanum er oft skipt upp í fínhreyfingar (e. fine motor skills), sem fela í 
sér þróun og samhæfingu litlu vöðvanna eins og þeirra sem stjórna hreyfingum fingra 
og augna og grófhreyfingar (e. gross motor skills) sem fela í sér þróun stærri vöðva 
líkamans og gerir okkur t.d. kleift að ganga og hlaupa (Lightfoot, o.fl. , 2009, bls. 
168). 

3.1 Fínhreyfingar 

Fínhreyfingar fylgja ákveðinni þróun og breytast þær hratt fyrsta árið og um eins árs 
er barnið farið að ná meira valdi á fínhreyfingum. Þær fela einnig í sér notkun minni 
vöðva í höndum til að mynda þegar börn nota blýanta, skæri, leika sér með Lego- 
eða Duplo kubba og perla. Skilvirkni í fínni hreyfingum hefur veruleg áhrif á gæði 
verkefna (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 48 og Kid Sense, 
2017). Fínhreyfingar stjórna því hversu góða fingralagni við höfum og hversu 
sveigjanlegur úlnliðurinn er, þær stjórna einnig hvað einstaklingar eru með stöðugar 
handahreyfingar (Hui og Wang, 2004, bls 34). 



	16	

Til að byrja með æfa börn fínhreyfingar sínar með því að kasta hlutum og æfa 
þau þann hæfileika ákaft. Fyrst um sinn vill barnið aðallega henda hlutum frá sér og 
láta aðra sækja þá. Það er síðan um fjögurra ára sem handahreyfingarnar eru orðnar 
þroskaðri og nákvæmari. Á þessum aldri fá börnin einnig meiri áhuga á flóknari 
hlutum sem krefjast einbeitingar. Þau fara að geta klætt sig sjálf og fara oft að fást 
við að binda hnúta og slaufur (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, 
bls. 87).  

Fínhreyfingar eru mikilvægar til að takast á við þau verkefni sem krafist er af 
einstaklingum á hverjum degi, eins til dæmis að reima skó og skrifa. Ef við hefðum 
ekki fínhreyfingar þá gætum við ekki orðið að fullu sjálfstæð þar sem við gætum 
hvorki klætt okkur né borðað, sem og leikmöguleikar barna yrðu mjög takmarkaðir. 
Þetta hefði ekki eingöngu áhrif innan fjölskyldunnar heldur einnig á 
jafningjasambönd barnanna (Kid Sense, 2017). Því skiptir máli að æfa fínhreyfingar 
barna til að hjálpa þeim að ná góðum tökum á þeim.  

3.2 Grófhreyfingar 

Grófhreyfingar fela í sér notkun á stærri vöðvum líkamans, þær gera okkur kleift að 
takast á við dagleg störf eins og að ganga, hlaupa, stökkva og sitja upprétt við borð. 
Þær fela einnig í sér samhæfingar færni (e. coordination skills), til að mynda þegar 
við syndum, köstum bolta, dönsum og hjólum þurfum við að notast við samhæfingu 
líkamans (Kid Sense, 2017). Grófhreyfingar vísa til hæfileika okkar á að halda 
jafnvægi, styrk og lipurð einstaklingsins og einnig vísa þær til almennrar 
samhæfingar líkamans (Hui og Wang, 2004, bls 34).  

Grófhreyfingar eru mikilvægar til þess að börn geti sinnt daglegum verkefnum 
eins og að ganga, hlaupa, leika sér við klifur og kasta eða sparka bolta. Einnig eru 
grófhreyfingar mikilvægar fyrir börn til að geta bjargað sér sjálf við dagleg störf eins 
og að klæða sig þar sem þau þurfa að vera fær um að standa á öðrum fæti til að 
komast í buxnaskálmarnar án þess að detta. Klifrað inn og út úr bíl og til að komast 
upp í og úr rúminu. Grófhreyfingar vinna líka með fínhreyfingum t.d. þegar við 
skrifum, teiknum eða klippum þurfum við að nota styrk handarinnar til að stjórna 
hreyfingum okkar. Einnig hafa þær áhrif á að þrek barna í að takast á við skóladaginn 
þar sem þær gera þeim kleift að sitja upprétt við borð, færa sig á milli skólastofa og 
gert þeim kleift að geta leikið sér úti. Án grófhreyfinga ættu börn erfitt með að borða 
sjálf, ganga frá leikföngum sínum og fara á salernið án hjálpar (Kid Sense, 2017). 

Grófhreyfingarnar eflast mjög hratt hjá börnum og þau fara frá því að liggja yfir í 
að geta velt sér, svo setja, ganga og að lokum hlaupa. Það er svo um fjögurra ára 
aldur sem þörfin fyrir hreyfingu er hvað mest. Börn búa þá yfir fjölbreyttari 
hreyfingum og þau geta stjórnað þeim á annan hátt en áður. Börnin geta til dæmis á 



	17	

þessum aldri staðið á öðrum fæti og í kjölfarið farið að hlaupa. Við fjögurra ára 
aldurinn njóta börnin þess oft að ýkja hlutina og vilja gjarnan auka á spennuna, svo 
dæmi má nefna vilja þau ekki endilega ganga beint áfram heldur hoppa og snúa sér á 
alla vegu og áhugi fyrir hreyfileikjum eykst. Þau láta oft í ljós ánægju yfir eigin 
framförum og getu (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 48, 87). 
Mikilvægt er að veita börnunum gott rými bæði inn og úti svo að þau geti notið þess 
að hreyfa sig.  
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4 Félagsþroski 

Bylting varð í aðferðafræði þegar hægt var að meta hæfni og getu ungabarna og kom 
þá í ljós að strax við fæðingu eru nýburar virkir og móttækilegir í líkamlegum og 
félagslegum samskiptum. Flest börn hafa því þörf fyrir félagsleg samskipti við 
jafnaldra sína og er það talið vera mikilvæg þroskaþjálfun sem þróast snemma í lífi 
barna. Jafningja samskiptin aukast svo með tíð og tíma (Brown, Odom og Conroy, 
2001, bls. 162). 

