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Formáli 

Þessi ritgerð er 30 ECTS eininga lokaverkefni til M.Ed. prófs í leikskólakennarafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið ber heitið ,,Aukin tækifæri til náms og 

hreyfingar í útiveru – starfendarannsókn“. Rannsóknin fór fram á vinnustað mínum sem er 

leikskóli í sveitarfélaginu Árborg og beindist að starfsháttum mínum í útiveru barnanna í 

leikskólanum. Þegar ég hugsa til baka til námsára minna þá stendur helst upp úr námskeið í 

grunnnámi í leikskólakennarafræði þar sem unnið var með hreyfingu. Þar kom 

gestafyrirlesari, Sabína Steinunn Halldórsdóttir, sem fjallaði um grunnhreyfifærni  barna í 

náttúrulegu umhverfi og mér fannst það mjög spennandi. Ég áttaði mig ekki á því fyrr en 

löngu seinna að þetta var það sem að ég sá fyrir mér að væri nauðsynlegt að betrumbæta í 

mínum eigin kennsluháttum þ.e.a.s. að nýta betur tækifærin sem gefast úti með börnunum í 

leikskólanum til hreyfingar og náms. Markmið mitt með þessu verkefni er að efla sjálfa mig 

sem kennara og ígrunda starfshætti mína.  

Ég vil þakka stórfjölskyldu minni fyrir alla aðstoðina og hvatningarorð. Það er ómetanlegt 

að hafa gott fólk í kringum sig í gegnum svona nám. Sérstaklega vil ég þó þakka eiginmanni 

mínum og börnunum okkar þremur fyrir alla þolinmæðina sem þau hafa sýnt mér í gegnum 

allt leikskólakennaranámið. Leiðbeinandi minn var Kristín Karlsdóttir, dósent við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands, og Jakob Frímann Þorsteinsson, aðjunkt við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands, var sérfræðingur. Ég vil þakka þeim kærlega fyrir 

samstarfið, faglega ráðgjöf og ábendingar sem að þau veittu mér í rannsóknarferlinu. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum/undirritaðri. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands (sjá slóðina https://www.hi.is/sites/default/files/atli/ 

pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf). Ég hef gætt viðmiða um siðferði í 

rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. 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 ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með 

undirskrift minni.  

 

Selfoss, 27. janúar 2020 

 

___________________________________ 
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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar var að þróa eigin starfshætti, skoða styrkleika mína og efla 

sjálfa mig í því starfi sem fer fram utandyra, það er að segja nýta útiveruna og umhverfi 

leikskólans til náms og hreyfingar hjá börnunum. Lagði ég áherslu á að vera fagleg í starfinu 

með börnunum og nýta hver þau tækifæri sem gáfust til þess að ýta undir nám þeirra hvort 

sem væri í gegnum hreyfingu eða annað starf. Tilgangurinn var að bæta það starf sem fer 

fram í útiveru barna í leikskólanum mínum ásamt því að vera hvetjandi fyrirmynd fyrir annað 

starfsfólk leikskólans.  

Rannsóknin er starfendarannsókn (e.action research) og notast var við eigindlegar (e. 

qualitative) aðferðir við gagnaöflun. Gagnaöflun var fyrst og fremst í formi 

rannsóknardagbókar (e. field diary) en einnig var ljósmyndum, vettvangsnótum (e. field nots) 

og fyrirliggjandi gögnum í leikskólanum safnað. Gagnaöflun fór fram á tímabilinu júní 2019 til 

september 2019. Áherslan í þessari rannsókn var á eigið starf og því annað starfsfólk og börn 

leikskólans aðeins óbeinir þátttakendur.  

Megin niðurstöður rannsóknarinnar felast í lýsingu á því ferli sem átti sér stað þegar ég 

hófst handa við að nýta útiveru barna, náttúruna og nærumhverfi leikskólans til þess að ýta 

undir nám og hreyfingu barna í leikskólanum mínum. Í ferlinu kom fram að ég varð 

meðvitaðri um það hvenær ég ætti að grípa inn í leik barnanna og hvenær ég ætti að halda 

mig til hlés. Jafnframt sá ég að það er oft meira nám á bak við það sem unnið er úti heldur en 

virðist í fyrstu. Auk þess mátti sjá að öll þau viðfangsefni sem unnin voru með börnunum í 

útinámi var hægt að tengja við  grunnþætti menntunar í Aðalnámskrá leikskóla . Á 

rannsóknartímabilinu fann ég hvernig ég efldist í eigin starfsháttum og starfsþróun tengt 

útinámi og hreyfingu. Ég gerði mér grein fyrir því hvernig ég gat nýtt útiveru leikskólans enn 

betur til þess að ýta undir margskonar námstækifæri og aukna hreyfingu barna. Mér tókst að 

finna leiðir sem studdi þau sem mest og juku námsmöguleika þeirra í leikskólanum.  
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Abstract 

Increased opportunities for outdoor learning and movement in outdoor play 

 

The object of this research was to develop my working methods, examine my strengths and 

empower myself in the work conducted outdoors, i.e. utilize the outdoor activities and the 

surroundings of the preschool for the children’s learning and movement.  I stressed being 

professional in working with the children and exploited every opportunity to encourage their 

learning, whether it was through movement or other work. The goal was to improve the 

work being done during the outdoor activities at my preschool along with being a 

inspirational role model for the other staff in the preschool.  

This research was an action research and qualitative methods were used for data 

acquisition. The data acquisition was primarily in the form of a field diary, field notes and 

photographs were also used, and documetary evidence from at the preschool gathered. 

Data acquisition was conducted during the period of June 2019 to September 2019. The 

emphasis of this research was on my own work and thus other staff and the children of the 

preschool merely implicit participants.  

Primary findings consist of describing the process occurring when I started to work more 

with the children’s outdoor activities, nature and microenvironment of the preschool to 

encourage learning and movement of children in my preschool. In the process I became 

more aware of when to take part in the children’s play and when to stand back. At the same 

time, I saw that there is often more learning behind the play activities outdoors than it 

appears at first. Besides, it could be seen that all the activities done with the children during 

outdoors play and learning could be linked to the fundamental pillars of education in the The 

Icelandic National Curriculum Guide for Preschools. During the research period I found how I 

was empowered by my working methods and work development related to outdoor learning 

and movement. I realized how I could use the outdoor activities of the preschool even better 

to boost different learning opportunities and increased movement of the children. I 

managed to find ways that supported them the most and increased their learning prospects 

in the preschool.  
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1 Inngangur  

Í nútíma þjóðfélagi þar sem tækni á stóran þátt í daglegu lífi fólks er þörfin fyrir að virkja 

börn í hreyfingu og útiveru æ meiri, frekar en kyrrsetu og tölvu- og eða sjónvarpsgláp. Á 

heimasíðu Landlæknisembættisins kemur fram að með aukinni notkun ýmissa skjátækja sé 

hreyfing barna að minnka og að það sé áhyggjuefni sem nauðsynlegt sé að fylgja eftir 

(Embætti landlæknis, e.d.). Í ljósi þess er brýnt að hvetja börn strax frá unga aldri til þess að 

njóta útiveru, hreyfa sig og tjá sig með líkama og orðum enda er börnum eðlislægt að hreyfa 

sig (White, 2015:8: Aðalnámskrá leikskóla, 2011:43). Jákvætt viðhorf fullorðinna til 

hreyfingar og útiveru er nauðsynlegur grunnur þess að hvetja börn áfram á þeim vettvangi. 

Ætla má að dagleg hreyfing og útivera geti stuðlað að því að börnin temji sér það í 

framtíðinni. Þessi hvatning þarf að fara fram jafnt heima við og í leikskólanum. 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011:30-40) er komið inn á námsumhverfi leikskóla. Þar kemur 

fram að mikilvægt er að námsrýmið styðji við þarfir barna hvað varðar leik, rannsóknir, 

hreyfingu og tjáningu. Einnig er fjallað um að lóð hvers leikskóla þurfi að vera hvetjandi fyrir 

börn til leiks þar sem þau geta verið forvitin, hreyft sig óhindrað og tjáð sig með mismunandi 

hætti. Á skólalóðinni þarf að huga vel að umhverfinu hvað varðar m.a. landslag, jarðveg og 

gróður. Það er mikilvægt fyrir börnin að fá að upplifa og uppgötva nýtt umhverfi, hvort sem 

það er manngert eða ekki, utan skólalóðar sem innan. Það umhverfi sem er næst skólanum 

er mismunandi eftir staðsetningu skólans.  Því er misjafnt eftir staðsetningu leikskólans 

hvaða efnivið er hægt að nálgast, en eitt er víst að börnin geta ávallt rannsakað og 

uppgötvað nýja og ólíka hluti í því umhverfi sem stendur þeim til boðar í kringum skólann 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011:39-40). 

Í starfi leikskóla gefast tækifæri til útiveru nær daglega allan ársins hring (Kristín 

Norðdahl, 2015:17). Að öllu jöfnu skapast í útiveru aðstæður þar sem börn hafa tækifæri til 

þess að hreyfa sig óhindrað sem getur eflt bæði líkamlegan og andlegan þroska barna auk 

þess að þau verði meðvitaðri um eigin getu og sjálfstraust (Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir, 

2006;56). Því er kjörið að nýta öll þau tækifæri sem gefast í útiverunni til þess að skapa 

aðstæður til hvers kyns náms sem einnig geta stuðlað að jákvæðu viðhorfi barna til útiveru 

og hreyfingar í gegnum leik og starf. Ekki er eingöngu aukið rými í útiveru fyrir börn að leika 

sér, heldur gefast þeim einnig óteljandi tækifæri til að vera virk í eigin nám og líkur eru á að 

áhugi þeirra fái að ráða för. Það er því mikilvægt fyrir leikskólakennara og annað starfsfólk í 

leikskólanum að vera meðvitað um að það stjórnar hve löngum tíma börnunum er ætlaður til 

útiveru og getur viðhorf þeirra haft áhrif á hversu mikill tími það er og hvernig hann er nýttur 

(White, 2015:11).  
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1.1 Kveikja rannsóknarinnar og rannsóknarspurning 

Þegar ég tók við sem deildarstjóri fyrir rúmlega tveimur árum síðan og fyrir vikið setið nokkra 

fundi með öðrum deildarstjórum þar sem umræður um það að starfsfólkið standi oft bara og 

tali saman í útiveru barna koma mjög oft upp, fékk mig til að hugsa ýmislegt. Haustið 2018 

sat ég svo námskeið í Háskóla Íslands sem heitir Fræði og starf á vettvangi II. Í því námskeiði 

átti ég að fara á vettvang, finna eitthvað sem mér þætti þörf fyrir að breyta, eða bæta, í starfi 

leikskólans og aðstoða starfsfólk leikskólans við að koma með lausn að þeim vanda. Þar var í 

raun um litla starfendarannsókn að ræða þar sem ég skoðaði hvað það var sem að ég gat 

gert til þess að bæta gönguferðir einnar deildar í leikskólanum mínum. Ég upplifi oft að 

útivera barna í leikskólanum mínum sé litin þeim augum að hún sé hvíld fyrir starfsfólkið. Þar 

getur það aðeins slakað á og notið þess að börnin eru að leika sér í frjálsum leik í aðstæðum 

þar sem að ekki skapast mikill hávaði.  

En ásamt því að ég hafði fundið þennan ,,vanda“ í starfinu mínu þá var mér líka hugsað til 

áfanga í grunnnáminu sem fjallaði um hreyfingu barna í leikskólastarfi. Þar sat ég fyrirlestur 

hjá Sabínu Steinunni Halldórsdóttur sem kveikti áhuga minn á þeim auknu möguleikum til 

hreyfingar í náttúrulegu umhverfi. Í áframhaldandi námi mínu fór ég í vettvangsnám í þrjá 

leikskóla. Í einum þessara leikskóla er mikið unnið með útikennslu eða útinám og er 

leikskólinn þekktur fyrir verkefni sem kallast Gullin í grenndinni sem er samstarfsverkefni 

leik-og grunnskóla á Selfossi og er hugarsmíði Önnu Gínu Aagestad (Gullin í grenndinni, ed.). 

Anna Gína segir eftirfarandi í nýlegu viðtali sem tekið var við hana: „Kostirnir eru margir en 

það sem stendur upp úr að mínu mati er upplifun, samvera, tækifæri til að vera úti í 

náttúrunni og læra um hana og á hana með því að vera þátttakendur í eigin námi“ 

(Skógræktin, 2019). Reynsla mín af því að hafa fengið að fara á vettvang og taka þátt í þessu 

starfi í vettvangsnámsleikskólanum kom mér svolítið á sporið hvað varðar útinám. Ég var 

kannski ekki alveg tilbúin að verja meirihluta dagsins úti en mér fannst margt sem gert var í 

þessum svokölluðu ,,skógarferðum“ mjög spennandi.  

Ég valdi því að vinna þessa rannsókn þar sem að ég tel vera þörf á því að efla sjálfa mig í 

því að grípa tækifærin sem gefast úti á skólalóðinni eða næsta nágrenni betur til náms og 

hreyfingar fyrir börnin í leikskólanum. Í upphafi rannsóknarinnar stóð til að vinna 

starfendarannsóknina með öðru starfsfólki á deildinni minni til þess að ýta undir það faglega 

starf sem fer fram utan veggja leikskólans. En frá því að rannsóknin byrjaði í júní þangað til 

að starf hófst aftur að loknu sumarfríi þá voru algjör umskipti á starfsfólki á deildinni hjá mér. 

Fyrir vikið ákvað ég að beina athyglinni frekar að mér og mínum faglegu starfsháttum í 

útiveru barnanna. Með því að skoða eigin viðhorf og hvernig ég tekst á við starfið sé ég fyrir 

mér að hægt sé að efla gæði náms og hreyfingar í útiveru barna, ekki bara á minni deild, 

heldur öllum leikskólanum. Jafnframt ber ég þá von í brjósti að með jákvæðu viðhorfi mínu 
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og breyttum aðferðum til náms geti ég haft áhrif á það viðhorf sem börnin hafa til 

útiverunnar. Það er ekki eingöngu reynsla mín að útivera barna gefi marga möguleika til 

náms og hreyfingar, heldur hafa rannsóknir sýnt að það er hægt að færa grunnþætti 

menntunar sem Aðalnámsskrá leikskóla (2011) leggur upp með, út fyrir veggi leikskólans, svo 

sem læsi, heilbrigði og velferð, jafnrétti og sköpun. (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014:18; Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir,2013:38). 

Gerður G. Óskarsdóttir (2014:231-234) talar meðal annars um það í rannsókn sinni að með 

því að vinna með útinám í skólastarfi sé mögulegt að ýta undir einstaklingsmiðað nám þar 

sem komið er til móts við mismunandi þarfir barna, nám utan skólans bjóði upp á annars 

konar reynslu en börnin fá innan veggja skólans. Eins talar White (2015:73) um að það sé 

mikilvægt að nýta öll þau tækifæri sem gefast í útiveru til hreyfingar og sporna við kyrrsetu 

barna eins og mögulegt er.  

Í útiverunni  hafa börnin stærra rými og auðveldara er að hreyfa sig og þar fær leikurinn 

oftar en ekki að spretta út frá hugmyndum barnanna óhindrað. Ég sé fyrir mér að vandinn 

liggi í þeim tímaskorti sem vill oft einkenna leikskólastarfið en að auki tel ég að viðhorf mitt 

til útiveru hafi eitthvað að segja um hvernig gæði starfsins eru þar. Áhugi barnanna er oft 

ekki gripinn á lofti og námstækifæri þeirra í útiverunni renna úr greipum. Með því að vera 

sjálf virkari í útiverunni og grípa tækifærin sem koma vonast ég til þess að ég smiti 

lærdómssamfélagið, sem leikskólinn er í heild, af áhuga fyrir því að nýta útiveru barna til 

frekara náms og aukinnar hreyfingar. Ég tel að áhugi minn og mínir starfshættir geti haft 

áhrif á gæði starfsins í leikskólanum. Með þetta í huga set ég fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: 

• Hvernig tekst mér sem leikskólakennari að stuðla að auknum námstækifærum í 

útiveru barna í leikskólanum mínum? 

• Hvernig tekst mér sem leikskólakennari að stuðla að aukinni hreyfingu í útiveru barna í 

leikskólanum mínum? 

1.2 Markmið og tilgangur rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að efla sjálfa mig í starfi með því að skoða og ígrunda hlutverk 

mitt sem leikskólakennara í útiveru barna í leikskólanum. Ég vildi efla mig í því faglega starfi 

sem fer fram utan veggja leikskólans og nýta fagþekkingu mína og styrkleika til þess að ýta 

undir það nám og þá hreyfingu sem börnin fá úti. Tilgangur rannsóknarinnar er að efla starfið 

í leikskólanum þannig að börnin njóti góðs af öllum þeim tækifærum til náms og hreyfingar 

sem birtast í útiveru barnanna. Með því að bæta starfshætti mína vonast ég til þess að ég 

smiti út frá mér þannig að annað starfsfólk í leikskólanum taki starfshætti mína sér til 

fyrirmyndar og tileinki sér þá í auknu mæli í daglegu starfi utandyra. Á sama tíma væru gæði 
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þeirra stunda sem fara fram utan veggja leikskólans aukin og þannig fá börnin sem best nám 

á heildargrundvelli daglegs leikskólastarfs. Þetta á jafnt við um leikskólalóðina, 

nærumhverfið og þær vettvangs- og gönguferðir sem börnin fara í.  

Með þessu verkefni er ég að leggja til gögn og ígrundun sem hvetur til umræðu um það á 

hvaða hátt er hægt að nýta útiveru og nánasta umhverfi leikskóla til náms og hreyfingar. 

Með vinnunni sem liggur að baki þessu verkefni hefur mér tekist að ýta undir eigin fagvitund, 

sjálfstraust og tel ég það hafa einnig styrkt mig í því að vera fyrirmynd fyrir annað starfsfólk 

leikskólans. Vonast ég einnig til þess að þessi rannsókn geti nýst öðrum þeim sem hafa áhuga 

á því að efla og þróa starf sitt þegar kemur að útiveru, námi og hreyfingu barna í leikskólum. 

Verkefni þetta gefur innsýn í það hvernig ég sé útinám og hreyfingu barna í leikskólanum 

fyrir mér í daglegu starfi og því hægt að nýta það sem viðbót í umræður um þá þróun sem fer 

fram í leikskólum í dag.  

1.3 Uppbygging 

Ritgerð þessi skiptist upp í sex kafla með nokkrum undirköflum. Fyrsti kafli er inngangur þar 

sem ég geri grein fyrir sjálfri mér og mínum bakgrunni. Þar fjalla ég einnig um hvernig 

hugmyndin að þessari rannsókn kviknaði. Í inngangi eru teknar fram þær 

rannsóknarspurningar sem leitast er við að svara með rannsókninni. Að auki er farið yfir 

hvaða markmið, tilgang og gildi rannsóknin hefur og að lokum kemur þessi kafli sem fer yfir 

hvernig ritgerðin er byggð upp.  

Í öðrum kafla er farið yfir þann fræðilega stuðning sem notast er við í rannsókninni og er 

honum skipt upp í fjóra undirkafla. Fyrsti undirkafli fjallar um börnin og náttúruna, hvernig 

náttúran og útiumhverfið hefur áhrif á nám þeirra, hreyfingu og líðan í leikskólastarfinu. 

Annar undirkaflinn fjallar um hvaða náms- og kennsluaðferðum hægt er að beita utan veggja 

leikskólans. Þriðji undirkaflinn fjallar um gildi hreyfingar í leikskólastarfi ásamt því að fjallað 

er um efni Sabínu Steinunnar Halldórsdóttur, Færni til framtíðar. Fjórði undirkaflinn fjallar 

um hlutverk og starfsþróun leikskólakennara. Auk þess er farið er yfir hvernig viðhorf 

leikskólakennara til útiveru barna hafa áhrif á gæði hennar. Fimmti undirkaflinn fjallar um 

grunnþætti menntunar samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla og hvernig mögulegt er að mæta 

þeim þáttum í útiveru barnanna. Sjötti og síðasti undirkaflinn er svo samantekt á þeim 

fræðilega bakgrunni sem áður var reifaður.  