Fræðimenn halda því fram að tilfinningaþroski (e. emotional development) barna 
tengist félagsþroska (e. social development) þeirra. Þeir telja að þegar leikið er við 
ungbarnið með tilfinningu, líkt og þegar fullorðnir eða eldri börn gretta sig framan í 
þau og þau herma eftir eða öfugt að slíkir  sem þessir gegni lykilhlutverki í tengingu 
barnanna við félagslegan heim þeirra. Þessir leikir gefa til kynna að barnið og til 
dæmis móðirin þekki og deili tilfinningum hvors annars. Segja má að mannfólk sé 
með meðfædda þörf fyrir snertingu og athygli (Lightfoot o.fl., 2009, bls. 205). 
Vygotsky taldi að félagsleg- og tilfinningaleg hæfni væri ekki eiginleiki sem byggi 
innra með barninu heldur fælist slík hæfni í því hvernig við lítum á getu einstaklings 
til að mæta sínum eigin þörfum á meðan hann viðheldur jákvæðu sambandi við aðra. 
Hann lagði áherslu á hugtakið vinnupallar (e. scaffolding) þar sem barnið lærir 
félagslega hæfni með hjálp umönnunaraðila sem styður og kennir barninu grunninn í 
félagslegum samskiptum svo það geti haldið áfram að þróa þessa hæfni. Án þessara 
vinnupalla vildi Vygotsky meina að barnið yrði ekki eins félagslega virkt (Krasnor 
og Denham, 2009, bls. 164). 

Börn hafa alltaf þörf fyrir snertingu og mannleg samskipti allt frá fæðingu og ef 
þessar þarfir eru ekki uppfylltar þá geta börn átt á hættu að dafna illa og ekki náð 
nægilegri þyngd og þau geta einnig misst áhugann á að komast í samband við aðra 
og dregið sig í hlé sem gæti þýtt að börnin verða óvirk, döpur og geta misst 
lífslöngunina. Þetta hefur komið fram hjá börnum sem hafa af einhverjum orsökum 
alist upp á stofnunum frá fæðingu og hafa ekki fengið tækifæri til að mynda 
tilfinningatengsl við einn eða fleiri uppalendur. Það er því mikilvægt að hugsa vel 
um börnin strax frá fæðingu og uppfylla allar þeirra þarfir eftir bestu getu meðal 
annars félagslegar þarfir þeirra, því það hjálpar þeim að byggja upp traust á 
umheiminum. Það eru líkamlegu tengslin sem mynda grundvöll að fyrstu félagslegu 
tengslunum og þegar barn fær tækifæri til að upplifa þessi tengsli er það talið vera 
upphafið af mótun félagsþroskans (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 
2003, bls. 55 og Oden, 1987).  

Börn þroskast í tiltölulega skipulagðri og fyrirsjáanlegri röð og því er vert að 
hafa í huga að börn þroskast á mismunandi hraða og geta ákveðnir hæfileikar þeirra 
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verið misjafnir frá einu barni til annars. Þannig geta börn á sama aldri verið á mjög 
mismunandi stað í þróun félagslegrar færni og hugsunar sem gerir börnin jafn ólík og 
þau eru mörg. Á fyrstu árunum eru börn aðallega að einbeita sér að áþreifanlegri 
hegðun og eiginleikum hjá sjálfum sér og þeim sem standa þeim næst í því skyni að 
skilgreina sjálfan sig og aðra. Á leik- og grunnskólaárum eflist vitsmunaþroski barna 
á þann hátt að það gerir þeim kleift að taka þátt í félagslegum samanburði (e. social 
comparison). Á grunnskólaárunum fara jafningjar barnanna að skipta meira máli og 
verða þau meðvitaðri um samþykki innan jafningjahópsins og hafa því oft áhyggjur 
af að falla ekki inn í hópinn (Kemple, 2004, bls.7). 

Á bernskuárunum þróa börn góðan skilning á eiginleikum sínum sem strákur eða 
stelpa, þau átta sig líka á að þau tilheyra þjóðernis- eða kynþáttahópi og eiga sinn 
rétt. Börn þróa félags- og tilfinningaþroska með tveimur nátengdum leiðum, önnur 
leiðin er félagsmótun (e. socialization) sem gerir börnum kleift að átta sig á stöðlum, 
gildum og þekkingu á samfélaginu. Hin leiðin er persónuleika myndun (e. 
personality formation) sem gerir börnunum kleift að þróa eigin mynstur einstakra 
tilfinninga, hugsanna og hegðunnar í fjölmörgum aðstæðum. Börnin þróa með sér 
félagsmótun og persónuleika myndum um leið og þau fæðast með hjálp frá þeim sem 
standa þeim næst. Fyrst um sinn eflist félagsþroski barna með beinum samskiptum 
við umönnunaraðila sína en síðan fer umhverfið sem barnið býr í að hafa áhrif. 
Börnin læra svo inn á menninguna sem þau tilheyra og læra hvaða hegðun er æskileg 
(Lightfoot o.fl. 2009, bls. 301-302). 

Þetta er samt ekki svo einfallt að börn taki sjálfkrafa eða mótþróalaust við 
þekkingu fullorðinna því þau túlka og velja úr þeim mörgu félagslegu boðskiptum 
sem þau fá í samræmi við ólíkan persónuleika þeirra. Við rannsóknir á nýburum 
hefur komið í ljós að þeir sýna einstaka mun á einkennandi virkni eða svörun við 
gremju og vilja til að taka þátt í nýrri reynslu. Það er því hægt að vísa til þessara 
svörunarviðbragða og tengdra tilfinninga í skapgerð sem er í meðallagi stöðug með 
tímanum. Þau börn sem draga sig til baka tilfinningalega strax frá fæðingu eiga það 
til að vera í fyrstu feimin þegar þau byrja í leikskóla (Lightfoot o.fl. , 2009, bls. 301-
302).  

4.1 Félagsþroski leikskólabarna 

Þegar börn byrja í leikskóla komast þau í samband við jafningja sína sem veita þeim 
tækifæri til að læra að viðhalda samskiptum og auka skilning þeirra á öðrum og benti 
Piaget á jafningjasamskipti (e. peer interaction) sem eina helstu uppsprettu 
vitsmunalega og félagslega þroskans, einkum fyrir þroskann í hlutverkatöku og 
hæfileikann að geta sýnt samúð (Oden. e.d., 1987). 
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Það er svo við fjögurra ára aldurinn sem börn fara að leika sér í litlum hópum 
sem saman standa af tveimur til fjórum börnum. Þau velja jafnframt mun oftar á 
þessum aldri að leika við börn af sama kyni. Minna verður um slagsmál og líkamleg 
átök á milli barnanna og má það rekja til aukins málþroska. Þau hafa auk þess mjög 
gaman af að leika sér úti við en þrátt fyrir að vera orðin fjögurra ára þurfa þau mikla 
gæslu því þeim er ekki treystandi að fullu. Þau eru flest opnari á þessum aldri og eiga 
til að mynda auðveldara með að mynda tengsl við fullorðna. 