Umfjöllunarefni þriðja kafla ritgerðarinnar er um aðferðafræðina sem liggur á bak við 

ritgerðina. Í kaflanum er farið í hvaða rannsóknaraðferð var beitt, hvert ferli rannsóknarinnar 

var og hvernig staðan var hjá mér og leikskólanum í upphafi hennar, hvernig aðstæður á 

vettvangi voru, hverjir voru þátttakendur, hvaða gögnum var aflað, hvernig gögnin voru 

greind og hver trúverðugleiki rannsóknarinnar er.  
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Í fjórða kafla er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar í sex köflum. Fyrsti kaflinn stöðuna 

í upphafi rannsóknar. Annar kafli fjallar um þau tækifæri sem ég nýtti til að auka hreyfingu 

barna og flokka ég þau tækifæri í tvo undir kafla eftir því hvort að þau gerðust innan 

leikskólalóðarinnar eða í nærumhverfi hans. Þriðji kafli fjallar um þau tækifæri sem ég greip 

til þess að ýta undir námstækifæri barna það flokka ég í þrjá undir kafla. Fyrsti undirkaflinn 

fjallar um dýrin í lífríki leikskólans. Annar undirkaflinn vettvangsferðir um nærumhverfi 

leikskólans. Þriðji undirkaflinn um hvernig unnið var með náttúrulega efnivið á mismunandi 

hátt. Fjórði kafli niðurstaðna fjallar um hvernig ég upplifði áhuga barnanna og þau áhrif sem 

mér fannst ég hafa á starfið þeirra. Fimmti fjallar um mig í hlutverki leikskólakennara og 

fagmanns með undirkafla sem fjallar um hvernig ég sá viðhorf mitt til útiveru barna 

endurspeglast í rannsóknargögnunum mínum. Fimmti kafli er svo að lokum samantekt á 

niðurstöðum.  

Fimmti kafli ritgerðarinnar er umræðukafli þar sem farið er yfir niðurstöður 

rannsóknarinnar og þær settar í samhengi við þann fræðilega bakgrunn sem lagt var upp 

með í upphafi. Sjötti og jafnframt síðasti kafli ritgerðarinnar eru lokaorð og í kjölfar þeirra 

kemur heimildaskrá.  
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2 Fræðilegur stuðningur 

Fræðilegum stuðningi þessarar ritgerðar skipti ég upp í sex undirkafla. Fyrsti kaflinn fjallar 

um börnin og náttúruna út frá því hvernig leikskólalóðin og nærumhverfi leikskólans þarf að 

vera til þess að það styðji við nám og hreyfingu barna. Annar kaflinn fjallar um útinám sem 

námsaðferð. Undir þeim kafla verður fjallað um leikinn sem námsleið barna og útikennslu 

sem kennsluaðferð. Þriðji kaflinn fjallar um hreyfingu í leikskólastarfi og hvaða gildi hún hefur 

fyrir börn á leikskólaaldri ásamt því að þar er fjallað um efnið Færni til framtíðar sem var stór 

hluti af þeim efnivið sem nýttur var á rannsóknartímanum. Fjórði kaflinn fjallar um 

lærdómssamfélagið sem leikskólinn er og hvert hlutverk hvers og eins leikskólakennara er í 

starfi með börnum. Einnig er fjallað um hvert viðhorf leikskólakennara er til útiveru barna 

ásamt því að reifað er hvað fellst í starfsþróun leikskólakennara. Fimmti kaflinn fjallar um 

grunnþætti menntunar úr Aðalnámskrá leikskóla  (2011) og hvernig mögulegt er að mæta 

kröfum þeirra í útiveru barna. Að lokum í sjötta kafla eru kaflarnir dregnir saman í 

samantekt. 

2.1 Börn og náttúran 

Leikskólastarfið hefur þann kost að það getur verið mjög sveigjanlegt. Það þarf vissulega að 

mæta þeim markmiðum sem að Aðalnámskrá leikskóla setur fram en það er í höndum hvers 

leikskóla og í raun hvers leikskólakennara hvaða leiðir hann velur til að ná þessum 

markmiðum. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur meðal annars fram að það sé 

nauðsynlegt að byggja menntun á fjölbreyttri nálgun á nám þar sem það er sótt í menningu, 

samfélag og umhverfi. Því þarf starfið í leikskólanum að taka mið af samfélaginu og 

umhverfinu í heild. Út frá þessu má gera ráð fyrir því að það sé mikilvægt að nýta allt það 

sem leikskólinn og nærumhverfi hans hefur uppá að bjóða í öllu starfi leikskólans. Gerður G. 

Óskarsdóttir (2015:1) talar um að það sé mikilvægt að stuðla að tengslum milli skóla  og 

nærumhverfis hvort sem að það sé náttúran eða sú starfsemi sem er í næsta nágrenni til 

þess að börnin öðlist nýja reynslu sem þau geta svo nýtt til að hafa áhrif á eigið nám. En út 

frá því hversu sveigjanlegt leikskólastarfið er þá er oft hægt að grípa tækifærin þegar þau 

gefast og hver dagur fyrir sig þarf ekki að vera eins og sá síðasti eða sá næsti. Það er hægt að 

prófa sig áfram með mismunandi aðstæður og vettvang til þess að byggja upp nám 

barnanna. Þetta er til dæmis hægt að sjá í daglegu starfi leikskólans, það er hægt að fara út 

nánast hvaða tíma dags sem er, í hvaða veðri sem er. Leikskólakennarinn er ekki háður því að 

vinna eftir ákveðnu formi heldur hefur hann tækifæri til þess að nýta hverja stund dagsins til 

að prófa sig áfram í starfinu. 
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Í greininni Börn og náttúran er sagt frá forrannsókn sem sýnir að börn sem leika sér úti 

líði almennt vel og að þau séu dugleg að leita uppi náttúrulega staði á leiksvæðum til þess að 

leika sér. Einnig benda niðurstöður þessarar forrannsóknar  á að börn hafi þörf fyrir að vera 

úti (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2011:1). Í samræmi við rannsókn Vöndu sýnir erlend rannsókn 

sem gerð var meðal 96 barna með ofvirkni og/eða athyglisbrest að þau börn sem léku sér á 

grænum svæðum sýndu færri einkenni ofvirkni/athyglisbrests  á meðan þau voru að leika 

(Taylor, Kuo og Sullivan, 2001; Vanda Sigurgeirsdóttir, 2011:3-4). Að auki kom fram að börnin 

sýndu minni árásarhneigð, þau léku sér frekar á skapandi hátt og áttu auðveldara með að 

eiga félagsleg samskipti þegar skólalóðin einkenndist af náttúrulegu umhverfi frekar en 

malbiki. Börnin voru fljótari að jafna sig eftir veikindi, áttu auðveldara með að einbeita sér, 

sýndu færri einkenni streitu og voru jákvæðari í garð annarra barna (Burdette og Whitaker, 

2005; Wells, 2000; Wells og Evans, 2003; White, 2004). Til þess að börnin geti notið 

náttúrunnar þarf aðstaðan og aðgengið að henni að vera gott. Leikskólalóðir eru eins 

misjafnar og þær eru margar og því mjög ólíkt  hversu marga möguleika hver lóð bíður uppá. 

Eitt mætti þó ætla að svo fremi sem leikskólalóðirnar og nærumhverfið er nýtt er verið 

stuðla að vellíðan barna og styðja við líkamlegan og andlegan þroska þeirra.  

2.1.1 Leikskólalóðin og nærumhverfi 

Í sænskri rannsókn sem gerð var af þverfaglegum hópi sálfræðings, uppeldisfræðings, 

sjúkraþjálfara og landslagsarkitekts, var skoðað hvort gerð leiksvæðis barna hefði áhrif á 

þroska þeirra og líðan. Kannað var hvernig náttúran hafði áhrif á þessa tvo þætti hjá 

börnunum og sýndu niðurstöður rannsóknarinnar fram á að þau börn sem fengu tækifæri til 

þess að leika sér á leikskólalóð og leiksvæðum sem voru fjölbreytt, með tilliti til náttúru, 

stóðu betur að vígi í varðandi ýmsa þætti í samanburði við börn sem léku sér á svæði sem var 

fátækar af náttúru (Braute og Bang, 1994). Á leiksvæði sem einkenndist af náttúru voru 

börnin lengur úti, þau hreyfðu sig meira og voru sjaldnar veik heldur en börnin sem léku sér á 

manngerðum leikvöllum. Leikur barnanna á náttúrulega leikvellinum var einnig fjölbreyttari 

og hugmyndaríkari. Þá kom einnig í ljós að einbeiting barnanna var betri í leikskólanum. Á 

náttúrulega leikvellinum kom líka sjaldnar til árekstra milli barna, val þeirra á leikfélögum 

varð fjölbreyttara og þau voru duglegri við að hjálpast að við ýmis verkefni. Auk þess töldu 

höfundar að gerð leiksvæðisins hefði áhrif á viðhorf starfsfólksins til þeirra aðstæðana sem 

skapast á leikvellinum, svo sem eins og leikja, óreiðu og hávaða, og fyrir vikið hefði það áhrif 

á líðan og þroska barnanna. Auk þess fengu börnin á náttúrulega leikvellinum að leika sér 

meira úti, vera með hávaða og minni áhersla var lögð á að leiksvæðið væri eins snyrtilegt 

eins og ætlast var til á manngerða leiksvæðinu (Braute og Bang, 1994). Rannsóknin sýndi 

einnig að leikur barna var að mörgu leyti öðruvísi úti í náttúrunni en þegar þau leika sér inni 

eða á sérstökum leiksvæðum. Kennararnir stýrðu leiknum minna og örvun frá umhverfinu 
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var meiri (Braute og Bang, 1994). Leikefni var annað sem veldur því að leikurinn breytist og 

kennararnir líta á hann öðrum augum og fara til hliðar en fylgjast þó vel með. 

Kristín Norðdahl (2016) gerði rannsókn með það markmið að skoða hvert hlutverk 

útiumhverfis í námi barna væri. Um var að ræða fjórþætta hlutarannsókn sem kom inn á 

sjónarhorn stefnumótunar, sjónarhorn barna, sjónarhorn kennara og að lokum hvernig 

kennarar notuðu útiumhverfið í starfi sínu. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess allir 

þættirnir fjórir höfðu áhrif á þá kosti sem útiumhverfið hefur sem námsumhverfi. Þar sem 

það var notað til þess að ýta undir leik og nám hjá börnum, efla andlega og líkamlega vellíðan 

þeirra, fá börnin til að taka áhættu og finna fyrir öryggi og að lokum hafa áhrif á hvaða 

viðhorf börnin höfðu til umhverfisins. Það þótti áhugavert að lítið var talað um útiumhverfið í 

lögum og reglugerðum skóla. Þessar niðurstöður Kristínar koma varla á óvart. Kostir 

útiumhverfisins til náms eru margir og þar er hægt að vinna með svo marga þætti náms 

barna á ólíkan hátt.  

2.2 Að vera úti í leikskólanum 

Í þessari ritgerð eru þrjú megin hugtök notuð þegar talað er um börn sem eru úti í leikskóla. Í 

þessari ritgerð eru þau hugtök skilgreind af höfundi á eftirfarandi hátt. Fyrst er það útivera í 

þeim skilningi að vera úti, til dæmis í frjálsum leik barna. Næst er það útikennsla í þeim 

skilningi að þar sé einhver ákveðin athöfn kennd, til dæmis námsgrein, færni eða leikni. Að 

lokum er talað um útinám í þeim skilningi að það sé það nám sem á sér stað hjá hverjum 

þáttakanda við það eitt að vera að læra og leika úti.  

2.2.1 Útinám 

Jakob F. Þorsteinsson komst svo að orði þegar hann lýsti útinámi á þennan hátt í Að leika, 

læra og þroskast úti: 

Útinám er námsaðferð og nálgun með áherslu á nám undir berum himni þar sem 

öll skynfæri eru virkjuð með þátttöku í beinum upplifunum og reynslu. 

Markmiðið er að stuðla að alhliða þroska manneskjunnar og skapa tengsl milli 

einstaklingsins, náttúrunnar og samfélagsins. (Jakob F. Þorsteinsson, 2012, bls. 

33) 

En sá munur sem liggur í útinámi umfram annað nám kemur helst fram í því hvar það fem 

fram og hvaða nálgunum er beitt. Útinám þarf ekki aðeins að fara fram undir berum himni 

heldur er það í raun allt það nám sem fer fram utan veggja skóbyggingarinnar eins og þegar 

farið er í vettvangsferðir í fyrirtæki eða söfn (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014, bls. 15). Þeir Ævar Aðalsteinsson og Jakob Frímann Þorsteinsson (2015) skrifuðu grein 
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sem ber nafnið Útivist í þéttbýli – Saga, gildi og tækifæri. Þeir líta svo á að útinám nær ekki 

aðeins til náms í skóla heldur nær það líka til þess náms sem fer fram í frístundastarfi og 

öðrum menntandi upplifunum í lífi barnanna.. Þannig að í raun eru börnin að læra svo lengi 

sem þú séu úti. Í útinámi er lagt upp með að sá sem leiðbeinir eða er í hlutverki kennara 

skapar aðstæður eða farveg fyrir nám. Það kemur svo hins vegar í hlut náttúrunnar að vera 

hinn eiginlegi kennari þar sem að börnin takast á við hinar ýmsu athafnir í samskiptum við 

annað fólk um umhverfið. Hlutverk kennarans er að vera til staðar, skapa viðfangefnið, 

leiðbeina börnunum og grípa á lofti þau námstækifæri sem gefast úti í náttúrunni. Það er svo 

náttúran eða umhverfið sem gegnir hlutverki hins eiginlega kennara (Ævar Aðalsteinsson og 

Jakob Frímann Þorsteinsson, 2015:4-5).  

En þó svo að kennarinn leggi upp með eitthvað ákveðið er það ekki þar með sagt að það 

sé nákvæmlega það sem að barnið lærir í ferlinu. Jafnvel er það þannig að barnið lærir 

eitthvað allt annað en það sem skipulagt var, mögulega vegna þess að barnið uppgötvaði 

eitthvað í ferlinu sem var ekki það sem lagt var upp með (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014:15). Þegar unnið er með útinám er nauðsynlegt að setja námið fram í anda 

reynslumiðaðs náms (e. experiential learning) þar sem að barnið er virkur þátttakandi og er 

það í samræmi við hugmyndir John Dewey um nám barna. Þegar barnið er virkt í eigin námi 

er það meðvitað um sjálft sig og ekki skemmir fyrir að úti eru mörg skynfæri örvuð á sama 

tíma sem mögulega ýtir undir dýpra nám (Ævar Aðalsteinsson og Jakob Frímann 

Þorsteinsson, 2015:4-5).  

2.2.2 Leikur sem námsleið 

Flestir telja að börnum þykir gaman að leika sér. Fyrir vikið er leikur mjög hentug leið til náms 

fyrir börn á öllum aldri þar sem að unnið er með eitthvað ákveðið viðfangsefni í þeim 

aðstæðum sem þeim þykja skemmtilegar (Jóhanna Einarsdóttir, 2010:4). Leikur er 

mikilvægur í daglegu lífi barna þar sem að þau fá að nota sköpunargáfu sína til að efla 

hugmyndaflug og þroska. Auk þess efla þau fimi og líkamlegan- og félagslegan styrk og er 

leikur og hreyfing því mikilvæg til þess að heilastarfsemi barna þroskist (Ginsburg, 2007:182; 

White, 2015;8). Í leikskólum hefur áhersla á frjálsan leik oftast verið í fyrirrúmi og er leikurinn 

órjúfanlegur þáttur í bernsku hvers barns. Í gegnum leikinn læra börn á heiminn og hvernig 

mögulegt er að vinna með það sem er í kring um þau (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Leikurinn er sagður vera helsta námsleið barna og mögulegt er að vinna með ákveðin 

viðfangsefni markvisst í  leik. Það er svo hlutverk kennara að tengja viðfangsefnið við þau 

markmið  sem sett eru fram í Aðalnámskrá leikskóla á sama tíma og hann þarf að leita að 

mismunandi leiðum til þess að gera námið spennandi og áhugavert. Það hafa verið skiptar 

skoðanir á kostum þess að nýta leik barna sem námsleið þar sem hætt er við að kennarinn 

taki stjórnina og leikurinn verði ekki lengur barnanna. Anna Magnea Hreinsdóttr (2013) telur 
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að börnin læri af öllu því sem þau taka sér fyrir hendur. En sumum finnst að leikurinn sé ekki 

nægilega markviss námsleið og það sé erfiðara að meta hvort að framfarir hafi átt sér stað 

(Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013). En leikur er ekki bara leikur, mögulegt er að vinna með 

leik barnanna á mismunandi vegu og vissulega getur leikskólakennarinn haft áhrif á hann og 

það nám sem fer fram í honum. 

Kennslufræðilegur leikur (e. educational play) er þegar ekki verið að leitast eftir einni 

ákveðinni niðurstöðu heldur er barnið að læra allt frá því að kennsla hefst og er áherslan 

lögð á ferlið (Jóhanna Einarsdóttir, 2010b:6). Hugmyndin á bak við kennslufræðilegan leik er 

að ákveðnum námsmarkmiðum er blandað saman við leik barna. Það er svo hlutverk 

kennarans að tengja leikinn við markmið úr námskrá á sama tíma og hann er vakandi fyrir því 

að grípa áhuga barnanna og þannig dýpka þekkingu þeirra með áhugahvöt þeirra sem kveikju 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010a:6, Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011:3). 

Samkvæmt Ingibjörgu Ósk Sigurðardóttur (2013:164) eru leikskólakennarar meðvitaðir um 

gildi leiksins í námi barna en oft vill svo vera að samfélagið sjái ekki þá sömu kosti sem 

leikurinn gefur börnunum til náms. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011:42) ,,er einmitt talað um 

að mikilvægt sé að halda við eðlislægri forvitni barna og að leikurinn sé leið þeirra til þess að 

læra á heiminn og um heiminn“ (Oddný Guðríður Pálmdóttir, 2017:13). Samhliða þessu talar 

Jóhanna Einarsdóttir (2010:5) ,,einmitt um það að í gegnum leik þar sem að börn eru að 

njóta sín er hægt að styðja við þau svo þau eflist m.a. í hreyfi-, félags-, vitsmuna- og 

tilfinningaþroska“ (Oddný Guðríður Pálmadóttir, 2017:13). Ein af mögulegum leiðum til þess 

að vinna með kennslufræðilegan leik er útikennsla þar sem kennarinn vinnur eftir ákveðnum 

markmiðum fyrir utan veggi leikskólans. 

2.2.3 Útikennsla 

Útikennsla er eins og nafnið gefur til kynna, kennsla sem fer fram úti. Arne N. Jordets 

(1998:24) talar um að útikennsla (n. uteskole) sé aðferð þar sem að ,,hluti kennslunnar er 

færður út í nærumhverfið og því fylgi að kennsla fari reglulega fram utan skólastofunnar”og 

segir hann jafnframt að það skipti í rauninni ekki máli hvaða fag það er sem kennt er, það er 

alltaf hægt að færa það út fyrir veggi skólans (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014:18). Útikennsla er ekki einungis bundin við það að fara út fyrir skólalóðina heldur á hún 

einnig við í útiveru á skólalóð. Í þeirri útiveru leika börnin með manngerðum leikföngum 

ásamt því að vinna með hin ýmsu náttúrulegu efni eins og mold, steina og greinar (Kristín 

Norðdahl, 2005). 

John Dewey kom fram með hugmyndafræði um nám í gegnum reynslu barna og á það vel 

við útikennslu. Í útikennslu er námsefnið áþreifanlegt og því á hugtakið ,,learning by doing” 

mjög vel við. Dewey sagði að kennarar ættu að leggja áherslu á að börnin fái að gera eigin 
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tilraunir og rannsóknir og læra þannig á sínum forsendum. Þannig festist nám og reynsla 

betur í minni barnanna. Kennarinn á að styðja við börnin og vekja þau til frekari umhugsunar 

um efnið. Þau geta þá tengt við sína eigin reynslu og horft til baka, einnig finnst mörgum 

nám utandyra áhugaverðara en nám þar sem setið er á stól við borð (Dewey, 2000). 

Mannfólkið fjarlægist náttúruna meir og meir og nefnir Kristín Norðdal (2015) að börn 

sem vaxa upp án nokkurra tengsla við náttúruna njóti ekki þeirrar þroskandi og ánægjulegu 

reynslu sem hlýst af því að upplifa náttúruna frá fyrstu hendi. Líklegt er að fyrir vikið komi 

þau börn ekki til með að kunna að meta eða virða náttúruna í framtíðinni sem mun að öllum 

líkindum hafa áhrif á það hvernig ákvarðanir þau taka um nýtingu náttúrunnar í framtíðinni 

(Kristín Norðdahl, 2005). Úti í náttúrunni fæst reynsla sem manngert umhverfi bíður ekki eins 

uppá. Þar má einnig finna meiri fjölbreytni en í manngerðu umhverfi hvað varðar lit, lögun og 

áferð. Í náttúrunni má einnig finna allskonar hljóð, lykt og bragð. Náttúran bíður uppá að 

börnin upplifi mismunandi veður og þau hafa tækifæri til þess að fylgjast með 

árstíðarbreygingum. Í náttúrunni má finna eitthvað nýtt og spennandi fyrir börnin, eitthvað 

sem vekur upp áhuga þeirra og spurningar. Þannig að með því að dvelja úti í náttúrunni er 

mögulegt að skapa aðstæður þar sem að aukin samskipti eiga sér stað milli barnanna og 

einnig milli barna og fullorðinna (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2008:20). Kostir þess að fara með 

kennsluna út fyrir veggi leikskólans eru því margir og væri óskandi að náttúran væri notuð til 

hins ýtrasta allan ársins hring þegar kemur að hreyfingu og námi. 

2.3 Hreyfing í leikskólastarfi 

Við fullorðna fólkið erum fyrirmynd barnanna og þau læra af okkur. Er skynsamlegt að byggja 

hugmyndir þeirra á hreyfingu aðeins upp á því að hún þurfi að gerast í skipulögðu umhverfi? Í 

náttúrunni og okkar umhverfi eru fullt að aðstæðum sem nýtast bæði ungum og ekki síður 

öldnum og þetta á við bæði inni og úti. Með því að byrja nógu snemma að skapa jákvætt 

viðmót til hreyfingar eru meiri líkur á því að börn taki það með sér inn í lífið og að það  verði 

hluti af þeirra lífsstíl til framtíðar. 

Börnum er eðlislægt að vilja hreyfa sig og þau vilja hreyfa sig óhindrað í umhverfi sem er 

krefjandi og skapandi. Þau sjá heiminn með öðrum augum en leikskólakennarar og annað 

starfsfólk og sjá tækifæri til að prófa sig áfram í flestum kringumstæðum. Börn sem alast upp 

í umhverfi sem er örvandi og krefjandi með marga möguleika til leikja og tengsla við 

náttúruna með ýmiskonar skynjun fá góða reynslu til að styrkja og byggja upp sína 

hreyfifærni (Moen, Jacobsen og Sivertsen, 2007:103-130).  

Leikur utandyra býður upp á fleiri áskoranir en leikur innandyra og gefur börnum 

tækifæri til að læra betur inn á sína getu þar sem að þau ná að hreyfa sig óhindrað. Úti er 

hægt að finna aðstæður sem æfa börn í að kasta, grípa, stökkva, ganga, hlaupa, klifra, hoppa 
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og efla megnið af grunnhreyfifærni (e. fundamental movement) líkamans samanber þá sem 

Moen og félagar (2007) tala um í bók sinni Skritt for skritt. En börn á leikskólaaldri þurfa að 

hafa góðan grunn í grunnhreyfingum til þess að geta styrkt sig áfram í átt að frekara 

hreyfinámi. Þetta skiptir líka miklu máli fyrir líkamlegan, andlegan og félagslegan þroska 

barnanna til framtíðar. Á leikskólaaldri er barnið sífellt að bæta við hreyfiþroska sinn í 

aðstæðum þar sem að það leitast við að gera hlutina meira krefjandi, til dæmis með því að 

hoppa lengra eða hlaupa hraðar (Moen o.fl., 2007). Sabína Steinunn Halldórsdóttir (2013:7) 

fjalla um hreyfivanda barna og hvernig hann getur haft áhrif á mismunandi þroska þeirra, svo 

sem eins og skynþroska, líkamsþroska, tilfinningaþroska og félagsþroska. Hún talar einnig um 

það að með því að örva hreyfifærni barna með fjölbreyttir hreyfingu utandyra sé verið að 

stuðla að því að barnið þroskist á eðlilegan hátt. Sem að sama skapi stuðlar að jákvæðum og 

heilbrigðum lífsstíl bæði andlega og líkamlega.  

Fjørtoft (2001:111-114) talar um það í grein sinni að náttúran sé lifandi og gróft 

leikumhverfi þar sem að börn ögra hreyfifærni sinni í leik. Með því að fá tækifæri til frjáls 

leiks úti við verði til skapandi leikir þar sem hlutir í náttúrunni verða hluti af leiknum. Einnig 

er hægt að fara í einfalda leiki með börnum þar sem  þau fá hreyfingu samhliða því að efla 

þau í öðrum þáttum svo sem þekkingu á litum, formum og lykt. Það er skoðun höfundar að 

börn fá jafnvel meira út úr því að hnoðast úti í allskonar leikjum og vinnu heldur en að vera 

inni í skipulögðum stundum þar sem unnið er eftir stöðvaþjálfun í sal. Hvað er betra en ferskt 

loft og hreyfing á góðum degi?  

Samkvæmt Tovey (2008:99-105) þjálfar það sjálfstraust barna þegar þau taka áhættu og 

þau fá jákvæðari hugsun á borð við „Ég get þetta!“ heldur en neikvæða „Ég get þetta ekki!“ 

þegar þau fá að prufa sig áfram með hvatningu og stuðningi frá þeim sem hæfari eru. Því 

telur höfundur að það sé nauðsynlegt að efla þessa hugsun barna og styðja við þau frekar en 

að hamla þeim í leik. Útivera bíður upp á langt um fleiri möguleika heldur en bjóðast 

innandyra og börnin leyfa sér frekar að prufa hluti úti þar sem að þau eru síður að velta fyrir 

sér hvað gerist í kjölfarið af því sem þau gera (Tovey, 2008:13). Þau læra af því sem þau sjá 

og gera og efla skynjun sína á umhverfinu bæði með því að finna lykt og snerta (Tovey, 

2008:16). En hreyfing er einmitt mjög ákjósanleg leið til þess að ýta undir skynþroska hjá 

börnum ásamt því að efla frekari hreyfifærni. Með mismunandi áreiti sem berst til skynfæra 

líkamans eflist skynþroskinn og til þess að þroskinn eigi sér stað þarf að örva skynfærin á 

ólíkan hátt á sama tíma (Sabína Steinunn Halldórsdóttir, 2013:7).  

Talað er um að jafnvægisskyn, snertiskyn, vöðva- og liðamótaskyn, rúmskyn, sjónskyn og 

heyrnarskyn séu þau skynfæri sem hægt að efla stöðugt með reglulegri hreyfingu og útiveru. 

Þessi skynfæri gera okkur kleift að vinna með samhæfingu augna, höfuðs og líkama. 

Jafnvægisskyn gerir mögulegt að skynja aðdráttarafl jarðar, hreyfingu eða kyrrstöðu, hraða 
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og stefnu. Snertiskyn að finna áferð  á hlutum, mun á hita og kulda og jafnframt staðsetja 

snertingu. Vöðva- og liðamótaskyn skynja stöður og hreyfingu vöðva og liðamóta einnig átta 

sig á áttum, lögun, stöðu og umfangi eigin líkama, átta sig á vegalengdum og fjarlægð. 

Sjónskynið gerir okkur svo kleift að skynja til dæmis hraða, fjarlægð, hlutföll, lögun, stærð og 

liti. Heyrnarskyn gerir okkur kleift að átta okkur á hljóðum, takt og töluðu máli. Með því að 

styrkja þessa þætti skynþroskans er hægt að efla fleiri líkamlega þætti eins og þol, kraft, 

liðleika og hraða hjá börnum (Steinunn Sabína Halldórsdóttir, 2013:7-8). 

2.3.1 Færni til framtíðar 

Til stuðnings við hreyfingu og útinám var notast við einföld spjöld sem fengin voru af síðu 

Færni til framtíðar á Facebook. Það er auðvelt að kippa þeim með sér í útiveruna eða 

gönguferðir til þess að gefa leikskólakennurum og öðru starfsfólkinu hugmyndir að einhverju 

til að leita eftir í umhverfinu. Hvort sem að það væri auknum tækifærum til hreyfingar eða 

einföldum námstækifærum til dæmis eins og formin, hugtök eða litirnir í umhverfinu. Dæmi 

um slík spjöld má sjá hér að neðan: 

 

Mynd 1 - Dæmi um hugtakaskilning (Sabína Steinunn Halldórsdóttir, apríl 2013) 
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Mynd 2 - Dæmi um hugmyndir að hreyfingu (Sabína Steinunn Halldórsdóttir, apríl 2013) 

 

Sabína Steinunn Halldórsdóttir lauk M.Ed. gráðu sinni í íþrótta- og heilsufræði frá Háskóla 

Íslands árið 2010. Lokaverkefni hennar var handbókin Færni til framtíðar Handbók um örvun 

hreyfifærni barna úti í nánasta umhverfi ásamt greinargerð um efnið. Sabína stundaði nám í 

kennslu yngri barna og barna með sérþarfir við íþróttaháskóla í Osló áður en hún fór í M.Ed 

námið. Í Færni til framtíðar má finna fjölmargar tillögur og leiðbeiningar að því hvernig 

mögulegt er að efla hreyfiþroska barna úti í náttúrunni. Þessar tillögur eru byggðar á 

hugmyndafræði sem Sabína þróaði eftir að hafa lokið námi sínu í Osló og fór að vinna í 

grunnskóla í Reykjavík þar sem að engin aðstaða var til íþróttakennslu innandyra. 

 

Mynd 3 - Dæmi úr Færni til framtíðar (Sabína Steinunn Halldórsdóttir, 2013:30) 

 

Þarna hafði Sabína því tækifæri til þess að þróa hugmynd sína ásamt því að kanna árangur 

þeirra sem hluta af rannsókn sinni í M.Ed náminu. Lögð voru fyrir nemendur regluleg 

hreyfifærnipróf þar sem sjá mátti marktækan árangur með því að nota hugmyndafræði 

Færni til framtíðar. Handbókin sem Sabína gaf út er mjög einföld og gefur góða hugmynd af 

því hvað hægt er að gera til að hvetja börn áfram í nánasta umhverfi sínu til þess að flétta inn 

æfingar sem snúa að hreyfifærni barna (Sabína Steinunn Halldórsdóttir, 2013). 
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Frá því að Sabína lauk námi sínu hefur hún til dæmis kennt leikskólakennaranemum við 

Háskóla Íslands, haldið fyrirlestra, námskeið og ráðgjöf varðandi útikennslu og hreyfifærni 

barna fyrir skóla ásamt því að vera í samvinnu við landlækni um útgáfu á efni 

handbókarinnar á netinu. Þessi útgáfa á efninu er hugsuð til þess að stuðla að aukinni 

hreyfingu og útiveru barna hvort heldur sem er í skólum eða heima með foreldrum sínum 

(Embætti landlæknis, október 2014). Ásamt þessu heldur Sabína úti Facebook síðu þar sem 

hún kemur reglulega með fræðandi punkta um hreyfingu barna og hugmyndir að allskonar 

verkefnum til þess að vinna með. Allt þetta er opið til notkunar þeim sem fylgja síðu hennar 

á facebook (Sabína Steinunn Halldórsdóttir, apríl 2013).  

Auk þess að hafa gefið út Færni til framtíðar handbókina þá hefur hún líka gefið út rafbók 

sem hægt er að nálgast frítt á vef Menntamálastofnun sem kallast Leikgleði – 50 leikir 

(Sabína Steinunn Halldórsdóttir, 2016). Sú bók er hugsuð til þess að efla skynþroska barna, 

auka samvinnu þeirra og félagsfærni. Þó svo að bókin sé hugsuð fyrir grunnskólabörn er vel 

hægt að aðlaga leikina í henni að börnum á leikskólaaldri. Efnið er einfalt og aðgengilegt og 

tilvalið fyrir hvern sem hefur áhuga á að nota það. Þessi bók hefur að geyma fullt af 

hugmyndum af leikjum sem skiptast upp í; námsleiki, samvinnuleiki og hreystileiki (Sabína 

Steinunn Halldórsdóttir, 2016). Nýverið gaf hún einnig út bók sem heitir Útivera – 52 

fjölbreyttar og skemmtilegar hugmyndir (2019) sem hugsuð er til að fjölga gæðastundum 

fjölskydunnar úti í náttúrunni. Brennandi áhugi Sabínu fyrir útiveru barna er því greinilegur 

og margt hægt að læra af henni. 

2.4 Hlutverk og starfsþróun leikskólakennara 

Hlutverk leikskólakennara er margþætt, leikskólakennarinn þarf að vera fær í því að lesa í 

aðstæður, meta starfið sitt og framfarir barna í öllum þeim aðstæðum sem koma upp í starfi 

leikskólans. Á sama tíma þarf hann sífellt að vera að móta starfið sitt í samræmi við þann 

barnahóp sem hann hefur hverju sinni. Í síbreytilegu starfi leikskólans er nauðsynlegt að 

leitast stöðugt við að efla starfið og þróa það í takt við breytingar. Fyrst og fremst til þess að 

gæta þess að gæði námsins sem boðið er uppá þróist. En til þess að viðhalda þessum gæðum 

hefur reynst best að ýta undir aukið nám og starfsþróun hjá þeim kennurum sem á vettvangi 

eru hverju sinni, því gæðin stjórnast af þeim einstaklingum sem eiga í hlut hverju sinni (Fullan 

og Hargreaves, 2016:1). Það eru nokkrir hlutir sem einkenna gott lærdómssamfélag. Þar má 

nefna dreifða og styðjandi forystu, faglegt samstarf, sameiginleg gildi, gagnvirkt nám, 

menningu sem styður við samstarf ásamt skipulagi sem býður upp á það að kennarar hafi 

kost á því að læra af öðrum kennurum og með öðrum kennurum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2013). Með því að nýta alla þá kosti sem lærdómssamfélagið býður upp á í hverjum leikskóla 

fyrir sig, þannig að starfsfólkið fái að nýta krafta sína og hæfileika, er mögulegt að efla starf 
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leikskóla þannig að það sé börnunum í hag. Þetta á ekkert síður við um einstaklinginn í hverju 

lærdómssamfélagi fyrir sig og hans starfsþróun. Með því að fylgjast með og læra af öðrum 

sem vinna á sama vettvangi og hefur leikskólakennarinn tækifæri til þess að efla sjálfan sig í 

eigin starfsþróun og því faglega starfi sem unnið er á vettvangi leikskólans.  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) er hlutverk leikskólakennara og annars 

starfsfólks í leik barna mikilvægt og margþætt. Það er meðal annars í hlutverki þeirra að 

styðja við börnin í námi þeirra með fjölbreyttum hætti, þar með talið að styðja við og efla 

jákvæð samskipti í leik, gefa leiknum nægilegt rými og tíma til þess að blómstra. Það gera 

þeir meðal annars með því að taka þátt í leik barnanna og vinna með þeim á skapandi og 

fjölbreyttan hátt. Kennarar og annað starfsfólk í leikskólum vinna hörðum höndum að því að 

skapa aðstæður í leikskólum þannig að börnin fái sem mest út úr daglegu starfi. Þeir leggja 

sig fram við að vera þeim góð fyrirmynd og styðja þau eftir fremsta megni. Í 29. grein 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (e.d.) er talað um að menntakerfið eigi að undirbúa 

börn til þess að lifa frjálsu og ábyrgu lífi sem virkir þjóðfélagþegnar. Í því samhengi gegnir 

starfsfólk leikskólanna lykilhlutverki þar sem þau gefa börnum tækifæri á að upplifa ábyrgð 

og öryggi í leikskólanum. Þetta á við jafnt innan sem utan veggja leikskólans.  

Rannsóknir benda til þess að börn í leikskólum séu ekki mikið að velta fyrir sér hvað 

leikskólakennarar og annað starfsfólk sé að gera í daglegu starfi, sérstaklega þegar kemur að 

leik og þeim finnst þessir aðilar oft á tíðum gegna einhverskonar þjónustuhlutverki. Að auki 

benda þær til þess að leikskólakennarar og annað starfsfólk sé oftar í hlutverki áhorfanda 

frekar en þátttakanda í starfi með börnum (Jóhanna Einarsdóttir, 2014; Pramling Samuelsson 

og Johansson, 2009; Sara M. Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017). Jóhanna Einarsdóttir 

(2006) spurði börn í rannsókn sinni „Leikskólinn frá sjónarhóli barna” hvað leikskólakennarar 

og annað starfsfólk gerði í leikskólanum og benda svör barnanna í þeirri rannsókn til þess að 

það sinni hlutverki skipulagningar (fundir og undirbúningur), gæslu, kennslu, veiti umhyggju, 

og haldi aga. Samt sem áður kemur það skýrt fram í Aðalnámskrá leikskóla (2011) að 

hlutverk leikskólakennara er að vera styðjandi í leik barnanna og þannig ýta undir það nám 

sem á sér stað í hvaða aðstæðum sem koma upp. Þannig að út frá sjónarhorni barna eru 

leikskólakennarar hugsanlega ekki að mæta kröfum aðalnámskrár.  

Það er því mikilvægt sem aldrei fyrr að leikskólakennarar séu meðvitaðir um hlutverk sitt. 

Það er að ,,vera til staðar fyrir börnin, vinna með þeim og aðstoða eftir því hvað á við hverju 

sinni“ (Jóhanna Einarsdóttir, 2010b; Oddný Guðríður Pálmadóttir, 2017:13). En það er 

misjafnt hvaða skoðanir börnin hafa á því hvort að leikskólakennarar eða annað starfsfólk 

eigi að taka þátt í leiknum með þeim (Theobald, M., Danby, S., Jóhanna Einarsdóttir, Bourne, 

J., Jones, D., Ross, S., Knaggs, H. og Carter-Jones, C. 2015). En þó skoðanir barnanna séu 

misjafnar þá þarf kennarinn alltaf að vera til staðar fyrir börnin og aðstoða þau á 
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mismunandi hátt í mismunandi aðstærðum. Kennarinn þarf þó ekki að taka beinan, virkan 

þátt í leiknum og ætti að leyfa börnunum að prófa sig áfram á sínum forsendum, út frá sinni 

reynslu og tilraunum. Það er hlutverk kennarans að skapa aðstæður þar sem að börnin geta 

unnið með það námsefni sem að er í boði. Hvort sem að það sé náttúrulegur efniviður, 

leiktæki, leikföng eða nánasta umhverfi. Það er hlutverk hans að nýta hvert tækifæri og 

hverjar aðstæður fyrir sig til þess að byggja á þekkingu og færni barnanna. Það er hlutverk 

kennarans að átta sig á því hvenær honum ber að stíga inn í leik barna til þess að styðja við 

hann og hvenær hann þarf að stíga til baka til þess að skemma ekki þann leik sem er til 

staðar hverju sinni. Þetta myndar ákveðna togstreitu í starfi leikskólakennarans sem að hann 

þarf að vinna með (Jón Torfi Jónasson, 2016:85-86). 

Vandinn er mestur fyrir starfsemi eða stefnu sem leggja mikinn metnað í faglega 

og þróaða starfhætti en leggja jafnframt ríka áherslu á náttúruna, leikinn, frelsið, 

frumkvæði og sjálfstæði barnsins eða nemandans. Fagmaðurinn hefur þannig 

bæði lært fagleg vinnubrögð sem hann vill beita og jafnframt lært að beita þeim 

ekki. (Jón Torfi Jónasson, 2016:25-29) 

Þessar vangaveltur Jóns Torfa eru eflaust ofarlega í huga margra leikskólakennara þar sem að 

það er misjafnt hversu miklar kröfur eru settar á starfið í hverjum leikskóla fyrir sig. Ekki síður 

hvernig hver leikskólakennari fyrir sig sér sjálfan sig í sínu faglega starfi. Að vera faglegur í 

starfi með börnunum krefst stanslausrar sjálfskoðunar og að vera sífellt að endurmeta 

hvernig leikskólakennarinn vinnur hlutina hverju sinni með hverju barni eða barnahóp fyrir 

sig. 

Breytingar á íslensku samfélagi hafa haft mikil áhrif á starf leikskólakennara á 

undanförnum árum. Á sama tíma hafa kröfur til skólanna aukist um að aðstoða samfélagið í 

því að átta sig á þessum breytingum og hvernig hægt sé að takast á við nýjar aðstæður 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Starfsþórun leikskólakennara byggir á þeirri þekkingu sem 

þeir hafa aflað sér, viðhorfum þeirra, siðferði í starfi og sérfræðilegri starfsmenntun. Á sama 

tíma snýr starfsþróun að nemendum á öllum aldri, menntun þeirra og velferð. Með góðri 

kennslu má stuðla að aukinni hæfni barna og betra námi. 