Sum börn eru samt sem áður lokaðri og eiga því oft á tíðum erfiðara með 
samvinnu en það þarf samt ekki að merkja að þau eigi erfiðara með að mynda 
tilfinningatengsl við aðra. Þess vegna skiptir máli hæfni hinna fullorðnu til að nálgast 
barnið og getu þeirra við að fá barnið til jákvæðs samstarfs. Börn í kringum fjögurra 
ára aldur virðast oft vera stærri, þroskaðri og sjálfstæðari en þau í raun eru. Kröfurnar 
sem við setjum á þau mega því ekki vera of miklar. Þau reyna oft mikið á sig til að 
sýna fram á sjálfstæði sitt en þegar þau verða þreytt og ergileg þurfa þau að geta sótt 
huggun og vernd til þeirra fullorðnu. Það er svo við fimm ára aldurinn sem börnin 
hafa öðlast sjálfsvitund og geta verið þátttakendur í hóp án þess að missa 
tilfinninguna fyrir því hver þau eru sem einstaklingur og notið þess að vera með 
öðrum. Þau verða meiri félagsverur og taka meira mið af öðrum og fá sterkari 
tilfinningu fyrir að vilja líkjast jafningjum sínum. Til dæmis vilja þau oft fá 
samskonar úlpu og vinur sinn eða eins leikföng. Börn í kringum fimm ára aldur fá 
aukna þekkingu á reglum í leik og geta myndast deilur á milli þeirra ef þau eru ekki 
sammála um reglurnar (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 91). 

Einnig læra börn með tímanum að hafa ólík samskipti til að mynda við vini sína, 
foreldra, kennara og ókunnuga. Með því að byggja upp og viðhalda mismunandi 
samskiptaformum og félagslegri reynslu, einkum við jafningja, öðlast börnin 
þekkingu á sjálfum sér og öðrum og færni í ýmsum félagslegum 
samskiptahæfileikum. Jafnframt er gott fyrir börn að vera í samskiptum við önnur 
börn á ólíkum aldri því það stuðlar að félagslegum, vitsmunalegum og tungumála 
þroska hjá yngri börnunum en aukin lærdóm hjá eldri börnunum. Piaget ásamt 
Vygotsky taldi að börn juku þekkingu sína sjálf. Þeir töldu báðir að börn lærðu ekki 
eingöngu af reynslu sinni við hlutlægt umhverfi heldur líka af samskiptum við aðra. 
Mikilvægt er að fullorðnir ræði við börn og fái þau til að ræða saman um það sem 
þau sjá og þá hluti sem þau prófa (Oden, 1987 og Kristín Norðdhal, 2005). 

Franski heimspekingurinn Maurice Merleau-Ponty færði rök fyrir því að 
manneskjan öðlast reynslu af lífinu löngu áður en hún getur tjá sig með orðum. Strax 
í upphafi beina börn athygli sinni að félagslegum tengslum í umhverfinu og mynda 
þannig félagslega heild. Þegar börnin eldast og byrja í leikskóla hafa þau mikil 
samskipti við börn á sínum aldri og í gegnum þau samskipti skilja börnin smám 
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saman að það sem gerist hjá þeim gerist einnig hjá öðrum börnum. Samskipti eru því 
mikilvæg í félagslegum þroska barna (Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 
2012, bls. 45-47). 

Það hefur komið í ljós að þau börn sem fara í leikskóla eru sjálfstæðari og ekki 
eins háð foreldrum eða kennurum, geta tjáð sig betur munnlega, eru fróðari um sitt 
félagslega umhverfi og eru öruggari í nýjum aðstæðum en börn sem ekki hafa farið á  
leikskóla. Þau virðast einnig vera ánægðari en þau börn sem fara aldrei í leikskóla og 
eru áhugasamari um að deila leikföngum og taka þátt í þykjustuleikjum. Þróun 
félaglagslegrar hæfni barna snýst ekki eingöngu um að börnin leiki við og hafi 
samskipti við mismunandi leikfélaga heldur skipta umönnunaraðilar líka miklu máli í 
leik barnanna.  

Börn verða hæfari í flóknum félagslegum samskiptum þegar þeim er leiðbeint af 
móttækilegum og góðum umönnunaraðilum. Börn geta einnig tileinkað sér neikvæða 
félagslega hegðun á leikskólum. Til að mynda hafa þau tilhneingu til að vera 
ókurteisari, þau eru oft óviðræðuhæf og árásargjarnari en börn sem voru ekki í 
leikskóla. Margir þroskasálfræðingar hafa dregið í efa að umönnun barna geti haft 
slæm áhrif á félagslega hegðun og tilfinningalega vellíðan hjá börnum. Rannsókn 
sem Love, Harrison, Sagi- Scwartz, van IJzendoorn og Ross gerðu árið (2003, bls. 
1032) á börnum sem voru talin vera í sérstakri hættu á að þróa með sér 
hegðunarvandamál komu frá efnaminni fjölskyldum og erfiðum aðstæðum. Kom í 
ljós að þau börn sem áttu kost á betri umönnun voru síður árásargjörn en þau börn 
sem voru í svipaðri stöðu en höfðu ekki fengið góða umönnun. 

Til þess að efla félagsþroska barna verður að taka tillit til þess að félagslegur 
þroski barna eflist ekki eingöngu með munnlegum samskiptum heldur einnig með 
líkamlegri tjáningu. Lokken gerði rannsóknir í norskum leikskóla þar sem hann 
kannaði félagsleg einkenni samskipta ungra barna og komst að því að börn skapa 
sína sameiginlegu merkingu með gáskafullum tjáningum líkamans án þess að 
starfsfólk hefði þar nokkur áhrif. Börnin tjáðu sig með hoppi, hlaupum, stappi, 
snúningum, hossi, ærslum, hljóðum og að herma eftir hreyfingum hinna. Barn getur 
ekki eflt félagsþroskann með því að hafa eingöngu samskipti munnlega við jafningja 
sína og aðra heldur verða þau að fá pláss til líkamstjáningar (Hrönn Pálmadóttir og 
Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls 45.-47). 