Það er ekki lengur aðeins ábyrgð leikskólakennara að miðla þekkingu til barnahópsins 

heldur kemur það einnig í þeirra hlut að skapa aðstæður þar sem að börnin sjálf afla sér 

þekkingar og leikni, ýta undir starfsgleði og frjóa hugsun. Það kemur í hlutverk kennara að 

leiðbeina börnum í námi og hvernig barnið metur eigið nám og með þeim hætti tileinka sér 

heilbrigðari lífshætti. Að sama skapi leitast þeir við að skapa góðan skólabrag, réttlátar 

vinnureglur og hvetjandi námsumhverfi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). ,,Vinnubrögð kennara 

og annarra, sem starfa í skólum, eiga að mótast af grunnþáttunum þannig að stuðlað sé að 
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sjálfstæði, frumkvæði og þróun í skólastarfi“ (Aðalnámskrá, 2011:16). Að ýta undir eigin 

starfsþróun þýðir að maður þarf stanslaust að vera að endurskoða hvernig maður vinnur 

hlutina og eiga faglegar samræður við annað starfsfólk leikskólans og ígrunda allt það starf 

sem maður vinnur innan og utan veggja leikskólans.  

2.4.1 Viðhorf leikskólakennara til útiveru barna í leikskóla 

Það segir sig sjálft að viðhorf leikskólakennara til útiveru og þess náms sem fer fram þar 

hefur áhrif á það hversu mikið hann nýtir þann þátt í leikskólastarfinu. Til þess að varpa ljósi 

á það hvaða áhrif skoðanir og viðhorf leikskólakennara og annara kennarastétta hafa á 

útinám þarf að skoða rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu málefni (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014:31). En þannig að börnin fái að njóta alls þess sem 

útiveran hefur upp á að bjóða í tengslum við hreyfingu og nám er nauðsynlegt að 

leikskólakennarar séu meðvitaðir um gildi útiverunnar, hafi þekkingu og séu með jákvætt 

viðhorf gagnvart henni (White, 2015:11). Í íslenskri rannsókn á viðhorfum kennara til þess 

hlutverks sem náttúran og umhverfið hafa í námi barna kemur fram að þeim finnst 

útiumhverfið bjóða upp á  námstækifæri sem bjóðast ekki að sama skapi innan veggja 

skólans (Kristín Norðdahl og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2016:403). Út frá þeim 

niðurstöðum má gera sér í hugarlund að þeir hafi öllu jafna jákvætt viðhorf gagnvart útiveru 

barna. Það er í samræmi við niðurstöður fleiri rannsókna þar sem að kennarar sjá kosti 

útiverunnar í því að ýta undir meðal annars mál-, félags- og líkamsþroska (Ernst, 2014; Waite, 

2011; Kristín Norðdahl, 2015). 

Ernst (2014:103) talar líka um það í rannsókn sinni á viðhorfum leikskólakennara í 

Bandaríkjunum að þeim finnist mikilvægt að börnin hafi nægt rými til þess að hlaupa og fá 

útrás fyrir hreyfiþörf sinni utandyra. Fyrir vikið finnist leikskólakennurum útiveran oft henta 

börnum betur sem eiga erfitt að halda einbeitingu innandyra. Úti gefst börnunum tækifæri til 

þess að hreyfa sig án þess að vera að trufla aðra og fyrir vikið njóta þau sín betur. Í útiverunni 

geta kennarar því fundið fleiri leiðir til þess að vinna með börnum sem eiga erfitt með að 

vinna innandyra og þannig stutt við sjálfstraust þeirra. Að sama skapi geta kennarar unnið 

með marga námsþætti á sama tíma og stuðst við mismunandi aðferðir til þess að ýta undir 

þroska barna (Maynard, Waters og Clement, 2013:233; Kristín Norðdahl, Jóhanna 

Einarsdóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir, 2017:602 og 605). 

Áhugavert var að sjá að í rannsókn Ernst kom fram að kennurum finnst útivera barna oft 

einkennast af þeim tíma sem að börnin eigi að fá að leika sér án afskipta kennara. Fyrir vikið 

er sá tími oft nýttur í kaffitíma starfsfólks þar sem að þeim finnst vera þörf á færra starfsfólki 

á útisvæði með börnum heldur en innandyra (Ernst, 2014:103). Samt sem áður er það 

viðhorf leikskólakennara að til þess að börnin læri um náttúruna í náttúrunni þá þurfa þeir að 
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hafa afskipti af leik barnanna og grípa tækifærin sem gefast til þess að vinna með áhuga 

barnanna (Kristín Norðdahl, Jóhanna Einarsdóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir, 2017:605). Í 

rannsókn Kristínar og Ingólfs kemur fram að íslenskir leikskólakennarar eru ekki hræddir við 

að fara með börnin út þó veðrið sé misjafnt og að þeir sjái heldur tækifærin sem útiveran 

gefur til náms frekar en hindranirnar. Þeir sjá fyrir sér að með því að fara út í allskonar 

aðstæðum sé verið að efla hugrekki barna (Kristín Norðdahl og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2016:403). Í rannsókn Kristínar, Jóhönnu og Gunnhildar (2017:604) kemur þó fram að 

leikskólakennarar séu duglegir að láta námið úti spretta af áhuga barnanna. Að þeir leyfi 

börnunum að stjórna því hvað gerist í lærdómsferlinu en að sama skapi séu þeir styðjandi við 

börnin og aðstoði þau eftir þörfum.  

2.5 Grunnþættir menntunar og tengsl þeirra við nám og hreyfingu 

Læsi, heilbrigði og velferð, sköpun, lýðræði og mannréttindi, sjálfbærni og að lokum jafnrétti. 

Þetta eru grunnþættir menntunar samkvæmt aðalnámskrá allra skólastiga. Þessir þættir 

tvinnast allir saman á einn eða annað hátt í öllu skólastarfi og eru nauðsynlegir hvor öðrum. 

En þó svo að þeir séu allir samtvinnaðir þá hafa þeir hver um sig sitt sérkenni (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011:15). Í útiveru barnanna hvort sem að það sé á leikskólalóðinni, nærumhverfi 

eða í göngu- og vettvangsferðum er hægt að vinna með alla þættina á einn eða annan hátt. 

Það er  hlutverk leikskólakennarans að vinna að öllum grunnþáttunum í starfi sínu. Þetta þarf 

hann að gera á fjölbreyttan hátt og nýta hvert tækifæri til þess að stuðla að námi sem byggir 

á þessum þáttum.  

Fyrsti grunnþátturinn sem Aðalnámskrá leikskóla (2011:16-17) fjallar um er læsi. Löngum 

var talað um að læsi væri kunnátta og færni til þess að geta lesið skrifaðann texta og að auki 

fært hugsanir sínar á rit. Því var aðeins um eitt táknkerfi að ræða, það er bókstafina okkar og 

þau orð sem hægt er að mynda úr þeim. En í dag hafa hugmyndir mikið breyst og nú er oft 

talað um læsi í víðum skilningi. Það er að segja að læsi gengur út á þau samskipti sem eiga 

sér stað með hvers konar táknkerfi. Þá er lögð áhersla á að börnin fái tækifæri ti þess að 

kynnast tungumálinu og að þau séu fær um að nota það í hvers konar aðstæðum. Einnig að 

þau séu fær um að eiga samkipti við aðra, skiptast á hugmyndum við aðra og njóta þess að 

vinna með bókmenntir á einn eða annan hátt (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:42). Til að vinna 

með læsi í leikskólastarfi má til dæmis nýta útiumhverfið sem kennslustofu. Í því umhverfi 

gefst kostur á að lesa í allskonar aðstæður, til dæmis samskipti, mismunandi aðstæður í 

náttúrulegu eða manngerðu umhverfi, dýr, plöntur, götuheiti, umferðarskilti, húsnúmer, 

form og svo framvegis. Einnig má mynda form og stafi úr náttúrulegum efnivið, skrifa í 

sandinn og svo mætti lengi telja. Læsi í skólastarfi er því mjög fjölbreyttur vettvangur þar 

sem hægt er að ýta undir nám barnanna með fjölbreyttum hætti. 
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Sjálfbærni er annar grunnþáttur menntunar sem Aðalnámskrá leikskóla (2011:17-18) 

fjallar um og útinám er lykilatriði í því að læra um sjálfbærni. Megin hugmyndin sem liggur að 

baki sjálfbærni ,,felur í sér að við skilum umhverfinu til afkomendanna í ekki lakara ástandi 

en við tókum við því og við leitumst við því að mæta þörfum samtíðar án þess að skerða 

möguleika komandi kynslóða“ (Sigrún Helgadóttir, 2013:0). Að vera úti og finna fyrir 

náttúrunni, vera hluti af náttúrunni og læra að lesa í hana skiptir miklu máli fyrir 

framtíðarsýn barnanna á henni. Það er mikilvægt að börn fái tækifæri til þess að umgangast 

nánast umhverfi til þess að verða læs á það og náttúruna. Með því að kynnast umhverfinu og 

náttúrunni, vinna úr og orða það sem við sjáumst og upplifum í kring um okkur eru meiri 

líkur á að okkur komi til með að þykja vænt um það og líði vel þar (Sigrún Helgadóttir, 

2013:24). Leikskólinn ætti því að vera kjörinn vettvangur til þess að leggja grunninn að 

sjálfbærnimenntun. Eins og til dæmis með því að fara í vettvangsferðir um nærumhverfi 

leikskólans eða bara út á leikskólalóðina þar sem að börnin komast í snertingu við lífverur, 

plöntur og aðrar náttúrulegar aðstæður. Eins er hægt að fara í vettvangsferðir í þeim tilgangi 

að tína rusl. Með þessum aðferðum er mögulegt að kveikja áhuga barna á því að vernda 

náttúruna þannig að þau komi til með að kunna að meta hana og að þau skili henni áfram 

ekki í lakara ástandi en þau tóku við henni. Aðalnámskrá leikskóla (2011:18 og 44) leggur 

áherslu á að börn í leikskólum hafi möguleika á að ræða um og velta fyrir sér mikilvægi 

náttúrunnar, hvernig þau ganga um hana og hvort þau virði hana, hvernig auðlindir eru 

nýttar, lífverum og lífsháttum þeirra og hvernig hringrás til dæmis vatnsins gengur fyrir sig.  

Lýðræði og mannréttindi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:19) eru þriðji grunnþátturinn í 

menntun og oft er talað um að börn ,,eigi að læra um lýðræði, til lýðræðis, í lýðræði“ (Ólafur 

Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012:13). En hvað þýðir það fyrir leikskólann? Til 

að vinna á lýðræðislegan hátt í leikskólastarfi er nauðsynlegt að líta á hvert barn sem 

einstakling sem er  jafnframt hluti af hóp. Kennarinn þarf að gefa börnum svigrúm til þess að 

þróa sig áfram, hafa skoðanir og styðja við hugmyndir þeirra frekar en að vera sífellt að mata 

þau af upplýsingum eða vera stýrandi í starfinu. Hvert barn hefur þörf á  að tjá sig, hefur 

sjálfstæðan vilja og upplifir allt á sínum eigin forsendum. Talað er um að í frjálsum leik barna 

gefist kostur á skapandi hugsun þar sem  börnin prófa sig áfram, þau leysa allskonar 

vandamál og takast á við ýmis verkefni, eiga samskipti við önnur börn sem geta lýst sér í 

árekstrum en hópur barna er lítið samfélag sem hefur ákveðnar lýðræðislegar reglur (Ólafur 

Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012:32; Aðalnámskrá leikskóla, 2011:35). Í raun er 

því allt starf í leikskólanum þar sem tekið er mið af skoðunum barna, hlustað á þau og þau 

höfð með í ráðum starf sem byggir á lýðræðislegri menntun. Það að börnin fái að hafa áhrif á 

starfið  og hvað gerist í leikskólanum á einn eða annan hátt hefur jákvæð áhrif á lýðræðislega 

hugsun barnanna til framtíðar.  
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Aðalnámskrá leikskóla (2011:19-20) fjallar um jafnréttismenntun og skóla án 

aðgreiningar. Í leikskólakennaranámi mínu hefur oft verið talað um nám fyrir alla í samhengi 

við skóla án aðgreiningar. Misjafnt er þó hvernig hver leikskólakennari leggur merkingu sína í 

hugtakið jafnréttismenntun og þekking hvers og eins misjöfn. Því vill þessi mikilvægi 

grunnþáttur oft verða undir á ómeðvitaðan hátt í því starfi sem fer fram í leikskólum. En 

hugtakið jafnrétti nær yfir margt til dæmis kyn, menningu, aldur, tungumál og lífsskoðanir 

(Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013:8). Til að vinna með 

jafnrétti þarf að mæta börnunum þar sem þau eru stödd og taka tillit til aðstæðna þeirra 

hvort sem þær eru líkamlegar eða vitsmunalegar. Það þarf því að leggja áherslu á að öll börn 

fái tækifæri til þátttöku og þarf kennarinn að vera lausnamiðaður til að öll börnin geti tekið 

þátt og upplifað námið á sinn hátt. Þannig að börn sem eru tvítyngt eða fötluð þurfa að fá 

sömu tækifæri og börn með íslensku sem móðurmál. Einnig að börn sem eru með skerta 

hreyfifærni þurfi að fá sömu upplifun og önnur börn (Linda Rut Svansdóttir, 2019:22).  

Heilbrigði og velferð er fimmti grunnþátturinn sem talað er um í Aðalnámskrá leikskóla. 

Heilbrigði er margþætt hugtak og felur það meðal annars í sér andlega, líkamlega og 

félagslega vellíðan. Því má segja að allt leikskólastarfið þarf að ýta undir heilbrigði og þar 

með stuðla að velferð og vellíðan barnanna sem verja í leikskólanum stórum hluta úr degi 

sínum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:21). Í leikskólanum fer fram mikilvægur hluti af 

félagsmótun barna, vinna með sjálfsmynd og samskipti við aðra. ,,Þar gefst líka tækifæri til 

að efla líkamlegt hreysti og móta jákvæð viðhorf nemenda til útiveru og hreyfingar, 

heilnæmra lífshátta og hollrar næringar“ (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla 

Kristjánsdóttir, 2013:8). Hreyfing er mikilvægur þáttur í öllu leikskólastarfi og hefur áhrif á 

vellíðan barna. En í aðalnámskrá segir meðal annars að leikskólinn eigi að stuðla að heilbrigði 

og velferð með því að vera með fjölbreytta hreyfingu, ögrandi útiveru, stuðla að félagslegum 

tengslum og samskiptum sem einkennast af jákvæðni (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Hægt er 

mæta þessum kröfum aðalnámskrár til dæmis með því að fara í gönguferðir, hlaupa um lóð 

leikskólans, fara í leiki, klifra í rannibrautunum eða halda jafnvægi á gangstéttarköntum. Allt 

starf sem felur í sér einhverslags hreyfingu og félagsleg samskipti styður við heilbrigði 

barnanna. Ekki er þó síður mikilvægt að leikskólakennarinn sé virk fyrirmynd í jákvæðum 

samskiptum við börn og fullorðna, að hann taki eftir því jákvæða sem gerist og ýti undir þann 

þátt í samskiptum, sýni öllum virðingu hlusti á og virði skoðanir annarra. Útiveran er kjörinn 

staður til þess að efla alla þessa þætti starfsins. 

Sköpun er síðasti grunnþátturinn sem fjallað er um í Aðalnámskrá leikskóla (2011:22) og í 

raun er það þannig að sköpun er allt í kring um okkur. „Sköpun er margslungið ferli sem í 

grunninn byggist á ímyndunarafli og frumleika. Í gegnum sköpunarferlið verður til eitthvað 

sem hefur gildi eða þýðingu fyrir okkur sjálf, næsta umhverfi eða samfélagið í víðara 



30 

skilningi“ (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012:18). 

Í skapandi starfi felst m.a. listsköpun, tónlist, skapandi hugsun, ímyndunarafl og því þarf 

leikskólastarfið að einkennast af því hvar sem er. Aðalnámskrá leikskóla (2011) leggur 

áherslu á að börn geti nýtt sköpun til þess að finna ánægju og gleði, tjáð sig á skapandi hátt, 

til dæmis með tónlist, dans eða leikrænni tjáningu. Einnig þurfa börn að hafa tækifæri til að 

vinna með fjölbreyttan efnivið, njóta mismunandi menningar og tekið þátt í því að móta 

leikskólastarfið. Það er sköpunarferlið sem skiptir máli í námi barna. Áherslan í 

leikskólastarfinu ætti því að vera á þann hluta sköpunar frekar en lokaútkomuna. Það er vel 

mögulegt að mæta þessum kröfum grunnþáttarins í útiveru barna. Til dæmis með því að 

vinna með áhuga barna og ýta undir það að börnin geti notað mismunandi efnivið til þess að 

læra í náttúrunni. Hægt er að grípa áhuga barna á lofti og vinna nánar með þeim í því að þróa 

það sem þau eru að vinna með. Það er hlutverk leikskólakennarans að vera hvetjandi fyrir 

börnin með því að sýna þeim sinn eigin áhuga, finna mismunandi leiðir til þess að samþætta 

námsgreinar og þannig ýta undir forvitni barna. Að sama skapi ýta undir starf þar sem að 

útkoman getur verið allskonar og nota fjölbreyttar kennsluaðferðir (Ingibjörg Jóhannsdóttir 

o.fl., 2013:43-44).  

2.6 Samantekt 

Í þessum kafla ritgerðarinnar hef ég fjalla um þann fræðilega stuðning sem rannsóknin hafði 

á tímabilinu. Farið var yfir gildi náttúrunnar fyrir börn og þroska þeirra og hvernig það skiptir 

máli að leikskólalóð og nærumhverfi leikskólans sé nýtt með náttúruna í huga. Einnig er búið 

að fjalla um hvernig mögulegt er að færa nám barna út fyrir veggi leikskólans og nýta þá 

leikinn og útikennslu sem hluta af námi þeirra. Að auki er búið að fara í gildi hreyfingar í 

leikskólastarfi og kynnast aðeins efni Færni til framtíðar en það var stór hluti af því sem 

kveikti hugmyndir að vinnu í útiveru barnanna. Fjallað var um hvað fælist í því 

lærdómssamfélagi sem leikskólinn er, hlutverki leikskólakennara, viðhorfi þeirra til útiveru 

barna í leikskóla og einnig hvað fellst í fagmennsku þeirra. Að lokum var fjallað um 

grunnþætti menntunar sem koma fram í Aðalnámskrá leikskóla og hvaða aðferðum er hægt 

að beita í námi barna í útiveru til þess að mæta þeim kröfum.  
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3 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Unnið var eftir eigindlegri aðferðfræði í þessari rannsókn. Eigindlegar rannsóknir einkennast 

af túlkun rannsakandans og sú túlkun byggir gjarnan á reynslu hans og bakgrunni og því 

ómögulegt fyrir hann að vera algjörlega hlutlausan. Rannsakandinn er hluti af öllu ferlinu, allt 

frá því að afla gagna á vettvangi þar til að hann skilar af sér niðurstöðum (Lichtman, 

2013:55). Rannsóknin er jafnframt framkvæmd með starfendarannsóknar sniði og í upphafi 

rannsóknarinnar stóð til að skoða mig í hlutverki faglegs leiðtoga í samvinnu við annað 

starfsfólk á deildinni. En þar sem miklar breytingar urðu á starfsmannahópnum á miðju 

rannsóknartímabilinu, varð að breyta  fókus rannsóknarinnar á þann veg að ég einbeitti mér 

að því að skoða aðallega starfshætti mína og fylgja þeirri þróun sem átti sér stað í gegnum 

ferli rannsóknarinnar.  

Byrjað verður á að gera grein fyrir starfendarannsóknum og hvað fellst í þeim. Þar á eftir 

kemur umfjöllun um aðstæður þar sem rannsóknin fór fram, lóð leikskólans og nærumhverfi 

hans. Næst verður farið í hverjir voru þátttakendur í rannsókninni. Þar á eftir verður fjallað 

um hvernig gagna var aflað og hvaða aðferðum var beitt við að greina þau. Loks verður farið í 

siðferði og trúverðugleika.  

3.1 Rannsóknaraðferð– starfendarannsókn 

Í þessari rannsókn var stuðst við starfendarannsóknar snið (e.action research). Eitt helsta 

einkenni starfendarannsókna er að þær eru unnar af fagfólki, til dæmis kennurum í skólum 

sem skoða eigin starfshættir.. Þess háttar rannsóknir fela í sér aðgerðir þar sem lagt er upp 

með að bæta eða breyta ákveðnum aðstæðum (Jóhanna Einarsdóttir, 2013:25-28; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2016:12-14). Kennararnir vinna saman eða einir að því að setja sér markmið um 

breytingar og prófa nýjar leiðir í starfinu. Kennararnir taka virkan þátt í að móta vinnuna, 

skráir hjá sér það sem gert er og hvernig til tekst og afla þannig gögnum sem eru síðar greind 

og túlkuð til þess að meta hvernig breytingar hafa átt sér stað (Koshy, 2010:22-23). 