Félagsþroski barna getur verið takmarkaður þrátt fyrir að börnin njóti mikilla 
samskipta í sínu nánasta umhverfi sem oft eru þannig að börn hafi eingöngu 
samskipti við fjölskyldu sína, alist upp í sama hverfinu þar sem þau ganga í leikskóla 
og grunnskóla getur það takmarkað félagslegan þroska barnanna. Við þessar 
aðstæður er sjaldgæft að börn kynnist einstaklingum á ólíkum aldri, kynþáttum eða 
menningu og takmarkar það fjölbreytileika í samskiptum. Þessi skortur á 
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fjölbreytileika takmarkar félagslega hæfni barnsins við ýmsar aðstæður. Þetta hefur 
breyst síðustu ár þar sem fjölmenning hefur aukist og starfsfólk leikskólanna er 
meðvitað um hag barnanna af því að kynnast fjölbreyttri menningu, t.d. með því að 
standa fyrir menningardegi ár hvert, þar sem börnin kynnast menningu frá hinum 
ýmsu löndum (Oden, 1987, e.d.). Félagsþroskinn skiptir miklu máli í þroska barna 
þar sem þau virðast oft á tíðum þrífast á samskiptum við annað fólk og eru því miklar 
félagsverur.  
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5 Útinám, hreyfi- og félagsþroski  

Útinám skapar mörg tækifæri til að efla hreyfiþroska barna, auk þess sem það stuðlar 
að auknum félagsþroska þeirra og hvetur börnin áfram í að ná árangri, forystu og 
hjálpar þeim einnig að læra tilfinningastjórnun. Því er ljóst að útinám stuðlar að 
hreyfi- og félagsþroska barna ásamt því að stuðla almennt að þroska þeirra. Þess 
vegna skiptir útinám miklu máli í námi leikskólabarna (Yldirim og Akamca, 2017 
bls. 2). 

5.1 Hvernig eflir útinám hreyfiþroskann?  

Mikilvægir þættir í útinámi eru meðal annars hreyfing, ögrun og líkamleg áreynsla. 
Það felur í sér að börn fái tækifæri í útinámi til að þroska fjölbreytta líkamlega 
hæfileika, eins og að ganga í ólíku umhverfi, klifra, hlaupa og hoppa t.d í pollum. 
Börnin efla ekki eingöngu hreyfiþroskann með þessum hreyfingum heldur læra þau 
meðal annars hugtök eins og hátt og lágt þegar þau fá að hoppa, einnig læra þau um 
hraða, áttir og rými þegar þau fá tækifæri til að hlaupa til dæmis eftir bolta. Með því 
að gefa þeim tækifæri til þess að klifra þá þjálfa þau jafnvægið og samhæfingu 
líkamans. Það skiptir sem sagt máli að börnin fái fjölbreytta hreyfingu og að 
kennarar séu ekki hræddir við að leyfa börnunum að klifra til dæmis í trjám 
(Gilbertson o.fl. , 2006, bls. 5 og Nel, Ina og Hartell, 2017, bls. 2). 

Útinámi er ætlað að stuðla að því að börn læri að láta sér líða vel úti því þá eru 
þau móttækilegri fyrir námi (Gilbertson o.fl. , 2006, bls. 5). Margar rannsóknir hafa 
einnig leitt í ljós að leikur barna í náttúrulegu og fjölbreyttu umhverfi þar sem 
landslagið er fjölbreytt, eykur jafnvægi þeirra, styrk, einbeitingu og eflir einnig 
almenna hreyfifærni barnanna. Eins og rannsókn sem Barbour gerði sem sýndi áhrif 
tveggja ólíkra skólalóða þar sem lögð var áhersla á fjölbreytileika við hönnun 
annarrar lóðarinnar og örvaði sú lóð börnin meira í að efla grófhreyfingar. Slíkar 
lóðir stuðla að því að börnin öðlist mikla líkamlega færni. Fjölbreytileiki hinnar 
skólalóðarinnar var ekki eins mikil og fengu börnin ekki eins mikla örvun í að hreyfa 
sig og voru þau börn með mun minni líkamlega færni. Því þarf að huga vel að 
hönnun skólalóðarinnar svo börnin fái allt það besta út úr henni (Barbour, 1999, bls 
82-92). 

Umhverfi sem útinámið fer fram í skiptir miklu máli og þarf það að hvetja börn 
til að hreyfa sig á fjölbreytta vegu hvort sem það er í náttúrulegu eða manngerðu 
umhverfi. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur meðal annars fram að 
"Leikskólalóðin er mikilvægt námsrými sem á að hvetja börn til leiks, til að 
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rannsaka, hreyfa sig og tjá sig á mismunandi vegu. Til að svo megi vera þarf að huga 
að fjölbreytileika, m.a. í landslagi, jarðvegi, gróðri og þeim efnivið sem börn hafa 
aðgang að”. Það vill þó oft verða þannig að þegar leiksvæði eru skipulögð fyrir börn 
þá er áhersla oft lögð á tilbúin tæki sem ætluð eru til að styðja við hreyfiþroskann. 
Fræðimenn sem hafa rannsakað leiksvæði fyrir börn vilja þó að horft sé meira á 
umhverfið og hvaða hreyfivirkni það hefur upp á að bjóða. Þar af leiðandi þurfa ekki 
eingöngu að vera tilbúin tæki í umhverfinu því börn eru fljót að átta sig á hvernig þau 
geta notað umhverfið sitt til líkamlegra áskoranna og leikja. Þau skynja það sem 
umhverfið hefur upp á að bjóða til leiks, til dæmis ef steinn er nógu lítill til að hann 
passi í hendi þá getur hann orðið hlutur sem hægt er að henda eða grípa. Börn eru 
einnig fljót að átta sig á að hægt er að klifra í trjám og því er mikilvægt að kennarar 
hjálpi börnunum að finna tré sem er öruggt til klifurs. Náttúrulegt umhverfi býr því 
yfir ótrúlega mörgum möguleikum til fjölbreyttra hreyfinga. Náttúrlegir eiginleikar 
umhverfis eru því taldir mikilvægari leikvellir en þeir sem eru útbúnir með tilbúnum 
tækjum. Náttúrulegir leikvellir bjóða upp á fjölbreyttara nám en hinir tilbúnu 
(Fjørtoft, 2001, bls. 111-112). 

Náttúrlegt og manngert umhverfi eru oft mjög sambærileg þó talið sé að 
náttúrulegt umhverfi henti betur til að þroska hreyfifærni barna því náttúrulegt 
umhverfi er oftar mun fjölbreyttara en manngert umhverfi þar sem það er oft 
óskipulagt og ófyrirséð sem gerir það meira spennandi fyrir börnin. Börnin fá fleiri 
tækifæri til að finna út hvað má gera og þau finna einnig margvíslega hluti sem þau 
geta leikið með á fjölbreyttan hátt til dæmis má nota grein sem töfrasprota og 
laufblöð sem mat (Kristín Norðdhal, 2005). Náttúrulegt umhverfi reynir einnig á 
grófhreyfingar barna því landslag eins og brekkur og grjót eru náttúrulegrar hindranir 
sem börnin þurfa að takast á við. Trén eru til að klifra í og túnin eru til að hlaupa um, 
fara í kollhnís og handahlaup (Fjørtoft, 2001, bls. 111). 

Rannsókn sem Grigsby-Toussint, Chi og Fiese gerðu árið 2011 (bls. 1-7) sýnir 
að börn sem fá tækifæri til að njóta sín í náttúrunni eru líklegri til að taka þátt í 
líkamlegri hreyfingu og eru jafn virk í að taka þátt í rólegum og virkum leikjum. 
Þetta bendir til þess að náttúran hvetji börn til þess að eyða meiri tíma úti þar sem 
þau uppskera bæði lífeðlis- og vitsmunafræðilegan ávinning. Í útinámi er gott að 
blanda saman æfingum fyrir leikskólabörn í að kasta, grípa, búa til búr með 
líkamanum og fá tækifæri til að hlaupa. Náttúrulegt umhverfi er almennt talið vera 
betra en manngert umhverfi þó svo að mörg manngerð umhverfi séu fjölbreytt og 
veiti börnunum góða örvun í að efla hreyfiþroskann sinn. 

Í útinámi eiga börn því að fá fjölbreytta og mikla hreyfingu og talar Gígja 
Gunnarsdóttir (2005, e.d.) um að það sé nauðsynlegt að börn fái tækifæri á að hreyfa 
sig sem mest á daginn því líkamleg áreynsla er þeim nauðsynleg til að öðlast nægan 
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hreyfiþroska, styrk og fimi. Útinám stuðlar því að mikilli hreyfingu fyrir börnin og 
ekki síður fyrir kennaranna. 

Þó svo að hreyfing sé mjög mikilvæg fyrir börn þá skortir þeim oft nægilega 
hreyfingu og fá ekki nógu margar líkamlegar áskoranir. Það kom einnig í ljós í stórri 
könnun sem var gerð 1996 í norskum skólum að í 20% tilvika þá voru sex ára börn 
ekki nægilega líkamlega virk þegar fullorðnir stjórnuðu en hins vegar þá virtust 
börnin vera í 42% tilvika líkamlega virk þegar þau fengu að ráða ferðinni sjálf. Auk 
þess kom fram í þessari könnun að í flestum tilfellum er hreyfivirkni barna stjórnað 
af fullorðnum þegar börnin eru inni en þegar þau eru úti þá stjórna börnin meira sjálf 
hvað þau hreyfa sig mikið. Það er því mikilvægt að kennarar skipuleggi útinámið 
þannig að börnin fái bæði að hreyfa sig frjálst og eftir leiðbeiningum til þess að þau 
takist á við nægilegar líkamlegar áskoranir (Jordet, 2003, bls. 159-160).  

Dæmi um verkefni sem mætti framkvæma í útinámi er að leyfa börnunum að 
byggja veggi, eða aðrar byggingar sem þau hafa áhuga á. Við þessa byggingu væri 
tilvalið að leyfa börnunum að notast við litlar hjólbörur til að flytja steina, blautan 
sand eða annað efni sem þau finna sjálf í umhverfinu. Þess konar verkefni veitir 
börnunum örvandi lausnamiðuð tækifæri til að byggja upp veggi eða aðrar byggingar 
sem tengjast áhugamálum þeirra eða annað sem kennarar hafa lagt áherslu á.  

Að auki gætu börnin flutt vatn og byggingarefni í sandkassann til stíflugerðar 
eða nýtt vatn til þess að vökva blóm. Þessar aðferðir fela í sér líkamlega áreynslu 
sem örvar snertiskyn þeirra og eflir hreyfigetuna. Það er mikilvægt að leyfa 
börnunum reglulega að taka þátt í því að ákveða hvaða verkefni þau leysa í 
útináminu. Þannig er hægt að gera sér betur grein fyrir því hvað börnin vilja gera og 
hvaða úrræði þau vilja nota til að leysa verkefnin. Slík samskipti munu æfa börnin í 
að tjá sig um hreyfiþörf sína með því að nota orð og tungumál sem eru í samhengi og 
stuðla að sjálfstæðu vali þeirra og æfir þau í að leysa úr vandamálum sem geta komið 
upp (Archer og Sira, 2015, bls 58-59). 

5.2 Hvernig eflir útinám félagsþroskann?  

Þegar börn eru úti örvast öll skynfærin. Í útinámi fá börnin reynslu með því að fá að 
kanna, skoða og þreifa á hlutunum og einnig með því að fá tækifæri til að ræða og 
spyrja um hlutina. Einnig geta börnin átt frjálsari samskipti hvert við annað en í 
venjulegum kennslustundum. Reynslan verður uppspretta náms þar sem börnin eyða 
löngum tíma í skóla og byggja þau reynsluna á dýpri faglegum skilningi til lengri 
tíma litið (Jordet, 2003, bls. 27). 

Grundvöllur félagsfærninnar er heilbrigð sjálfsmynd því þarf að stuðla að því að 
börnin öðlist raunsanna og heilbrigða sjálfsmynd. Það felst í því að börnin þekki 
eigin tilfinningar, þekki bæði sínar sterku og veiku hliðar og öðlist trú á eigin getu og 
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hæfni til þess að takast á við fjölbreytt viðfangsefni daglegs lífs. Það stuðlar að því 
að börnin geti átt jákvæð og árangursrík samskipti hvert við annað og fullorðna 
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 25). 

Börn byrja að læra jákvæð samskipti við aðra strax í leikskólanum í gegnum 
leikinn. Leikurinn hjálpar því börnunum meðal annars að efla félagsþroskann og í 
framhaldi af góðum félagsþroska verða minni árekstrar í samskiptum barnanna sín á 
milli og við fullorðna. Kannanir sem gerðar hafa verið í Noregi í leik- og 
grunnskólum þar í landi, hafa gefið til kynna að upplifun barna utandyra hjálpar þeim 
á sinn sérstaka hátt að efla samheldni þeirra. Það er einnig gott að að hafa það í huga 
að það þarf að passa upp á að efla félagsþroskann í auknum mæli í útinámi því 
kennarar hafa mörg tækifæri til þess þegar þeir eru að vinna með börn (Li, Hestenes 
og Wang, 2014, bls. 63 og Jordet, 2003, bls. 168-169). 