Það ferli sem einkennir starfendarannsóknir er hægt að setja fram sem hring eða 

spíralferli. Hringurinn/spíralferlið er þó aðeins til viðmiður þar sem að oft getur þurft að fara 

fram og aftur eða jafnvel til hliðar í ferlinu. Ferlið felur í sér fimm eftirfarandi þætti:  

1. Skipulag og undirbúning – Starfshættir eru skoðaðir og ákvörðun tekin um hverju á 

að breyta, einnig lögð drög að nýjum vinnubrögðum. Þetta stig þarf að einkennast að 

sveigjanleika þar sem ófyrirséðir þættir geta haft áhrif. Starfendarannsóknir eru 

lifandi allan rannsóknartímann og geta tekið breytingum, allt eftir aðstæðum, frá 

upphafi til enda rannsóknar. Ég ákvað því að skoða sjálfan mig og mína starfshætti og 

sá að ég gat verið mikið virkari í því að taka þátt í leik barnanna á leikskólalóðinni.  
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2. Framkvæmd – Innleiðing á breyttum starfsháttum þar sem unnið er samkvæmt því 

skipulagi sem ákveðið hefur verið. Prófaðar eru til dæmis nýjar kennsluaðferðir eða 

notast er við nýtt efni á vettvangi. Í þessari rannsókn studdist ég að mestu leiti við 

efnið Færni til framtíðar við innleiðingu nýrra starfshátta.  

3. Gagnaöflun – Fylgst er með því sem gerist og hvað gert er. Þátttakendur safna 

gögnum sem með mismunandi hætti. Gegnaöflun getur breyst og eða nýjum 

aðferðum við gagnaöflun getur verið bætt við þegar líður á ferli rannsóknar. 

Gagnaöflun breyttist strax í upphafi rannsóknar þar sem að fókus rannsóknarinnar 

fór af mér og starfsfólki mínu yfir í að vera eingöngu á mér. 

4. Ígrundun og mat –Rannsakandi leggur mat á starfið og ígrunda þau gögn sem hann 

safnar. Hvað gekk vel og hvað hefði mátt fara betur. Hann greinir göngin og vinna 

með þau allan tímann sem rannsóknin stendur yfir. Mat á gögnunum er svo svo nýtt 

til áframhaldandi þróunar í starfi.  

5. Kynning – Niðurstöður kynntar þannig að aðrir geti dregið lærdóm af þeim og nýtt 

sér sem almenna þekkingu. Að auki er ný þekking tengd við þekkingu sem er nú 

þegar til staðar. Samanber þessari ritgerð þar sem að mínar niðurstöður eru settar í 

samhengi við fyrri rannsóknir.  

(Koshy, 2010:29; Jóhanna Einarsdóttir, 2010:30; Jóhanna Einarsdóttir, 2016:14) 

 

Í starfendarannsóknum finnur kennarinn/rannsakandinn sér viðfangsefni sem hann 

leggur upp með að breyta eða bæta í starfi sínu. Að auki setur hann fram ákveðið markmið 

og rannsóknarspurningarnar sem eru sveigjanlegar enda geta þær oft breyst í 

rannsóknarferlinu. Þetta er vegna þess  að rannsóknarspurningarnar og markmiðin taka mið 

af aðstæðunum og þær geta breyst töluvert í ferlinu. Á meðan á breytingarferlinu stendur er 

gögnum safnað, þau síðan greind og metin til þess að nýta upplýsingarnar til að draga 

ályktanir um nýtingu nýrrar þekkingar. Gögnin geta nýst til þess að meta starf leikskólans og 

eða leikskólakennarans og sýnt fram á þær breytingar sem eiga sér stað í ferli 

rannsóknarinnar (Jóhanna Einarsdóttir, 2016:14).  

Starfendarannsóknir geta haft mikið gildi fyrir starf í leikskólum. Þátttakendum gefst 

tækifæri til þess að líta í eigin barm og efla eigin starfsþróun. Þegar þátttakendur meta 

starfshætti sína og og eflast í eigin starfsþróun tekur starfið í leikskólanum heild framförum 

samhliða. Sá sem vinnur starfendarannsókn þekkir rannsóknarvettvanginn vel og er 

rannsóknarefnið valið út frá einhverri þörf til breytinga á eigin vinnubrögðum eða 

starfsháttum (Jóhanna Einarsdóttir, 2009:5; Koshy, 2010:1). Yfirfærslugildi 

starfendarannsókna kemur fram á annan hátt en í öðrum rannsóknum, þar sem að markmið 

starfendarannsókna er ekki að leita sannleikans eða til að staðfesta fullyrðingu. Markmið 
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þeirra er að leggja skilning í það sem gerist í leikskólanum og hvernig mögulegt er að bæta 

það (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011:3).   

3.2 Aðstæður - leikskólinn 

Rannsóknin fór fram á mínum eigin vinnustað til 13 ára, Heilsuleikskólanum Árbæ og er hann 

staðsettur í sveitarfélaginu Árborg. Í leikskólanum eru sex deildir, þrjár með börnum á 

aldrinum 18 mánaða til 3 ára og þrjár með börnum á aldrinum 3-6 ára. Á hverri deild eru að 

jafnaði 20 börn. Þegar rannsóknin fór fram voru um 120 börn í leikskólanum. Leikskólinn 

vinnur eftir Heilsustefnu Unnar Stefánsdóttur og hefur gert síðan 2007. Heilsustefnan 

(Samtök heilsuleikskóla, 2018) leggur ríka áherslu á að börn fái tækifæri til hreyfingar, 

útiveru og að sköpunargleðin fái að njóta sín þar sem ferlið skiptir meira máli en 

lokaútkoman. „Lögð skal áhersla á að börnin fái tækifæri til að prófa sig áfram með 

fjölbreyttan efnivið, geri tilraunir og þjálfi upp færni sem leiðir af sér að þau verði viss um 

eigin getu“ (Heilsuleikskólinn Árbær, e.d.). Á árunum 2011-2012 vann leikskólinn að 

þróunarverkefni í samvinnu við Önnu Magneu Hreinsdóttur (2013) sem snéri að 

lýðræðislegum starfsháttum leikskólakennara og hefur starfið í leikskólanum frá því 

verkefninu lauk einkennst mikið af þeim starfsháttum sem þróaðir voru. Á meðan á 

þróunarverkefnið stóð yfir vorum við starfsfólkið öll í heild að vinna í því að rifja upp hvað 

felst í þessum starfsháttum þar sem að það er nauðsynlegt að vinna jafnt og þétt að því að 

vinna með lýðræði í lýðræði.  

Lóð Árbæjar er 6813 fm. Útileiksvæði Árbæjar snýr að mestu leiti í suður og vestur 

(Heilsuleikskólinn Árbær, e.d.) og er nægt pláss fyrir börnin að leika sér. En lóðin er tvískipt 

og á öðrum hluta lóðarinnar er aðeins að finna nokkur stærri grjót sem mögulegt er að klifra 

á og er gras þar í kring að mestu leiti. Það svæði leikskólans er mjög lítið eða varla notað. 

Fyrirhugað er að byggja bráðabirgðahúsnæði á þeirri lóð til að verða við mikilli fólksfjölgun í 

sveitarfélaginu. Á aðal lóð leikskólans má finna tvo kastala, átta rólur, tvo sandkassa, einn 

kofa, hól, jafnvægisslá og hin ýmsu skúmaskot sem myndast til dæmis þar sem að 

bráðabyrgðahúsnæði leikskólans mætir aðalbyggingu. Annar sandkassinn er búinn til úr 

stórum steinum sem raðað er í hring, að öðru leiti er lítið um náttúrulegan efnivið sem slíkan. 

Í skúr á skólalóðinni hafa börnin aðgang að skóflum, fötum, hjólbörum, þríhjólum og öðrum 

tilfallandi útileikföngum. Út með skólalóðinni er gróður á borð við birkitré, víðirunna og 

birkikvist, sem er loksins að komast á skrið þar sem að hann hefur orðið fyrir miklum ágangi 

frá því að leikskólinn opnaði árið 2002. Í dag er þessi gróður orðin þannig að þarna eru 

nokkur stærri tré sem börnin hafa tækifæri til að klifra í og á einum stað á lóðinni er lítill 

„skógur“ úr runnum þar sem að börnin geta gengið á milli og fundið skjól frá veðri og 

vindum.  
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Í nánasta umhverfi leikskólans má finna hin ýmsu fyrirtæki, götur, gangbrautir, 

manngerða hóla og hæðir og einstaka leiksvæði. Meðfram þeim göngustígum sem helst er 

farið um er hægt að finna háa og lága steypta kanta, stærri steina og rafmagnskassa. Ölfusá 

rennur rétt hjá leikskólanum og meðfram henni er skemmtilegur bakki þar sem má finna 

hraunhóla og þúfur. Við Selfossbæina, þar sem áður var sveitabærinn Selfoss, hefur 

leikskólinn fengið leyfi eiganda til þess að fara inn í stóran og gróinn garð með barnahópa. 

Þetta svæði er kærkomin viðbót við það námsumhverfi sem börnin hafa aðgang að. Auk þess 

má finna í göngufæri náttúruleg og ósnert svæði með þúfum, hólum og dældum þar sem 

mögulegt er að komast í tæri við umhverfi sem börnin eru hugsanlega lítið að umgangast í 

daglegum aðstæðum. 

3.2.1 Lóð leikskólans og nánasta umhverfi til náms og hreyfingar 

Allt rannsóknarferlið var ég með handbók Sabínu Steinunnar Halldórsdóttur Færni til 

framtíðar ýmist í höndunum eða á bak við eyrað. Ég var stanslaust að leita eftir aðstæðum í 

umhverfinu sem gátu ýtt undir aukna hreyfingu hjá börnunum. Þetta átti bæði við um þegar 

ég var úti á skólalóð leikskólans og líka í nánasta umhverfi leikskólans. Einna helst átti þetta 

við þegar við fórum með barnahópa í vettvangsferðir eða gönguferðir. Í fyrstu var ég ekki að 

sjá á lóð leikskólans aðstæður sem voru að bjóða upp á fjölbreyttar aðferðir í hreyfingu. Mér 

fannst lóðin vera frekar einsleit og einkennast af tilbúnum leikföngum, svo sem eins og 

kastölum, rólum og kofum. En þegar ég fór að horfa nánar á lóðina sá ég að hún bauð uppá 

mun fjölbreyttari notkun en ég hafði hugsað með mér í upphafi. Þarna var að finna hól, 

jafnvægisslá, stóra steina og ýmislegt fleira sem mögulegt var að nýta til að ýta undir 

grunnhreyfifærni barna. Ég man að ég horfði á samstarfsfélaga minn snemma á 

rannsóknartímabilinu í leik með barnahóp og hugsaði með mér að þetta væri eitthvað sem 

að ég hafði ekki haft hugmyndaflug í að gera. Ég sá hana þarna sem fyrirmynd mína í því sem 

ég gæti gert betur næst. 

Ég hefði aldrei látið mér detta þetta í hug. Steinarnir í kring um sandkassann voru 

alltaf bara þarna…ég sá ekki tækifærin sem voru í því að vera að nýta þá meira til 

þess að klifra, hoppa eða halda jafnvægi á. Þarna kveikti hún áhuga minn á 

þessum stað lóðarinnar sérstaklega til hreyfingar en líka til annarskonar náms. 

(Rannsóknardagbók, 27. júní 2019) 

Þar sem rannsóknin fór fram um sumar og haust var lóðin í fullum laufskrúða og börnin 

mikið að skoða tré, plöntur og annað lífríki á lóðinni. Þarna sá ég því möguleika til vinnu með 

allskonar nám og kennslu til dæmis tengt skordýrum, plöntum og þeirra þörfum. Einnig 

reyndist áhugavert, þegar líða fór á haustið, að skoða hvernig þessir þættir fengu annað gildi 

í náminu til dæmis með því að laufin breyttu um lit á trjánum.  
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Ég var mikið að horfa í kring um mig og sífellt að leita eftir aðstæðum í umhverfi sem 

bauð upp á aukið nám eða hreyfingu fyrir öll börnin í leikskólanum. Í nærumhverfi 

leikskólans er að finna hin ýmsu fyrirtæki sem eru ávalt tilbúin að taka á móti 

leikskólabörnum, þar má til dæmis nefna Húsasmiðjuna, Fiskbúð Suðurlands, Dýraríkið og 

fleira. Þarna voru möguleikar til þess að kynnast starfi þessara verslana. Ég tók mér stuttan 

göngutúr út fyrir leikskólalóðina til þess að kynnast umhverfinu aðeins betur. Á leið minni 

fann ég allskonar aðstæður þar sem mögulegt var að ýta undir nám og hreyfingu barna. 

Gagnstéttakantar, göngubrautir, rafmagnskassar, hólar, hraunhólar á bökkum Ölfusár og svo 

mætti lengi telja. Auk þess sá ég allskonar skilti, form og liti í umhverfinu sem ég sá fyrir mér 

að auðvelt væri að nota til þess að styðja við hugtakaskilning barna. Eftir að hafa skoðað 

umhverfið mitt betur kviknuðu margar hugmyndir að allskonar verkefnum með börnunum.  

3.3 Þátttakendur 

Ég sjálf var í forgrunni rannsóknarinnar en leikskólinn í heild, með öllu starfsfólki og börnum, 

var á einn eða annan hátt þátttakandi í rannsókninni. Þátttakendurnir tóku mis mikinn þátt 

allt frá því að fylgjast með eða eiga faglegar óbeinar umræður um hreyfingu og útinám, yfir í 

að taka þátt í þeim verkefnum sem ég kaus að vinna með í hverri útiveru fyrir sig, en því 

hlutverki sinntu börnin í leikskólanum. Börnin í leikskólanum voru á aldrinum 16 mánaða til 6 

ára á þeim tíma sem rannsóknin fór fram. Það starfsfólk sem ég átti hvað mest samskipti við 

á rannsóknartímabilinu voru samstarfsfólk á deildinni þar sem ég er deildarstjóri ásamt því 

að ég átti samræður við aðra leikskólakennara í húsinu.  

Í leikskólanum störfuðu u.þ.b. 40 starfsmenn á meðan rannsóknin fór fram. Einhverjar 

breytingar urður á starfsmannahópnum í upphafi nýs skólaárs en fjöldinn er u.þ.b. sá sami. 

Upplýsingar um starfsmannahópinn hér á eftir miðast við hvernig hann var í lok 

rannsóknartímabilsins eða í september 2019. Í leikskólanum störfuðu 4-6 leikskólakennarar 

með leyfisbréf á rannsóknartímabilinu, þar af er leikskólastjórinn og sérkennslustjórinn. Í 

þeim hópi eru tveir leikskólakennarar með leyfisbréf sem fóru í leyfi frá störfum á miðju 

rannsóknartímabilinu. Ásamt mér starfa í leikskólanum 8 nemendur í leikskólakennarafræði 

á öllum stigum námsin. Innan veggja leikskólans má finna fólk með fjölbreytta menntun, til 

dæmis leikskólaliðar, bakkalár í íslenskum málvísindum, grunnskólakennara og starfsmenn 

með bakkalár í grunnskólakennarafræðum, sálfræðinemar o.fl. Að jafnaði eru 4-5 starfsmenn 

á öllum deildum og því vel mannað með fjölbreyttum reynslumiklum starfsmannahópi. . 

Rannsóknin beindist þó fyrst og fremst að því að lýsa því hvernig ég þróaði mína eigin 

starfshætti í hlutverki leikskólakennara og deildarstjóra en einnig snýr hún að nýtingu 

leikskólalóðinni og nánasta umhverfi leikskólans. 
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3.4 Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór fram á tímabilinu júní 2019 til september 2019. Um var að ræða 11 vikur 

samtals, þrjár í júní, fjórar í ágúst og fjórar í september. Á því tímabili fór leikskólinn í 5 vikna 

sumarfrí þar sem leikskólinn var lokaður. Um stutt tímabil var að ræða og var grunnurinn að 

rannsókninni kynntur fyrir leikskólastjóra, öðrum deildarstjórum og starfsfólkinu á deildinni 

minni um leið og leyfi fyrir rannsókninni var komið. Notast var við mismunandi aðferðir við 

gagnaöflun og lagt upp með að gera það á skipulagðan hátt. Með því að safna gögnum með 

mismunandi aðferðum ættu þau að gefa innsýn í það sem gerðist á rannsóknartímabilinu. 

Seinna voru gögnin svo greind með hliðsjón af þeim fræðilega bakgrunni sem rannsóknin 

byggir á, rannsóknarspurningunum svarað og markmið rannsóknarinnar í heild yfirfarin 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011:4). Hér á eftir er farið yfir þær aðferðir sem voru notaðar við 

gagnaöflun á rannsóknartímabilinu. 

• Rannsóknardagbók (e. field diary) - þar sem rannsakandi skrifar niður vangaveltur, 

upplifun, framkvæmd, tilfinningar og lærdóm meðan á ferlinu stóð (Koshy, 2010:90-

91; Hafdís Guðjónsdóttir, 2011:5). Á meðan rannsóknin stóð yfir hélt ég þess háttar 

dagbók þar sem ég ígrundaði daglega hugsanir og velti fyrir mér því sem ég 

framkvæmdi á vettvangi. Þar skrifaði ég líka niður alls konar punkta um það sem 

gerðist eða þau samskipti sem ég átti við annað starfsfólk.  

• Þátttökuathugun (e. participating observation) - þar sem ferlið snýr að mér tók ég þátt 

í öllum aðstæðum og þar átti ég fjölmörg óformlegum viðtölum (e. casual interview) 

við starfsfólkið og börn í gegnum allt ferlið þar sem við ræddum um leikskólastarfið 

utan veggja leikskóla byggingarinnar (Lichtman, 2013:192). Punktar úr þessum 

athugunum og samræðum voru skráðir í rannsóknardagbókina (Koshy, 2010:92-96).  

• Ljósmyndir – á rannsóknarferlinu tók ég nokkrar myndir til þess að aðstoða mig við að 

muna hvað ég hafði gert og hvernig ég gerði það. Ljósmyndirnar hjálpuðu líka til við að 

sýna að hluta til ferlið mitt og hvernig ég nýtti útisvæði og nærumhverfi leikskólans í 

starfi.  

• Fyrirliggjandi gögn úr skólanum eða skrifleg gögn (e. documetary evidence) í 

leikskólanum sem gátu tengst rannsóknarefninu á einhvern hátt til dæmis út frá stefnu 

leikskólans, deildarstjóraskýrslum og fleira (Koshy, 2010:89-90).  

a. Fundargerðir deildarstjórafunda – mér fannst nauðsynlegt að skoða hvort 

útivera barnanna væri eitthvað rædd á þessum fundum og því skoðaði ég 

deildarstjórafundarskýrslur síðustu tveggja ára. Skoðaðar voru skýrslur frá 14. 

ágúst 2018 til 15. október 2019. Um var að ræða 34 skýrslur og kom umræða 

um útiveruna fram í 13 af þeim.  
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b. Önnur skjöl úr leikskólastarfinu – ég skoðaði skólanámskrá leikskólans sem 

var þó í endurskoðunarferli á meðan rannsóknin fór fram. Námskráin er í gildi 

fyrir skólaárin 2013-2016 en hefur verið áfram í gildi á meðan hún er til 

endurskoðunar. Þar að auki skoðaði ég stefnu leikskólans til þess að sjá hvort 

að þeir starfshættir sem ég tileinkaði mér féllu undir þau viðmið sem sett eru 

þar fram.  

3.5 Gagnagreining 

Þegar unnið er með starfendarannsóknir er stanslaust verið að meta og ígrunda það sem fer 

fram í ferli rannsóknarinnar. Í lok hennar er ferlið svo tekið saman og metið í heild. Þá er sú 

reynsla sem hlotist hefur skoðuð ásamt þeim gögnum sem hefur verið aflað (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2016:18). Á meðan á rannsóknartíma mínum stóð ígrundaði ég reglulega hvað 

ég var að gera. Ég átti ágætis samræður við samstarfsfélaga þar sem ég fór yfir vangaveltur 

mínar og hugsanir. Þessar samræður vöktu mig til umhugsunar um það sem ég var að gera 

og þannig gat ég ákveðið fyrir sjálfa mig hvort að það væri eitthvað hægt að breyta eða 

hvetjandi fyrir mína eigin starfsþróun. Nótur úr samræðunum skráði ég hjá mér í 

rannsóknardagbók og ígrundun mínar út frá þeim.  