Því er mikilvægt í útinami að börnin fái nægt rími fyrir frjálsan leik. Leikur úti í 
náttúrunni eykur líkur á því að þau þrói með sér jákvæðar tilfinningar til hvers annars 
sem eykur félagsþroska þeirra (White. e.d, 2004). Því skiptir máli að börn fái að 
verja tíma sínum úti því náttúran eykur þekkingu þeirra á þeim sjálfum og umhverfi 
þeirra. Þau læra einnig að deila þekkingu sinni með öðrum og tjá tilfinningar sínar. 
Jafnframt læra þau í útinámi að taka sjálfstæðar ákvarðanir án þess að einhver hafi 
áhrif á þær. Meðal annars hafa rannsóknir sem gerðar hafa verið í Bandaríkjunum 
sýnt fram á að útinám og viðvera barna í náttúrulegu umhverfi eflir félagsþroska 
þeirra, þekkingu á tungumáli, listum og stærðfræði. Þetta er þekking sem börnin 
munu nýta sér til lengri tíma lítið. Útinám hjálpar börnum að byggja upp það sem 
þau hafa lært og kemur í veg fyrir að bil myndist á milli þess sem þau hafa lært og 
raunveruleikans (Yldirim og Akamca, 2017, bls. 2). 

Í útinámi mynda börnin oftar gott samband við önnur börn þar sem þau hafa 
nægt rými til að ganga í burtu frá árekstrum og eru því ólíklegri til að sýna merki um 
gremju eða skort á samstarfi við hin börnin. Að auki virðist fullorðið fólk tengjast 
börnunum öðruvísi úti en inni. Rivikin rannsakaði hegðun barna úti við og komst að 
því að við þær aðstæður höguðu þau sér öðruvísi. Hún benti á að þegar börn eru inni 
búast þau við að þurfa að sitja kyrr, ekki hlaupa og hafa hátt, það er ætlast til þess að 
þau séu róleg og hljóðlát, en um leið og þau eru komin út þá er samþykki fyrir því að 
þau hlaupi um og hafi hátt. Þetta þýðir að börnin gera ráð fyrir að þegar þau eru úti 
geti þau þrýst á mörk sín, hvað þau geta gert og ráðið við án þess að óttast að vera 
áminnt fyrir það að vera of fyrirferðarmikil, hávær eða jafnvel sóðaleg (Maynard og 
Waters, 2007, bls 256-257). 

Útinám hefur líka þann kost að hægt er að veita fjölbreytt úrval af mismunandi 
auðlindum sem styðja börn í að miðla sínum hugmyndum og er það hægt til dæmis 
með því að ræða við þau um það sem fram fór í útináminu. Það er gott að byrja og 
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ljúka tímanum alltaf eins eða á svipaðan máta. Sem dæmi má nefna að í byrjun er 
gott að fara yfir hvað verður gert í tímanum og í lokin er hægt að ræða við þau um 
það sem fram fór í tímanum og fá þeirra álit. Þannig átta börnin sig betur á tímalengd 
útinámsins og æfast einnig í að segja frá sinni reynslu (Clark og Moss, 2005, bls. 6-
7). 

Útinám stuðlar einnig að jafningjasamböndum (e. peer relationships) en það 
veitir börnum tækifæri til að hafa samskipti við jafningja sem eru með líkan 
hugsunarhátt og þau. Þess konar sambönd eru mikilvæg fyrir börn af því að 
jafningjar eru á sama grundvelli og þannig upplifa börnin jafnrétti, öðruvísi áskoranir 
og einnig upplifa þau önnur tækifæri til að gegna ýmsum hlutverkum heldur en þegar 
þau hafa samskipti við fullorðna (Kemple, 2004, bls. 4). 

Útinám stuðlar því að félagslegum þroska á marga vegu meðal annars er hægt að 
efla hann með því að skipta börnunum í hópa því þannig læra þau að leysa vandamál 
og hindranir í sameiningu. Samvinna (e. team work) eflir forystu- og hlustunarhæfni, 
ákvarðanatöku og samvinnu. Félagslega hæfni er einnig hægt að efla í gönguferðum 
og vettvangsferðum þar sem börnin leiðast tvö og tvö og læra að taka ábyrgð á 
velferð hvors annars. Útinám eflir skilning barnanna á lífi sínu í samneyti við aðra 
(Davis, Rea og Waite, 2006, bls. 8-10). 

Það er nauðsynlegt að þjálfa félagsfærni barna því góð samskiptahæfni getur 
skipt sköpum þegar börn þurfa að leysa verkefni í sameiningu og þurfa að takast á 
við ýmis konar samstarf sín á milli. Börn þurfa að læra að taka tillit til annarra og 
bera virðingu fyrir þeim óháð því hver á í hlut. Útinám spilar stórt hlutverk í að 
mynda jákvæð félagsleg tengsl því náttúran styður við félagslega færni á þann hátt að 
börn læra að umgangast og virða plöntur og þau smádýr sem finna má í náttúrunni. 
Þau læra einnig inn á tengslin sem eru á milli manna og dýra. Það tekur tíma og 
fyrirhöfn að kenna börnunum að bera virðingu fyrir lífríki náttúrunnar að þau sýni 
smádýrum samúð og taki tillit til þeirra. Til þess að þau læri að bera virðingu fyrir 
lífríkinu er nauðsynlegt að staldra við og leyfa þeim að fylgjast með dýrunum og 
þeirra lifnaðarháttum án þess að trufla dýrin á einn eða annan hátt (Torquati, 2010, 
bls. 101). 

Útinám er mikilvægt þar sem börnin læra um tengsl þeirra við náttúrlegt 
umhverfi, tengsl á milli hinna ýmsu náttúrulegu vistkerfa og einnig læra þau 
félagsleg tengsl við aðra og persónuleg tengsl við innra sjálfið (Priest, 1986, bls. 15). 
Dæmi um hvernig hægt er að stuðla að félagsþroska barna í gegnum útinámið er að 
skoða umhverfið með þeim og ræða við þau um hvað þau sjá í sínu nánasta umhverfi 
til dæmis hvaða dýr þau finna. Einnig er gaman fyrir þau að grafa í moldinni eftir 
ánamöðkum. Síðan er hægt að setjast niður og ræða við þau um dýrin sem þau fundu, 
spyrja um heiti þeirra og hvort þau þarfnist nánari skoðunar svo eitthvað sé nefnt. 
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Þannig fáum við vitneskju um frekari áhuga barnanna á hinum ýmsu dýrategundum. 
Síðan er hægt skoða bækur og finna út hver líftími tegunda sem börnin vildu skoða 
er, hvernig þau nærast, hversu mikið þau stækka, hvaða tilgangi þau þjóna í lífríkinu 
og hvernig á að sjá um þau. Að lokum er hægt að skipta börnunum í hópa þannig að 
þau vinni saman í hópum að því að teikna dýr í sandinn eða búa til dýr úr því efni 
sem þau finna í sínu nánasta umhverfi (Archer og Sira, 2015, bls 58-59). 

Hægt er að nota margskonar leiðir til að auka félagsþroska barna í útinámi, ein er 
sú að skipta þeim í hópa og auka samvinnu þeirra á milli. Hópavinna stuðlar að betri 
samböndum á milli barnanna og með því að skipta börnum með mismunandi 
hæfileika í litla hópa og láta þau vinna saman, hvetur það börnin í sameiginlegri 
ákvarðanatöku og börnin finna samkennd með öðrum í hópnum. Útinám felur oft í 
sér hópvinnu og með henni upplifa börnin ábyrgð og læra að vinna saman. Hópvinna 
myndar oft samkeppni á milli hópanna og það stuðlar að samkeppni á milli barnanna 
sem er ein leið til að efla börnin í að þróa með sér þekkingu, færni og sjálfstraust. 
Samkeppni ætti að nota til þess að hvetja börn til að gera sitt besta og einnig að 
hvetja þau til að vera stolt af gjörðum sínum (Mirrahimi, o.fl., 2011, bls. 391-393 og 
High quality outdoor education, 2004, bls. 6). 

Einnig er hægt að byggja ákveðið svæði með börnunum með þeim efnivið sem 
finnst úti, meðal annars lítið hús eða eldhús og leyfa börnunum að leika sér frjálst í 
byggingunum. Það hvetur þau til að leika sér í félagslegum þykjustuleik (e. social 
pretend play) sem gengur út á að börnin leika oft þá sem standa þeim næst til dæmis 
eitt barnið leikur mömmuna og líkir þá eftir sinni eigin móður meðan annað barn 
leikur ef til vill lækni og líkir þá eftir lækni sem það hefur farið til eða séð í 
sjónvarpi. Félagslegur þykjustuleikur flokkast undir samvinnuleiki (e. cooperative 
play) en börn á leikskólaldri fara í auknu mæli að taka þátt í þannig leikjum þar sem 
þau eru farin að þróa með sér betri samskiptahæfileika og eru þá oft á tíðum búin að 
ná betri tökum á tungumálinu (Kemple, 2004, bls.7). 

Útinám er góður vettvangur til að auka félagslega hæfni barna og getur spilað 
mikilvægt hlutverk í að bæta félagsþroska þeirra þar sem náttúran veitir börnum 
annað umhverfi sem skapar betra tækifæri til samstarfs og samskipta á milli þeirra, 
kennaranna og foreldranna. Sá árangur sem tengdur er við útinám eru betri samskipti 
og námsárangur barna. Rannsókn sem var gerð í Melbourne þar sem útinám í 90 
áströlskum skólum var skoðað sýndi fram á að með útinámi eykst félagshæfni barna 
og þau verða hæfari til að vinna með öðrum, sjálfstraust þeirra eykst og þau finna til 
samúðar með þeim dýrum og plöntum sem lifa í náttúrunni. Að leyfa börnum að 
leika út í náttúrulegu umhverfi veitir þeim mikilvægt tækifæri til að læra að taka 
sjálfstæðar ákvarðanir, leysa úr ágreiningi, deila hlutum og vinna saman. Útinám 
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stuðlar að því að börnin læri að bera ábyrgð, tileinki sér þolinmæði og myndi betra 
samband við náttúruna (Mirrahimi, o.fl., 2011, bls. 391-394). 
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6 Umræður 

Útinám færist sífellt í aukana í íslenskum leikskólum sem er að mati höfundar mjög 
jákvæð þróun. Það er einnig oft mjög auðvelt fyrir leikskólakennara að framkvæma 
útinám þar sem leikskólalóðirnar eru oft á tíðum fjölbreyttar og stórar. Ásamt því að 
oft er stutt fyrir leikskólakennara að fara með börnin út í náttúruna eins og skóga, 
fjörur, tún, hraunbreiður og móa. Allt eru þetta frábærir staðir fyrir börn til að hreyfa 
sig og læra um náttúruna. Útivera á Íslandi er talin vera mikilvæg fyrir börn og 
veigra leikskólakennarar sér ekki við að fara með börnin út í allskyns veður. Einnig 
er oft auðvelt fyrir leikskólakennara að sækja námskeið í útinámi og lesa sér til 
fróðleiks um það þar sem til eru margar bækur og greinar um útinám. 

Samt sem áður er útinám ekki alltaf fastur liður í daglegu starfi leikskólans eða 
það látið falla niður og geta verið ýmsar ástæður fyrir því, til dæmis gefst oft ekki 
tími fyrir það innan dagsskipulagsins, leikskólakennarar treysta sér ekki til að sjá um 
það eða hreinlega að svo mikil mannekla sé að ekki er hægt að nýta starfsmann til að 
sinna því. Það vantar því oft meiri kynningu á útinámi og að mati höfundar mætti 
bæta meiri kennslu um útinám í leikskólakennarafræðin. 

Höfundur er mjög ánægður með að vinsældir útináms séu að aukast í íslenskum 
leikskólum, einkum og sér í lagi því hún á heima í borg á meginlandi Evrópu þar sem 
litið er á að útivera sé ekki mikilvæg börnum og fara þau stundum ekkert út yfir 
leikskóladaginn, þetta á við ef það er rigning eða kalt. Þeir gera sér ekki grein fyrir 
mikilvægi útiveru og útinámi og að hægt sé að auka nám barna með þeim hætti. 
Ástæðurnar fyrir þessari litlu útiveru geta verið margar, til dæmis eru leikskólar í 
borgum oft staðsettir í húsnæðum með lítilli eða engri útilóð vegna þéttrar byggðar 
og því lítið svigrúm til að byggja leikskóla með stóru leiksvæði úti. Einnig spilar 
menningarmunur inn í og jafnvel vanþekking að því leiti að þeir telja að börn verði 
veik af því að vera úti þegar kalt er. 

Af þessum sökum telur telur höfundur því að hreyfiþroski barna sé efldur í mun 
meira mæli á Íslandi en þar sem hún býr. Ástæðurnar telur hún vera að börnin á 
Íslandi fái markvisst meiri hreyfingu í gegnum útiveru bæði í formi útináms og 
frjálsum leik. Höfundur telur einnig að félagsþroski barna sé efldur með fjölbreyttari 
hætti á leikskólum á Íslandi þar sem þeir nýta útinám til viðbótar við hefðbundnara 
nám. 