Þegar öllum gögnum hafði verið safnað var notast við þemagreiningu til þess að svara 

rannsóknarspurningunum. Þemagreining er talin henta vel fyrir þá sem eru að feta sig áfram 

í gagnagreiningu þar sem er í senn aðgengilegt að læra hana og framkvæma (Braun og 

Clarke, 2006:97). Með því að nota þemagreiningu er mögulegt að ná utan um fjölbreytt safn 

af gögnum og fyrir vikið gefur hún góða lýsingu á þeim gögnum sem safnað var. Með því 

móti er hægt að sjá hvað er líkt eða mismunandi meðal gagnanna. Að auki er getur komið 

fram það sem var óvænt í ferlinu. Fræðilegur bakgrunnur rannsóknar hefur alltaf áhrif á það 

hvernig gögnin eru greind og yfir allt gagnagreiningarferlið geta rannsóknarspurningarnar 

breyst (Braun og Clark, 2006:48).  

Til þess að greina gögnin voru þau kóðuð (e. coding) og marglesin. Að því loknu voru þau 

skoðuð út frá þemum (e.themes), sem reyndust sameiginleg í öllum gögnunum, og út frá 

þeim var mynduð niðurstaða (Lichtman, 2013:248 og 252; Koshy, 2010: 113-114). Þegar 

komin var mynd á helstu þemu sem birtust í gögnunum, kaus ég að vinna áfram með þau 

þemu sem tengdust best rannsóknarspurningunum. Það er út frá því hvernig mér tókst að 

nýta, annars vegar leikskólalóðina og hins vegar nærumhverfi leikskólans til hreyfingar og 

náms. Í niðurstöðum er notast við beinar tilvitnanir úr gögnunum til þess að styðja við og 

endurspegla þau (Roberts-Holmes, 2005:155-156). Starfendarannsóknir eru hugsaðar sem 

umbót á einhverjum vanda og eiga þær að bera mark þess að einhver þróun á starfsháttum 

hafi átt sér stað og hvers vegna þær hafi átt sér stað. Í þessari rannsókn skoðaði ég hvernig 
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ég var að vinna í útiveru barnanna og til að bæta starfið mitt studdist ég mikið við Færni til 

framtíðar. Í niðurstöðukafla þessarar starfendarannsóknar fer ég yfir það ferli sem átti sér 

stað á rannsóknartímanum og hvað ég lærði á tímabilinu.  

3.6 Siðferði og trúverðugleiki 

Til að stuðla að trúverðugleika þessarar rannsóknar reyni ég að gera greinagóð skil á stöðu 

minni í rannsókninni. Þar á ég við skoðanir mínar og þekkingarfræðilegan stuðning (e. 

ontological and epistemological issues) rannsóknarinnar því það eru þeir þættir sem hafa 

áhrif á rannsóknina (Koshy, 2010:23). Trúverðugleiki rannsóknar byggist einmitt á vönduðum 

vinnubrögðum og á því að niðurstöðurnar séu byggðar á traustri gagnaöflun (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011:3). Á rannsóknartímabilinu lagði ég upp með að safna fjölbeyttum 

gögnum til að byggja niðurstöðurnar á. Við skrif á ritgerðinni vildi ég gefa góða sýn inn í það 

starf sem fór fram á rannsóknarferlinu og þann lærdóm sem ég fékk af því að vinna þessa 

rannsókn. Í starfendarannsóknum hefur rannsakandi aðgang að ýmsum upplýsingum sem 

geta verið viðkvæmar þar sem að þar eru ræddar upplýsingar um málefni sem varða 

samskipti og starfshætti leikskólans (Jóhanna Einarsdóttir, 2009:5). 

Leitast verður við að gæta fyllsta trúnaðar við vinnu að rannsókninni en leikskólinn er 

nafngreindur í þessari ritgerð. Allir þátttakendur voru upplýstir um tilgang rannsóknarinnar, 

þeir fræddir um hana og hvað fælist í henni (Koshy, 2010:81). Óskað var eftir leyfi frá 

Fræðslusviði Árborgar, sjá viðauka A, ásamt upplýstu samþykki leikskólastjóra, sjá viðauka B, 

áður en hafist var handar við gagnaöflun. Leyfi fékkst hjá báðum aðilum án nokkurra 

vandkvæða. Óskað var eftir leyfi frá foreldrum nokkurra barna í leikskólanum þar sem notast 

var við myndir við úrvinnslu gagna og í niðurstöðum þessarar ritgerðar, sjá viðauka C. Þess 

var gætt að myndirnar sýndu aldrei persónuleg einkenni barnanna og reynt var eftir fremsta 

megni að virða persónuvernd þeirra. Þeir foreldrar sem talað var við veittu allir upplýst og 

skriflegt leyfi. Öllum þátttakendum var lofað nafnleynd við úrvinnslu gagna og fá þeir því 

dulnefni ef nafngreina þarf einhvern. Öllum þátttakendum var tilkynnt að öllum gögnum um 

þau verði eytt við lok rannsóknarinnar og þau færu ekki í hendur annarra (Lichtman, 

2013:52-56). Rannsóknin var ekki tilkynnt til persónuverndar en samkvæmt lögum um 

persónuvernd ber rannsakanda að fara eftir þeim reglum sem eru í gildi (Lög um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000). 
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4 Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verður leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum sem ég lagði upp 

með í upphafi rannsóknarinnar. Spurningarnar eru: „Hvernig tekst mér sem leikskólakennari 

að stuðla að betri námstækifærum í útiveru barna í leikskólanum mínum?“ og „Hvernig tekst 

mér sem leikskólakennari að stuðla að aukinni hreyfingu í útiveru barna í leikskólanum 

mínum?“. Niðurstöðunum er skipt upp í sex kafla sem reifa það hvernig verkefnið þróaðist 

meðan á rannsókninni stóð. Fyrsti kaflinn fjallar stöðuna í upphafi rannsóknarinnar. Annar 

kaflinn fjallar um þau tækifæri sem ég nýtti til hreyfingar barna í útiverunni, þeim kafla skipti 

ég upp í annars vegar hreyfingu á leikskólalóðinni og hins vegar hreyfingu utan 

leikskólalóðarinnar. Þriðji kaflinn fjallar um hvaða tækifæri ég nýtti til náms í útiverunni og ég 

flokka það niður í þrjá undirkafla sem eru; dýrin í lífríki leikskólans, vettvangsferðir um 

nærumhverfi leikskólans og unnið með náttúrulegan efnivið. Fjórði kafli í niðurstöðum fjallar 

um hvernig ég greindi áhuga barna á því sem ég var að gera. Í fimmta kafla fjalla ég um mig í 

hlutverki leikskólakennara og viðhorf mín til útiverunnar í leikskólastarfinu og að lokum í 

sjötta kafla eru niðurstöðurnar dregnar saman. 

4.1 Staðan í upphafi rannsóknar – undirbúningur og framhald framkvæmdar 

Í þessari rannsókn var markmið mitt að nýta betur þau tækifæri sem gáfust í útiveru 

leikskólans, til hreyfingar eða náms, og þar með efla starfshætti mína á þeim vettvangi. Til 

þess að ná þeim markmiðum studdist ég við efni Sabínu Steinunnar Halldórsdóttur (2013) 

Færni til framtíðar en einnig við kenningar og hugmyndir um leikinn sem námsleið og 

náttúruna sem kennarann í samræmi við þær hugmyndir sem koma fram í tengslum við 

útinám. Auk þess var ég með alla grunnþætti menntunar samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 

(2011) á bak við eyrað í rannsóknarferlinu. Ég prófaði að vera í hlutverki leikskólakennara í 

útikennslu og kom þá með verkefni út sem höfðu ákveðinn kennslufræðilegan tilgang en 

verkefnin fengu svo að þróast út frá hugmyndum barnanna. Ég prófaði einnig að vera sem 

mest á hliðarlínunni, styðja við það sem börnin voru að gera og grípa inn í ef þörf var á. Oftar 

en ekki var lærdómurinn hjá börnunum var svo allt annar en sá sem ég lagði upp með í 

upphafi. 

Í upphafi rannsóknarinnar sem fór fram á þriggja mánaða tímabili árið 2019 var ég 

svolítið efins um hvað ég væri að gera. Eins og áður hefur komið fram þá hafði kveikjan að 

þessari rannsókn verið að gerjast allt frá upphafi grunnnáms míns í leikskólakennarafræði. 

Þegar kom svo að framhaldsnáminu sat ég tvö námskeið sem sneru að starfendarannsóknum 

og því að kafa inn í eigin starfshætti til þess að meta hvað vel er gert og hvað mætti betur 

fara. Þar sem að ég hafði áhuga á því að auka gæði starfsins í útiverunni langaði mig að skoða 
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hvernig ég stæði að kennslu í útiveru.. Strax í upphafi rannsóknartímans fannst mér ég aldrei 

hafa nægilega mikinn tíma til þess að vera úti. Oftar en ekki þurfti ég að sinna öðrum 

verkefnum, s.s. fundum eða annarri skipulagsvinnu, þar sem ég gegni líka hlutverki 

deildarstjóra á yngri deild í leikskólanum mínum. Þegar ég var svo úti þá stóð ég mikið og var 

að fylgjast með börnunum úr fjarska. Fyrir vikið tók ég meðvitaða ákvörðun og reyndi að fara 

út í hvert skipti sem tækifæri gafst, þ.e.a.s. þegar ég þurfti ekki að mæta á fundi tengda 

starfinu, og nýta vel þau tækifæri sem gáfust hverju sinni. Ég reyndi þá að vera fyrst út af 

starfsfólkinu á deildinni minni og jafnframt síðust inn.  

Í upphafi rannsóknarinnar fannst mér ég oft ekki vita í hvorn fótinn ég átti að stíga og 

fannst erfitt að stíga inn í leik barnanna í útiverunni. Á sama tíma og ég var að reyna að finna 

mig í hlutverki rannsakanda, reyndi ég að grípa tækifærin sem gáfust í útiveru til þessa að 

þróa mig áfram í starfi mínu. Ég upplifði oft að ekki væri þörf á mér í leik barnanna en á sama 

tíma langaði mig að vinna með ýmis verkefni sem ég hafði í huga. Rannsóknin hófst í byrjun 

júní og á þeim tímapunkti var skipulagt starf leikskólans í lágmarki. Sumarið var að skríða af 

stað með öllum sínum möguleikum í tengslum við nám í náttúrunni og aukna hreyfingu. Ég 

upplifði að ég væri laus við margar kvaðir sem fylgja formlegu starfi og mér fannst ég verða  

svolítið frjáls eins og kýr að vori.  

Ég elska þetta tímabil í leikskólastarfinu. Þarna eru allar kröfur í lágmarki og 

manni gefst frekar tækifæri til þess að grípa námstækifærin á lofti og nýta þau 

eins og hægt er. Þannig finnst mér best að vinna með börnunum í leikskólanum. 

Mér finnst ágætt að hafa eitthvað fyrirfram ákveðið plan til þess að vinna eftir en 

mér finnst yfirleitt skemmtilegast þegar mér tekst að vekja áhuga barnanna og 

nýta hann til þess að ýta undir nám þeirra. Svigrúmið til aukinnar útiveru er meira 

og mér finnst auðveldara að ákveða að fara út með stuttum fyrirvara. 

(Rannsóknardagbók, 12.júní 2019) 

Það var mjög gott veður flesta daga í júní og fyrir vikið var mikil útivera. Ég viðurkenni að ég 

upplifði sjálf að ég væri svolítið í hvíld úti á lóð þar sem veturinn hafði verið langur og ég, 

eins og annað starfsfólk, var farin að hlakka til að komast í sumarfrí. En til að koma mér af 

stað í þeim verkefnum sem framundan voru leit ég mikið til þess efniviðar sem Sabína 

Steinunn, í riti sínu Færni til framtíðar, gefur út. Ég hafði leitað að verkefnum á facebook síðu 

hennar, prentað út valin verkefni og plastað, svo auðvelt væri að vinna með þau úti í hvernig 

veðri sem er. Þetta voru verkefni á borð við útibingó, hreyfipsjöld og spjöld þar sem átti að 

telja eða finna hluti í umhverfinu. Einnig skoðaði ég vel handbókina hennar þar sem að hún 

telur upp mikið af hugmyndum af hreyfingu í náttúrulegu umhverfi. 
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Í dag náði ég að vinna smá forvinnu. Ég lauk við að plasta mörg spjöld sem ég 

fékk á heimasíðu Færni til framtíðar á Facebook. Þetta er haugur af allskonar 

verkefnum sem ég hlakka til að nota á einhvern hátt í útiverunni. Sem dæmi má 

nefna hreyfispjöld og spjöld sem leggja upp með hugtakaskilning eða orðaforða. 

Ég fletti líka mikið í gegnum handbókina hennar Sabínu sem er svo myndræn og 

flott og segir svo vel hvað hægt er að gera í hreyfingu. (Rannsóknardagbók, 14. 

júní 2019) 

Með því að vinna með þessi verkefnaspjöld og styðjast við Færni til framtíðar handbókina 

átti ég auðveldara með að fá hugmyndir að verkefnum í allskonar aðstæðum með 

börnunum. Það átti jafnt við um útinám og hreyfingu. Að auki tók ég tillit til áhuga barnanna 

og reyndi að fylgjast sérstaklega með því sem þau gerðu í útiverunni. Fyrir vikið tókst mér að 

grípa oftar en einu sinni áhuga þeirra og vinna með hann í samvinnu við börnin. Framhald 

rannsóknarinnar gekk svo öllu jafnan vel og það var áhugavert að takast á við eigin skoðanir 

og þá áreksta sem maður lendir í þegar maður reynir  að efla starfshætti sína.  

Það vakti athygli mína að þegar ég skoðaði skýrslur af deildarstjórafundum að þegar 

útiveran var rædd þá snerist umræðan fyrst og fremst um boð og bönn á lóðinni. Oft var þó 

líka rætt um það að starfsfólkið þyrfti að vera virkt á lóðinni og dreifa vel úr sér. Það var 

minna talað um að við þyrftum að vera virk í leiknum með börnunum. Mér fannst gaman að 

sjá að það voru nemar frá HÍ sem komu í mars 2019 sem bentu okkur á eftirfarandi: ,,Börnin 

eiga að fá alla okkar athygli og það er svo mikilvægt að við veitum þeim gæðastundir hvort 

sem það er í leiknum, hópastarfi, útiveru, í matartímum eða bara öllu starfi leikskólans.“ 

(Deildarstjóraskýrsla, 19. mars 2019). Þetta er eitthvað sem er umhugsunarvert fyrir alla.  

Á deildarstjórafundunum var útiveran oftast rædd sem vandræði á einn eða anna hátt. 

Þar var aðal áherslan á að stöðva börnin í að gera eitthvað frekar en að vekja áhuga eða 

athygli þeirra á öðrum verkefnum. Samanber eftirfarandi færslu úr deildarstjóraskýrslu í maí 

2019. 

Allir starfsmenn í útiveru þurfa að vera virkir á lóðinni. Það snýst um að sinna 

börnunum, fylgjast með að ekki sé verið að klifra á girðingunni, að ekki sé verið 

að brjóta greinar a trjánum, ekki moka í moldinni því trén þurfa jú moldina…að 

verið sé að moka í sandkössunum ekki hvar sem er á lóðinni (þetta er vegna 

holumyndunar – að ekki myndist pollar út um alla lóð á rigningardögum). 

(Deildarstjóraskýrsla, 7. maí 2019) 

Aldrei var rætt um hvað væri hægt að gera til að efla starfið í útiverunni. Ég velti fyrir mér 

hvort það hafi áhrif á starfið í heild þegar áherslan er fyrst og fremst á það sem miður fer 
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fremur en það sem vel er gert. Ég hugsaði til þess sjálf að allt sem ég gerði, gerði ég af 

áhugahvöt og ef starfsfólkið í leikskólanum mínum les mest  um það sem miður fer í 

útiverunni, getur það þá orðið hvatning fyrir þau til að sinna starfinu af sama áhuga úti og 

inni? Ég tel að það sé meiri möguleiki á því að virkja starfsfólkið í því að vinna á fjölbreyttan 

hátt úti með því að sýna fordæmi og þar með vonandi vera hvetjandi fyrir annað starfsfólk.  

4.2 Tækifæri sem ég nýtti til hreyfingar 

Allt rannsóknartímabilið reyndi ég eftir fremsta megni að grípa tækifærin sem gáfust til 

aukinnar hreyfingar í útiverunni. Það átti bæði við um frjálsa útiveru á leikskólalóðinni og 

þegar ég og samstarfsfólk mitt fórum í gönguferðir með smærri barnahópa. Í upphafi 

rannsóknarinnar fannst mér hins vegar erfitt að gera hreyfinguna svona án þess að hafa 

einhver gögn í höndunum, sérstaklega á leikskólalóðinni. Ég var þó alltaf með Færni til 

framtíðar handbókina við hendina, sbr. mynd 3 (á bls. 22) þar sem unnið er með hreyfingu í 

tengslum við rafmagnskassa sem við sjáum í nær hverri götu, og það efni sem að ég hafði 

prentað út af Facebook síðu Færni til framtíðar. Þetta voru spjöld með hugmyndum af 

hreyfingu sbr. mynd 2 (á bls. 22) þar sem þuldar eru upp mismunandi æfingar, t.d. 10 hopp 

áfram og 10 hopp afturábak. Eftir því sem leið á tímabilið tókst mér þó að nýta tækifærin 

betur. Án efa eru mörg tækifæri sem ég missti af og voru ekki nýtt. Þetta er sá hluti 

rannsóknarinnar sem ég sé fyrir mér að í áframhaldandi starfi í leikskólanum þurfi ég að 

einblína enn frekar á. Ég ákvað að skoða og greina gögn rannsóknarinnar út frá því hvernig 

mér tókst að nýta, annars vegar leikskólalóðina og hins vegar nærumhverfi leikskólans til 

hreyfingar og náms.  

Það var  upplifun mín að á rannsóknartímabilinu var mikil áhersla lögð á að öll börnin í 

leikskólanum fengju eins mörg tækifæri til útiveru og mögulegt var. Í gögnum mínum mátti 

sjá að útivera var daglegt brauð í leikskólanum og ekki var einn dagur þar sem að börnin fóru 

ekkert út. Ef útivera komst ekki fyrir í dagskipulaginu fyrir hádegi þá fóru börnin út eftir 

hádegi eða eftir kaffi og yfir hásumarið voru börnin jafnvel að fara út á öllum þessum tímum. 

Einnig var ýtt undir það að þau fengju mismunandi tækifæri til þess að hreyfa sig að mestu 

óhindrað. Í það minnsta lagði ég mikla áherslu á að allt sem ég gerði með börnunum væri 

þannig að þau væru að hreyfa sig sjálf, á sínum eigin forsendum. Það gerði ég til dæmis með 

því að fá þau með mér í leiki sem mögulegt var að tengja við grunnhreyfingar samanber það 

sem kom fram í rannsóknardagbók þann 15. ágúst 2019; ,,Reyndi að vera fyrirmynd 

hreyfingar í útveru í dag. Var að ganga eftir jafnvægisslánni og kantinum á stóra 

sandkassanum.“ Það sama á við um punktana úr rannsóknardagbók 25. september 2019; 

,,Náði að draga nokkra krakka af eldri deildunum í 1, 2, 3, 4, 5 dimmalimm“.  
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Í Heilsustefnunni er notast við heilsubók barnsins. Bókin er skráningartæki sem notað er 

til þess að fylgjast með þroskaframförum barna í leikskólanum. Í bókinni er meðal annars 

verið að fylgjast með fín- og grófhreyfingum, félagsþroska, leik og myndsköpun. Hingað til 

hefur aðallega verið fylgst með því hvernig börnin standa sig í hreyfiþáttunum í skipulögðum 

hreyfistundum innandyra í leikskólanum mínum. Ég sá strax tækifæri til þess að fylgjast betur 

með þessum þáttum í útiverunni.  

…. útiveran einkenndist þó af því að vera að slökkva elda ef þannig má að orði 

komast. Var meira í því að aðstoða börn í árekstrum heldur einhverri ákveðinni 

vinnu. En það er visst nám sem felst í því. Þetta nám sem fellst í félagslegri 

færni….. (Rannsóknardagbók, 25. September 2019) 

Í heilsubókinni er leitast eftir því að vinna með og ýta undir þá færni sem var útlistuð hér 

að ofan. Til dæmis er fylgst með hoppum, hlaupum, kasti, klifri jafnvægi, samhæfingu, 

krossun hreyfinga og fleira. Ég sá strax að þeir þættir sem Sabína Steinunn Halldórsdóttir 

vinnur með í Færni til framtíðar eru að mörgu  leiti þeir sömu og verið er að vinna með í 

heilsubók barnsins og stefnu leikskólans. Með því að fara í gönguferðir, styðjast við 

hugmyndir úr Færni til framtíðar handbókinni eða vinna með hreyfispjöld af heimasíðu Færni 

til framtíðar í útiverunni var ég því að vinna eftir stefnu leikskólans og ýta undir hreyfingu í 

útiverunni. Í rannsóknargögnunum mátti sjá að þegar ég var að vinna með hreyfingu var ég 

yfirleitt að styðjast við eitthvað af efni Sabínu Steinunnar, samanber eftirfarandi: ,,Í þessari 

göngu tókst mér ágætlega til í að nýta mér þá þætti sem Sabína Steinunn bendir á í tengslum 

við hreyfingu í hinu náttúrulega umhverfi.“ (Rannsóknardagbók 23. September 2019) Það 

sama á við um skráningu þann 27. september 2019; ,,Mér varð þá hugsað til bókarinnar 

hennar Sabínu Steinunnar – Færni til framtíðar þar sem að hún talar um hvað hægt sé að 

gera við svona rafmagnskassa.“ (Rannsóknardagbók 27. September 2019). Eins og sjá má 

reyndist efnið mér góður stuðningur í ferlinu til að efla starfsþróun mína í tengslum við 

hreyfingu barna í útiveru.  

4.2.1 Hreyfing á leikskólalóðinni 

Möguleikarnir til hreyfingu í útiveru á leikskólalóðinni eru óteljandi. Ég notaði hólinn á lóð 

leikskólans mikið til að vinna með allskonar hreyfifærni. Möguleikarnir þar eru ótrúlega 

margir og ég hafði ekki leitt hugann að því fyrr en ég fór að glugga í Færni til framtíðar 

handbókina. Að geta labbað aftur á bak niður hól krefst ótrúlegrar færni, hvað þá þegar 

maður er jafnvel bara tveggja ára. Ég lagði gjarnan upp með það að vera fyrirmynd barnanna 

og ég gerði sjálf alltaf allar hreyfingarnar með börnunum. Svo unnu þau með framhaldið á 

sínum forsendum. Á mynd 4 má sjá tveggja ára gamlan dreng í bjarnargöngu á leiðinni upp 

hól.  
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Mynd 4 - Bjarnarganga upp hól 

Ég notaði nokkrum sinnum hreyfispjöld af heimasíðu Færni til framtíðar á Facebook og ég 

reyndi að nota þau víðs vegar um lóðina. Ég hafði spjöldin fyrst og fremst fyrir sjálfa mig sem 

hugmyndir en stundum unnu börnin með mér í því að velja hvað spjald við ættum að taka í 

það skipti. Á spjöldunum var til dæmis verið að vinna með froskahopp, hlaup, göngu aftur á 

bak, hoppa fram, hoppa aftur á bak, standa á öðrum fæti og svo mætti lengi telja. Mér fannst 

ég þó aldrei almennilega ná að nýta mér hreyfispjöldin á þann hátt að þau kæmu til með að 

festast í starfsvenjum mínum. Mér finnst hugmyndirnar á spjöldunum áhugaverðar en ég 

upplifði að ég gæti frekar tileinkað mér það sem er í handbók Færni til framtíðar. 

Hugmyndirnar í handbókinni voru myndrænni og ég átti auðveldara með að muna eftir 

mismunandi aðstæðum sem hún talaði um til þess að vinna með. Um það er einnig rætt í 

rannsóknardagbókinni 14. ágúst 2019: ,,Er ekki alveg að ná að finna mig með þessum 

hreyfispjöldum“.  

Eins og á flestum leikskólum voru stundum börn í útiverunni sem áttu eitthvað erfitt. Þær 

útiverustundir einkenndust oft af rólegum göngutúrum með börnunum um lóð leikskólans. 

Þá fannst mér ágætt að brydda upp á því að ganga aftur á bak, standa á öðrum fæti, hoppa á 

milli gangstéttarhellna, taka hliðarskref eða hoppa yfir skugga sem voru hugmyndir sem að 

ég fékk hjá sjálfri mér eftir að hafa skoðað mismundi efni t.d. hjá Færni til framtíðar. Einnig 

datt mér í hug að nýta það sem var búið að mála á gangstéttirnar, þ.e. ganga eftir línum, 

hoppa inn í formin, hoppa á öðrum fæti o.s.frv. Ég sá í gögnunum mínum að börnin voru ekki 

að nýta línurnar nema að einhver fullorðinn væri með þeim, samanber eftirfarandi setningu 

úr rannsóknardagbók frá 13. september: ,,Tók eftir því í dag að börnin voru ekki mikið að 

velta fyrir sér hvað væri hægt að gera í tengslum við máluðu línurnar á lóðinni. En ef ég 

byrjaði sjálf að hoppa eða gana eftir þeim þá komu alltaf einhver börn og tóku þátt“. Hér að 

neðan má sjá börn hoppa yfir skuggann af löppunum mínum en einnig aðstoðuðu þau hvort 

annað og bjuggu til skugga fyrir aðra. 
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Mynd 5 - Kraftur og hopp - hoppað yfir skugga 

Ásamt því að aðstoða börnin og gefa þeim hugmyndir var ég dugleg að hvetja börnin til 

að prófa sig áfram. Ég reyndi að styðja við þau frekar en að draga úr þeim, til dæmis með því 

að ganga upp rennibrautina. Með því að sýna þeim stuðning í því sem þau voru að gera 

frekar en að draga úr áhuga þeirra á því að klifra, hoppa eða vesenast á einn eða annan hátt, 

fannst mér ég vera að gefa börnunum tækifæri til að efla hugrekki, þor, styrk og færni í 

hinum ýmsu hreyfingum. Það krefst til dæmis glettilegrar tækni að komast upp rennibrautina 

öfugt. Það kom fyrir að ég fékk annað starfsfólk leikskólans upp á móti mér þegar ég var að 

þessu með börnunum og þurfti stundum að útskýra fyrir þeim að það væri engin ein leið rétt 

til þess að nota rennibrautina. Annað starfsfólk var þó sammála mér og sem dæmi má nefna 

starfsmanninn sem var að aðstoða börnin við að príla uppá steina við sandkassann og hoppa 

niður. Ég hafði séð tækifærin til hreyfingar á þessum stað leikskólans áður en með því að 

horfa til samstarfsfélaga míns lærði ég af samfélagi leikskólans hvernig ég gat þróað áfram 

eigið starf. Í gögnunum mátti því sjá að eftir að hafa fylgst með þeim starfsmanni gerði ég 

það nokkrum sinnum að príla upp á steinana sjálf og hoppa niður í sandkassann. Stundum 

komu börn og vildu gera það sama en oft veittu börnin mér enga athygli og héldu fyrir vikið 

bara áfram í sínum leik.  

4.2.2 Hreyfing í gönguferðum og nærumhverfi leikskólans 

Ég fór nokkrum sinnum á rannsóknartímabilinu í gönguferðir með minni barnahópa þar sem 

markmiðið var fyrst og fremst að leita að aðstæðum til aukinnar hreyfingar. Fyrir utan það að 

ganga og skoða umhverfið þá gafst tækifæri til þess að gera alls konar styrkjandi hreyfingar. 

Margvíslegar aðstæður sköpuðust í þessum gönguferðum sem hvöttu börnin til hreyfingar en 

hér fyrir neðan eru nokkur dæmi sem mér fannst hafa gengið vel. Á mynd 6 má sjá þegar 

börnin gengu á steinum.  

Börnin reyndu eftir fremsta megni að ganga eftir steinunum. Sum börnin þurftu 

meiri aðstoð en önnur en þeim fannst þetta öllum æðislega skemmtilegt. Ég er 
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oft búin að labba áður fram hjá þessum stað með barnahóp en einhvern vegin 

aldrei velt fyrir mér hverni hægt væri að leika sér þarna. Það var kveikja úr 

bókinni Færni til framtíðar sem fékk mig til þess að líta eftir tækifærum til 

fjölbreyttari hreyfingar í okkar nánasta umhverfi. (Rannsóknardagbók, 26. ágúst 

2019) 

 

Mynd 6 - Jafnvægi - gengið á steinum 

Á þessum stað gafst okkur tækifæri til að æfa marga þætti, s.s. jafnvægi, styrk, þor og 

áræðni og þolinmæði gagnvart því að bíða eftir að félaginn fyrir framan væri ekki fyrir.  

Í annarri gönguferð fundum við rafmagnskassa í mismunandi stærðum. ,,Mér varð þá 

hugsað til bókarinnar hennar Sabínu þar sem hún talar um hvað hægt sé að gera við svona 

kassa“ (Rannsóknardagbók, 26. September 2019). Þarna sá ég kjörið tækifæri til þess að 

vinna með klifur, styrk, þol, þor og margt fleira. Við þessar aðstæður reyndi ég að vera 

fyrirmynd barnanna og prófaði ýmislegt sjálf.   

„En þá ákváðum við að prófa að fara í handstöðu við kassann. Að sjálfsögðu sýndi 

ég fordæmi og byrjaði… Nokkur börn reyndu eins og þau gátu að gera líka á 

meðan sum héldu sér meira til hlés…“ (Rannsóknardagbók, 26. September 2019) 
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Mynd 7 - Styrkur - handstaða við rafmagnskassa 

Mér fannst einnig gaman að sjá hvernig það sem við vorum að vinna með úti skilaði sér 

inni á deild í leikskólanum. Börnin voru iðin við að prófa sig áfram með ýmis konar verkefni 

tengd hreyfingu og ég þurfti að hemja mig að grípa ekki inn í með því að banna þeim. 

Gaman að segja frá því að handstaðan frá því í gær skilaði sér inn á deild. Börnin 

voru á fullu að reyna við handstöðu upp við vegg inni. Mér finnst eins og að ég 

hafi náð vissum árangri… þarna voru börnin að yfirfæra hreyfinguna úti inn í 

starfið. (Rannsóknardagbók, 27. september 2019)  

Á mynd 8 má sjá þriggja ára stúlku príla upp á rafmagnskassa og hoppa niður með aðstoð 

fullorðins einstaklings. Börnunum fannst mjög áhugavert þegar ég spurði hvort að þau gætu 

klifrað upp á kassann. Það var greinilegt að þau höfðu aldrei spáð í því að það væri möguleiki. 

Börnin klifruðu lang flest sjálf upp á kassann, einhver hafði kjark til þess að hoppa 

sjálfur niður á meðan aðrir fengi aðstoð frá kennara (…….) Mér fannst gaman að 

sjá að börnin voru aðeins í því að hjálpa hvert öðru. Önnur voru óþolinmóðari að 

fá að prófa sjálf. (Rannsóknardagbók, 26. september 2019)  
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Mynd 8 - Hugrekki og klifur - klifrað upp á rafmagnskassa og hoppað niður 

 

Þessar gönguferðir voru allar skemmtilegar, hver á sinn hátt. Oftar en ekki enduðum við þær 

á því að fá hjartsláttinn aðeins upp, til dæmis með því að hlaupa á milli ljósastaura. Einnig 

reyndum við á samhæfingu með því að labba aftur á bak síðustu metrana heim í leikskólann. 

Yfirleitt var vegalengd gönguferðanna ekki löng en möguleikarnir á hreyfingu í ferðunum 

voru mun fleiri en þeir sem að ég náði að nýta. ,,Ég hlakka til að fara í fleiri svona gönguferðir 

þar sem markmiðið er ekki að fara frá stað a til b heldur að nýta  tímann sem sem best í 

hreyfingu og gleði“ (Rannsóknardagbók, 27. september 2019). 

4.3 Tækifæri sem ég nýtti til náms í útiveru 

Tækifærin sem ég fékk til þess að vinna með einhvers konar nám hjá börnunum í útiveru 

voru ótal mörg og fleiri en ég hafði gert mér í hugarlund. Hvert skipti var mismunandi en 

alltaf tókst mér að vinna með einhvern af grunnþáttum menntunar t.d. sjálfbærni og vísindi, 

sköpun, læsi o.s.frv. Eins og leikskólakennaranámið hefur kennt mér þá er maður ekki að 

vinna aðeins með einn grunnþátt heldur er verið að vinna með marga í einu. Það kemur fram 

bæði í skólanámskrá leikskólans og stefnu hans að unnið sé með sköpun í gegn um leik til 

þess að fá að upplifa mismunandi efnivið, sjá fegurðina í umhverfinu, ýta undir 

hugmyndaflug og örva sköpunargleði (Heilsuleikskólinn Árbær, 2013:9; Samtök 

heilsuleikskóla, 2018). Ég reyndi að benda börnunum á möguleikana sem voru í hinu 

náttúrulega umhverfi utan leikskólans og svo réðu þau að mestu ferðinni eftir það. Ég 

upplifði að það var auðvelt að mæta þessum kröfum skólanámskrárinnar í því starfi sem ég 

var að vinna á rannsóknartímabilinu. Út frá þessu ákvað ég að fjalla aðeins um nokkur þeirra 

skipta sem mér tókst að ýta undir nám barnanna, í mismunandi aðstæðum, í útiverunni. Mér 
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gafst kostur á að vinna með dýrin í lífríki leikskólans, ég fór í vettvangsferðir um nágrenni 

leikskólans, ég vann með náttúrulegan efnivið og læsi í útiverunni.  

4.3.1 Dýrin í lífríki leikskólans  

Það var nokkrum sinnum á tímabilinu sem ég greip tækifærin og var með beina útikennslu 

hvað varðar lífríkið á leikskólalóðinni. Í júní urðum við börnin ansi vör við köngulær, geitunga 

og grasmaðka en einnig fundum við allskonar bjöllur, orma og flugur. Kennslan tók því mið af 

því sem börnin voru þá þegar búin að veita athygli á lóð leikskólans. Mér fannst þetta kjörið 

tækifæri til þess að ná í spjaldtölvu, taka hann með mér út og nýta í kennslunni. Ég notaðist 

við heimasíðu Náttúrufræðistofnunar Íslands og þar fundum við myndir af allskonar dýrum í 

lífríki okkar, meðal annars þeim sem við urðum hvað mest vör við á leikskólalóðinni. 

4.3.1.1 Grasmaðkar  

Í eitt skiptið ákváðum við í sameiningu að safna grasmöðkum og fylgjast með þeim í nokkra 

daga. Við ræddum um hvað lirfurnar borða og hvað gerist svo þegar þær stækka. Ég og 

fjögur, tæplega þriggja ára gömul börn á deildinni minni hjálpuðumst að við að veiða nokkra 

grasmaðka og settum þá í dollu. Í heildina fundum við þrjá grasmaðka og við gáfum þeim 

öllum nafn. Síðan ræddum við saman um allt það sem við gátum fundið um grasmaðkana á 

vef náttúrufræðistofnunar. Textinn á þeirri síðu er þó heldur þungur fyrir þriggja ára gamalt 

barn, svo ég einfaldaði það sem skipti máli fyrir börn á þessum aldri. Eftirfarandi samskipti 

átti ég við tvö af þessum börnum á meðan við vorum að skoða grasmaðkana saman í 

útiverunni á degi þrjú (Rannsóknardagbók, 21. júní 2019): 

Ég: Hvað er ofan í dollunni okkar krakkar? 

Barn 1: öööö… það eru vélsleðar  

Ég: Ha? 

Barn 1: vélsleðar! 

Ég: Vélsleðar? 

Barn 1: Já 

Ég: …nei, eru þetta ekki grasmaðkar? 

Barn 2: Grasmaðkar 

Ég: Já, hvað borða þeir? 

Barn 1: (kallar) Laufblöð 

Ég: Já, þeir borða laufblöð. Og munið þið…en hvað gerist svo þegar þeir verða 

stórir? 

Barn 1: Fiðrildi 

Ég: Já, þeir verða fiðrildi er það ekki? 
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Það var áhugavert að ræða þetta ferli grasmaðkanna við börnin, þeim fannst mjög 

áhugavert að þeir gætu breyst. Börnin sýndu því sérstakan áhuga þegar við fluttum dolluna 

inn á deild þar sem að þau gátu fylgst með því hvernig þeir borðuðu laufblöðin sem við 

gáfum þeim, hvernig lirfurnar hreyfðu sig og úrganginn sem þær skildu eftir sig. Börnin voru 

meðvituð um að það þyrfti að gefa möðkunum að borða og þau vildu líka gefa þeim vatn að 

drekka. Grasmaðkarnir fylgdu okkur svo inni og úti næstu daga á eftir og við enduðum á því 

að sleppa tveimur af þeim lausum aftur út í náttúruna en  einn þeirra hafði dáið. Út frá því 

spratt upp umræða um dauð dýr en ég kaus að fara ekki langt með þá umræðu. Ég og börnin 

skemmtum okkur við að skoða þessi litlu dýr sem mátti til dæmis sjá á þeim áhuga sem 

börnin sýndu lirfunum.  Fyrir vikið langaði mig að skoða með þeim fleiri dýr í lífríki 

leikskólans. 

4.3.1.2 Köngulær 

Oftar en ekki er mikið af köngulóm í öllum gluggum og glufum utan á leikskólanum. Þessi 

ágætu dýr hafa mikið hjálpað mér í leikskólastarfinu. Ég hef oft upplifað að það er hægt að 

ýta undir áhuga hjá börnum til þess að leita að köngulóm, sérstaklega börnum sem oft eru 

ekki mjög virk í útiverunni. Það er eitthvað heillandi við þessar áttfætlur og það er svo margt 

hægt að læra um þær og hlutverk þeirra í lífríkinu. Þetta á einnig við þegar aðlögun nýrra 

barna stendur sem hæst. Það er gott að geta dreift huga þeirra barna sem eiga erfitt fyrstu 

dagana í leikskólanum. Það er oft hægt að gera með því einu að finna köngulær í gluggum 

leikskólans. Með því að styðjast við þessi litlu dýr sá ég fyrir mér að ég gæti ýtt undir 

sjálfstraust barnanna. Á aðlögunartímanum þetta haustið var það engin undantekning.  

Mikið er ég þakklát fyrir köngulærnar. Að vera með grátandi börn í aðlögun er 

ótrúlega lýjandi fyrir bæði mig og börnin. Mér finnst frábært að geta skoðað þessi 

dýr með börnunum og ég er svo fegin að vera ekki hrædd við þær eins og ansi 

margir. Fyrir vikið finnst mér ekkert mál að halda á þeim og gefa börnunum 

þannig tækifæri á að skoða þær í návígi. (Rannsóknardagbók, 21. ágúst 2019) 

Í vinnu með yngri börnum á rannsóknartímabilinu fór vinna með köngulær fyrst og fremst 

fram með því að skoða þær og sjá þær skríða um. Með eldri börnunum ræddum við saman 

um það hvað þær borða, hvernig þær veiða matinn sinn og hvar þær sofa. Í eitt skiptið sáum 

við þegar könguló var að vefja flugu, sem hafði fest sig í vefnum hennar, inn í silkiþráð. 

Börnunum fannst áhugavert að hún borðaði hana ekki strax. Ég reyndi þá að útskýra fyrir 

þeim að svona væri hún að geyma matinn sinn svipað og þegar við geymum matinn okkar í 

ísskápnum. Þessar samræður áttu sér yfirleitt stað á mjög óformlegan hátt. Yfirleitt þegar 

börnin komu hlaupandi með köngulær í fötu eða skóflu til að sýna mér. Þeim fannst 

áhugavert að sjá að mér fannst ekkert mál að halda á köngulónum. Með því að vera 
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fyrirmynd barnanna í virðingu gagnvart köngulónum, vona ég að mér takist að koma í veg 

fyrir hræðslu við þessi litlu dýr. Að auki urðu börnin margs vísari um lífríkið og náttúruna. 

4.3.1.3 Geitungar 

Ég fann geitungabú í garðinum heima hjá mér í lok júní. Það fyrsta sem ég hugsaði var að 

þarna var ég komin með tækifæri til þess að sýna börnunum mínum og börnunum í 

leikskólanum hvernig þessar alræmdu flugur búa. Ég tók búið niður ásamt íbúum þess og 

setti í frysti. Eftir sumarfrí tók ég svo búið með mér í leikskólann og sýndi elsta árganginum á 

deildinni minni. Þarna var ég í raun ekki að fara út með börnin að skoða eitthvað í lífríki 

okkar, heldur kom ég með lífríkið inn á deild til okkar. Þetta fannst mér skemmtilegt verkefni 

en ég fann líka að þarna var ég með efni sem var kannski of flókið fyrir þriggja ára börnin á 

deildinni minni. Börnunum fannst gaman að sjá flugurnar og litla búið þeirra en áhuginn var 

ekki mikill fyrir þessu verkefni. Mér datt í hug að ég hefði getað farið með geitungabúið á 

eldri deildir til þess að sýna börnunum þar en ég hafði því miður ekki tíma til þess.  