Vegna ónægrar útiveru og þar af leiðandi útinámi á leikskólum í þeirri borg sem 
höfundur býr hefur hún ákveðið að námi loknu að kynna starfsfólki leikskólanna 
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fyrir útinámi og mikilvægi þess fyrir alhliða þroska barna, almennt betri líkamlegri 
heilsu og aukinni námsgetu.  
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7 Lokaorð 

Útinám er hugtak sem hefur verið notað í áraraðir þó að í fyrstu hafi það ekki 
endilega verið álitið hluti af formlegu námi. Við upphaf 20. aldar voru börn látin 
vinna við landbúnað og því var litið meira á það sem vinnu en nám. En tímarnir 
breytast og í dag er lítið á útinám sem hugtak sem nær yfir alla menntun sem fram fer 
utanhúss. Útinámi er því í grunninn ætlað til að auka við nám þar sem færa má flest 
allt nám út. Það hefur þann kost að námið getur farið fram hvar sem er utan dyra og 
skiptir ekki máli hvort það fari fram í þéttbýli, dreifbýli, manngerðu umhverfi eða í 
villtri náttúru. Kennararnir hafa fjölbreytta möguleika um hvar námi fer fram utan 
dyra. 

Útinámi fylgja margir kostir eins og það leitast við að hækka líkamlegan, 
vistrænan, félagslegan og andlegan þroska barna. Börnin fá líka tækifæri til að nota 
öll sín skilningarvit í þessu námi og fá persónulega og beina reynslu af 
raunveruleikanum. Agavandamál verða einnig minni þar sem útiveran hefur góð 
áhrif á börnin og eru þau oft mun rólegri þegar þau eru búin að fá að hreyfa sig úti 
við í fersku lofti. Börn læra jafnframt að bera virðingu fyrir náttúrunni og vildi 
Dewey meina að börn lærðu mest af reynslunni og stuðlar útinám að því að börn fái 
að prófa hlutina sjálf, snerta þá og skoða. Útinám stuðlar einnig að því að efla alhliða 
þroska barna. 

Útinám eflir bæði hreyfi- og félagsþroskann á margan hátt þar sem til dæmis 
hreyfing, ögrun, einbeiting og líkamleg áreynsla er stór hluti af útinámi. Börnin fá 
því tækifæri til að þroska fjölbreytta líkamlega hæfileika, eins og í vettvangsferðum 
þar sem börnin fá æfingu í að ganga og með því að leyfa börnunum að klifra, hlaupa 
og hoppa í pollum upplifa börnin líkamlega áreynslu sem stuðlar að góðum 
hreyfiþroska. Einnig skiptir umhverfið í útinámi máli ef það á að efla hreyfþroskann 
sem mest. En rannsóknir hafa leitt í ljós að náttúrlegt og fjölbreytt umhverfi eykur 
jafnvægi barnanna, styrkt þeirra, einbeitingu og einnig almenna hreyfifærni. 
Náttúrulegt umhverfi er oftar talið betri kostur til eflingar hreyfþroska barna en samt 
má ekki gleyma því að manngert umhverfi þarf alls ekki að vera verra því oft er hægt 
að aðlaga það að því náttúrlega. Manngert umhverfi stendur alls ekki í vegi fyrir 
áhrifaríku útinámi. 

Hreyfiþroskinn eflist því á margan hátt í gegnum útinám og sérstaklega ef 
umhverfið sem það fer fram í býður upp á möguleika á fjölbreyttri hreyfingu fyrir 
börnin. Kennarinn þarf einnig að undirbúa útinámið vel og hafa verkefni sem reynir á 
hreyfiþroska barna eins og til dæmis að láta þau hlaupa eða klifra. Það er einnig gott 
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að leyfa börnum að leika sér frjálst í lok tímans því þannig auka börnin 
hreyfiþroskann á sinn hátt. Börn efla hreyfiþroska sinn án þess endilega að gera sér 
grein fyrir því. 

Einnig er hægt að efla félagsþroskann á margan hátt í útinámi en fyrst og fremst 
er mikilvægt að gefa börnunum tíma til dæmis í lok tímans til að leika frjálst. Því í 
gegnum leikinn mynda þau jákvæð samskipti og þau eru líklegri til að þróa með sér 
jákvæðar tilfinningar til hvers annars og í gegnum leikinn deila þau einnig þekkingu 
sinni með öðrum og tjá tilfinningar sínar. Hópvinna er mjög oft í útinámi og er sú 
vinna frábær til að efla félagsþroskann því hún stuðlar að betri samböndum á milli 
barnanna. Hópvinna stuðlar einnig að því að börnin upplifi ábyrgð og læri að vinna 
saman og myndar hún jafnframt samkeppni á milli hópanna. Samkeppni er góð að 
því leyti að hún er ein leið til þess að börnin þrói með sér þekkingu, færni og 
sjálfstraust. Börnin þróa einnig góða samskiptahæfni í hópavinnu og er 
samskiptahæfni mikilvæg því hún getur skipt sköpum í því þegar börn þurfa að leysa 
verkefni í sameiningu og ýmis konar samstarf. Börn læra einnig að taka tillit til 
annarra og bera virðingu fyrir þeim óðháð því hver á í hlut. Í útinámi læra börnin 
ekki eingöngu að virða jafningja sína heldur læra þau einnig að umgangast og virða 
þær plöntur og dýr sem finna má í náttúrunni. Útinám spilar því stórt hlutverk í að 
efla hreyfi- og félagsþroska barna á margan og fjölbreyttan hátt því telur höfundur að 
útinám sé mikilvæg kennsluaðferð. 

Eins og fram hefur komið í þessari ritgerð þá er útinám mjög stórt hugtak og því 
fjallar þessi ritgerð aðeins um brot af því sem útinám felur í sér og hvernig það 
stuðlar að þroska barna. Út frá þessari vinnu hefur því höfundur ákveðið að kynna 
sér útinám enn betur í framtíðinni. 

Að lokum er gott að minna á að útinám getur farið fram hvar sem er úti við en 
það sem skiptir mest máli er að það sé vel skipulagt og að öryggi barnanna sé haft í 
fyrirrúmi. Höfundur hvetur kennara og þá sem vinna með börnum að kynna sér vel 
útinám og vinna með það því það veitir bæði börnum og kennurum mikla gleði og 
ánægju.  
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