4.3.2 Vettvangsferðir um nærumhverfi leikskólans 

Ég fór nokkrum sinnum, ásamt öðru starfsfólki, með smærri barnahópa í vettvangsferðir um 

nærumhverfi leikskólans. Með því að fara á vettvang og skoða til dæmis fyrirtækin í nágrenni 

leikskólans og bara umhverfið sjálft, fannst mér ég gefa börnunum kost á að kynnast 

nærumhverfi leikskólans frá fyrstu hendi. Í flestum vettvangsferðum söfnuðum við saman 

rusli sem að við sáum á leiðinni og fórum með í viðeigandi flokkunartunnur í leikskólanum.  

4.3.2.1 Fiskbúð Suðurlands, Dýraríkið, Húsasmiðjan, Krónan og bókasafnið 

Þessir staðir eru allir í göngufæri við leikskólann. Á rannsóknartímabilinu fór ég með eldri 

börnunum á deildinni minni í göngur á alla þessa staði. Í fiskbúðinni fengu börnin tækifæri til 

þess að sjá mismunandi fisktegundir í fiskborðinu, starfsfólkið í versluninni tók á móti þeim 

opnum örmum og ræddi við þau um ólíka fiska. ,,Börnin voru mjög áhugasöm við 

búðarborðið, þau voru með nefið alveg límt við glerið og virtust vera að hlusta af athygli á 

það sem starfsfólk fiskbúðarinnar var að tala um“ (Rannsóknardagbók, 13. júní 2019). Í 

fiskbúðinni var veggspjald með myndum af fiskum og það vakti mikla lukku hjá börnunum að 

þar væri mynd af hákarli. Þarna fengu börnin tækifæri til þess að fræðast um hina ýmsu fiska. 

,,Hákarlinn vakti þó mesta athygli og á leiðinni til baka var sungið hástöfum, ýmist lagið Baby 

shark eða hákarlalagið“ (Rannsóknardagók, 13. Júní 2019). Þarna voru börnin að syngja tvö 

lög sem voru tengd þessari upplifun þeirra. Þessi ferð var gott tækifæri til þess að börnin 

fengju að upplifa áreiti á mismunandi skynfæri líkamans, t.d. að finna óvanalega lykt. 

Dýraríkið er gæludýrabúð í nágrenni við leikskólann. Verslunin opnar öllu jafna ekki fyrr 

en klukkan 11 en ef við hringjum á undan okkur hefur leikskólinn fengið tækifæri til þess að 
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koma fyrir þann tíma til þess að skoða dýrin sem eru í búðinni hverju sinni en þar eru 

aðallega skrautfiskar og páfagaukar. Í ferðinni sem við fórum í sáum við líka kanínu og hund. Í 

rannsóknargögnunum mátti sjá að í þessum aðstæðum fengu börnin ,,…tækifæri til þess að 

klappa kanínunni og hundinum. Þarna fengu þau því tækifæri til þess að sjá nokkrar tegundir 

gæludýra, mismunandi að lit, og margskonar búnað sem þarf til þess að eiga gæludýr…“ 

(Rannsóknardagbók 18. Júní 2019). Einnig er það upplifun að fá að klappa kanínu og finna 

hvað þær eru mjúkar. Þessi ferð bauð því upp á tækifæri til að upplifa áreiti á snertiskyn 

barnanna. Þann lærdóm sem börnin fengu hér er mögulegt að tengja við ýmis hugtök tengd 

dýrahaldi, lykt, þarfir annarra og margt fleira.  

Í Húsasmiðjunni á Selfossi er páfagaukur sem heitir Sunna. Ef hún er í góðu skapi þá 

flautar hún eins og síminn í versluninni og segir stundum ,,Halló“. Það er vissulega krefjandi 

að fara með nokkur börn saman í þessa verslun en það er alltaf tekið vel á móti okkur og 

börnin fá að skoða sig um, ræða við starfsfólkið og upplifa hlutina saman. Í vettvangsferðinni 

í júní gátum við skoðað sumarblómin og rætt um hvernig þau væru á litin, hvað þau heita og 

fleira þess háttar. Við fundum blóm í öllum regnbogans litum og börnin veltu fyrir sér hvaða 

blóm væru eins á litin og hver ólík. Áhugi barnanna leyndi sér ekki eins og sjá má í 

rannsóknargögnunum um hvað fór okkar á milli. Fyrst voru börnin mikið að spá í litum á 

blómunum, sbr. ,,…sjáðu þarna er gult blóm og rautt blóm“ (Rannsóknardagbók 18. Júní 

2019) en svo fór þau að spá í því hvað blómin hétu og hvort að þau ættu sama staf og þau 

sjálf, sbr. ,,þetta blóm á K eins og ég“ (Rannsóknardagbók 18. Júní 2019).  

Við fórum eina ferð á tímabilinu með elstu börnin á deildinni minni í gönguferð á 

Bókasafn Árborgar með viðkomu í Krónunni. Það er mikill lærdómur sem felst í því að ganga 

frá leikskólanum á bókasafnið. Farið er meðfram stórum umferðargötum þar sem við 

ræddum um mikilvægi þess að stoppa og bíða, áður en við löbbum yfir götur á gangbrautum, 

sem og allar þær umferðareglur sem börn á þessum aldri eru að byrja að þekkja. Á leið okkar 

á bókasafnið fórum við í verslunina Krónuna þar sem að við prófuðum að fara upp rúllustiga. 

Það er mikil upplifun að vera þriggja ára og reyna að fara upp rúllustiga. Einnig fórum við inn 

í verslunina þar sem við skoðuðum ýmsa ávexti og grænmeti. Börnunum fannst þetta 

áhugaverð upplifun og þau spurðu mig að mörgum spurningum. Það kemur fram í 

rannsóknargögnunum frá því í lok september, brot úr samræðum sem áttu sér stað milli mín 

og barnanna þar sem rætt var um hvernig ávextirnir voru á litin, eplin rauð og appelsínurnar 

appelsínugular o.s.frv. Þegar við komum á bókasafnið voru ýmsar reglur sem þurfti að fara 

eftir þar, t.d. að það er mikilvægt að fara vel með bækur annarra. Ferðin endaði svo á því að 

fá bækur lánaðar á bókasafninu sem voru lesnar vikurnar á eftir áður en börnin fóru svo aftur 

með þær á bókasafnið.  
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4.3.2.2 Vettvangsferð með yngstu börnunum 

Þegar aðlögun yngstu barnanna var komin langt á veg og búið að taka á móti öllum þeim 

börnum sem byrjuðu þetta haustið ákváðum við að prófa að fara í vettvangsferð með yngri 

börnin á deildinni minni, sem voru á aldrinum 18-36 mánaða, í gönguferð umhverfis 

leikskólann. Mér fannst þetta skemmtileg gönguferð og gekk hún mun betur en ég þorði að 

vona. Ekki var annað að sjá á börnunum en að þau nytu ferðarinnar.  

Börnin voru spennt fyrir því að skoða umhverfið. Við sáum margar kisur og einnig 

fundum við einn hund í glugga sem gelti á okkur. Það vakti mikla lukku hjá 

þessum litlu börnum. Mér fannst gaman að sjá að við gengum fram hjá 

fullorðnum hjónum sem voru alveg tilbúin að ræða við börnin um köttinn sinn. 

(Rannsóknardagbók, 23. ágúst 2019) 

Börnin fengu að ganga frjálst og ferðin var ekki löng, aðeins umhverfis leikskólann. ,,Mér 

hefur reynst best í gegnum tíðina að fara í gönguferðir þar sem að börnin fá að labba sjálf og 

eru ekki heft með því að eiga að leiða annað barn eða fullorðinn“ (Rannsóknardagbók, 23. 

ágúst 2019). Í þessari göngu var áherslan lögð á að kynnast umhverfi leikskólans, sjá eitthvað 

nýtt og læra að fara saman í gönguferð. ,,Það getur verið erfitt að vera tæplega tveggja ára 

með stuttar fætur og labba svona í hóp af öðrum börnum“ (Rannsóknardagbók, 23. ágúst 

2019). Börnin fengu að ráða ferðinni eins mikið og hægt var. Sjálf stoppaði ég oft til að skoða 

til dæmis blómin við gangstéttarkantana og laufin á trjánum og þá komu alltaf einhver börn 

að skoða með mér. Með þennan barnahóp, sem hafði aldrei áður farið í göngu í 

leikskólanum, fann ég að áherslurnar þurftu að vera allt aðrar en með eldri börnunum. Með 

eldri hópinn var meira um fjör og frjáls hlaup en yngri börnin stoppuðu og skoðuðu allt sem á 

vegi þeirra varð. Með þeim yngri þurfti maður því að gæta þess að reka ekki  á eftir þeim 

heldur reyna að grípa það sem þau voru að gera og tala um það.  

4.3.3 Unnið með náttúrulegan efnivið 

Eins og fram kom í fræðilega kaflanum er margt sem getur falist í hugtakinu sköpun. Sjálf 

hugsa ég yfirleitt fyrst um listsköpun og svo söng þegar talað er um sköpun. Þrátt fyrir það 

átti ég nokkuð auðvelt með að vinna með allskonar sköpun í útiverunni. Ég fékk hugmyndir 

héðan og þaðan sem ég ákvað að prófa að gera með börnunum. Hér á eftir verður rætt um 

þær í stórum dráttum.  

4.3.3.1 Unnið með vatn 

Það rigndi ekki mikið á rannsóknartímabilinu en segja má að ég sé frekar hlynnt því að börn 

fái tækifæri til að sulla með vatn. Mér finnst ekki athugavert þegar börnin verða blaut eða 

skítug í útiverunni og ég hugsa oft til þeirra minninga sem ég á þegar ég var yngri að 
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drullumalla með vinkonu minni. Einhverra hluta vegna upplifi ég oft að samstarfsfólki mínu 

finnist það vera vesen þegar börnin blotna eða verða skítug og það sama má segja um suma 

foreldra. Ég hugsa frekar um gleðina, reynsluna og tækifærin sem börnin fá þegar þau eru að 

sulla með vatn. Þegar ég byrjaði að vinna í leikskólanum, árið 2006, var regnvatni safnað 

saman í stóran tank og svo var krani á tankinum þar sem börnin gátu sótt sér vatn þegar þau 

vildu. Með tímanum skemmdist kraninn og tankurinn var á endanum fjarlægður. Ég hef alltaf 

saknað þess að börnin geti sjálf nálgast vatn til þess að sulla með. ,,Ég velti fyrir mér hvort að 

við fullorðna fólkið séum búin að afskrifa tækifærin sem gefast í rigningunni til að gera svo 

margt skemmtilegt.“ (Rannsóknardagbók, 28. júní 2019). Fyrir vikið tók ég mig til einn 

rigningardaginn og bjó til tvo vatnsbrunna. Ég fékk tvær stórar fötur úr eldhúsi leikskólans 

bjó til átta göt á hliðarnar og eitt gat á lok á fötunnar. Ég stakk svo slöngu, sem er hugsuð til 

þess að skola af börnunum áður en þau koma inn, ofan í fötuna og skrúfaði frá.  

 

Mynd 9 - Sullað - Vatnsbrunnur búinn til úr stórri fötu 

Gleðin sem spratt fram hjá börnunum við þetta var dásamleg. Þau skiptust á að sitja og 

bíða eftir því að hin ýmsu ílát fylltust af vatni. Einhver börn fóru með fötu og bjuggu til súpu 

með sandi, laufum og öðrum náttúrulegum efnivið. Yngri börnin voru meira að sulla, hella úr 

fötunni og fylla hana aftur og aftur. Það sem mér þótti einna skemmtilegast var hópur af 

eldri börnum leikskólans sem oft voru að vandræðast með hvað þau ættu að gera í 

útiverunni. Í þetta skiptið fóru þau að leika sér í sandkassanum. Þau grófu stóran skurð og 

heyra mátti í samræðum þeirra að þau voru að búa til Ölfusá. Þau ræddu sín á milli að maður 

yrði að passa sig nálægt ánni. Með því voru þau að taka nærumhverfi sitt inn í leikinn, eiga 

samræður, vinna saman og eiga ánægjulega samveru. Gaman var að sjá að samstarfsfólk 

mitt fór að nota vatnsbrunninn seinna á rannsóknartímabilinu, jafnvel þó að ég væri ekki úti. 

Mér fannst ég hafa unnið í lottó þegar ég fann að ég hafði náð að smita áhuga minn, á því að 

leyfa börnunum að sulla, út frá mér.  

4.3.3.2 Hveitilím 

Á rannsóknartímabilinu átti ég áhugaverðar samræður við vinkonu mína um hveitilím og 

hvernig hún hafði farið á ættarmót árið áður þar sem fjölskyldan fór saman í fjöruferð með 
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slíkt lím og allir bjuggu til sína skúlptúra og listaverk. Þarna sá ég tækifæri til þess að fara 

með hveitilím út á leikskólalóð. ,,Mér fannst þetta mjög spennandi hugmynd þar sem að 

hveitilím er svo ótrúlega einfalt. Þannig að ég ákvað að skella í einn vænan skammt af lími og 

fara með út í útiveruna í dag“ (Rannsóknardagbók, 12. september 2019). Límið brotnar niður 

í umhverfinu með tímanum og er ekki skaðlegt fyrir börnin eða umhverfið. Til að búa til 

hveitilím þarf vatn og hveiti og maður ræður hversu þykkt það er með magni vatns. Sjálfri 

gekk mér illa að byrja að skapa eitthvað en það vakti athygli barnanna. Þau spurðu mig hvað 

ég væri að gera og ég sýndi þeim það. Áhuginn kviknaði hjá þeim og við fórum að leika okkur 

saman með límið. Við enduðum á því að klístra því á staurana á girðingu leikskólans og svo 

hlupu börnin um alla lóð að leita að einhverju til að setja í límið.  

Þegar börnin voru að festa hluti í límið áttuðu þau sig fljótt á því að það þýddi ekki að 

setja stóra steina þar sem þeir voru of þungir og duttu alltaf af. Þau fundu út að sandur, 

laufblöð, strá, gras og fleira sem var létt festist við límið og þannig prófuðu þau sig áfram. 

Mér fannst gaman að sjá hvernig þau fundu sjálf út úr þessum vanda. Lærdómurinn var þá í 

formi eðlisfræði. Þau áttuðu sig á þyngd og viðloðun á meðan þau voru að skapa eitthvað 

sjálf. Í þessu tilfelli var það ferlið sem skipti máli en ekki útkoman. Börnin héldu áfram að 

dunda sér með hveitilímið löngu eftir að ég fór úr aðstæðunum og ég frétti af því að þau 

reyndu að draga aðra starfsmenn með sér til þess að sýna þeim hvað þau voru að gera.  

4.3.3.3 Bókaplast, laufblöð og litirnir í umhverfinu 

Ég prófaði að fara með bókaplast í útiveru og festi það á leikfangaskúrinn þannig að límið 

sneri út. Upprunalega var hugmyndin hjá mér að fá börnin til þess að flokka liti á laufblöðum 

og líma þau á bókaplastið eftir því. Eldri börnin áttuðu sig á því á meðan þau yngri voru fyrst 

og fremst bara að dunda sér við að líma á plastið. Stór hópur af börnum tók þátt í þessu 

verkefni og þau fengu algjörlega frjálsar hendur. Ég var aðeins til staðar og skapaði aðstæður 

fyrir þau en svo unnu þau saman að því að búa til listaverk úr laufum og grasi. ,,Það var 

gaman að sjá hvernig börnin gleymdu sér í leiknum og reyndu að finna tæknina í því að láta 

efniviðinn festast við plastið.“ (Rannsóknardagbók, 9. september 2019). 

4.3.3.4 Náttúrumyndir 

Að vinna með náttúrulegan efnivið hefur ótrúlega marga möguleika. Ég hafði setið námskeið 

í grunnnáminu mínu sem heitir Sjálfbærni og vísindi. Í þeim áfanga skoðuðum við myndir þar 

sem unnið var með laufblöð, steina, greinar og annan náttúrulega efnivið. Margir listamenn 

gera listaverk úr þessum efnivið, festa það á filmu og svo getur efniviðurinn farið hvert sem 

er eftir það. Þetta fannst mér skemmtileg nálgun á sköpun og vinnu með náttúrulegan 

efnivið og ég prófaði þetta með börnum leikskólans í útiveru. Í þessu verkefni voru börnin að 

dunda sér við að tína til mismunandi liti úr umhverfinu, búa til allskonar form og myndir. ,,Ég 



56 

ræddi um haustið og breytingarnar á lit laufblaðanna á meðan við vorum að vinna við 

sköpunarverkin okkar“ (Rannsóknardagbók, 17. september 2019). Við ræddum einnig um 

mismunandi form og sjá mátti að það var munur á því hvort börnin voru þriggja ára eða fimm 

ára hvernig þau náðu að móta myndirnar sínar. Hér að neðan, á mynd 10, má sjá mynd eftir 

þriggja ára börn og á mynd 11 má sjá mynd eftir börn á fimmta aldursári. 

 

 

Mynd 10 - náttúrumynd þriggja ára barna 

  

Mynd 11 - náttúrumynd fimm ára barna 

Á mynd 12 hér að neðan má sjá nokkra drengi dunda sér við að búa til hús úr steinum, 

laufum og greinum. Þeir skiptu með sér verkum í þessu verkefni því var mikil samvinna í 

gangi. Einhverjir tóku að sér að sækja steina, aðrir fundu greinar en það var elsti drengurinn í 

hópnum sem tók að sér að forma hvað mest af húsinu. Í samræðunum þeirra á milli mátti 

heyra að það þyrfti að vera strompur á húsinu og það yrði að koma reykur upp úr honum. 

Allir hjálpuðust þeir að með þetta verkefni og útkoman var skemmtileg en eins og áður var 

lærdómurinn að mestu fólginn í ferlinu sjálfu.  
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Mynd 12 - Náttúrumyndir - búið til hús úr steinum, greinum og laufblöðum 

 

Hér að neðan á mynd 13  má sjá tvo drengi dunda sér við að búa til sól. Verið var að 

endurnýta sama efnivið og var notaður í húsið á myndum 12. Það er kostur að geta tekið 

mynd af verkinu, því þá er hægt að nota efniviðinn aftur og breyta honum í eitthvað annað.  

 

Mynd 13 - Samvinna - búið til sól úr greinum og steinum 

Mér fannst þetta skemmtileg leið til að vinna með sköpun í útiverunni. Þarna voru börnin 

að vinna saman og þau voru að leita að hugmyndum að því hvað hægt væri að gera. Hlutverk 

mitt í þessum aðstæðum var að koma með hugmyndir, bæði að því hvað væri mögulegt að 

gera og eins hvaða efnivið væri hægt að safna, en svo tóku börnin af skarið og sáu um 

sköpunina.  

4.3.3.5 Læsi úti 

Það er sífellt verið að vinna með læsi í leikskólum. Börnin þurfa ekki einungis að kunna 

bókstafi heldur þurfa þau að kunna læsi í víðum skilningi. Það er að vera læs á tákn í 

umhverfi okkar eins og umferðarskilti, líkamstjáningu, form, stafi og svo mætti lengi telja. Í 

leikskólanum er talsvert unnið með bókstafi og mér fannst tilvalið að tvinna saman sköpun 

og læsi með börnunum utandyra. Að vinna með börnunum þannig að þau gátu mótað 
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bókstafi úr náttúrulegum efnivið finnst mér vera góð leið til þess að þau kynnist stöfunum. 

Með þeim hætti eru börnin að komast sjálf í snertingu við efniviðinn og byggja námið sitt á 

eigin þekkingu, mögulega með stuðningi frá mér eða öðrum börnum. Þau notuðu aðallega 

steina en líka greinar. Ég tók fullan þátt í þessu verkefni með börnunum og þau voru dugleg 

að prófa sig áfram. Hér að neðan, á mynd 14 má sjá afrakstur nokkurra barna á bókstöfunum 

É, A og G. Mér fannst athyglisvert að sjá að börnin voru ekki einungis að vinna með 

bókstafinn sinn heldur prófuðu þau sig áfram með ýmsa stafi.  

 

Mynd 14 - Læsi - leikið með bókstafina 

Hér að neðan, á mynd 15, eru börn að vinna form og tákn í gönguferð. Við vorum búin að 

vera að skoða fullt af stórum steinum meðfram gangstéttinni og ég byrjaði að raða þeim upp. 

Áður en ég vissi af voru þrjú, þriggja ára gömlu börn, búin að búa til sinn eigin hring. Þau 

skiptu á milli sín verkum og unnu saman.  

 

Mynd 15 - Læsi - unnið með formin 

Hér að framan eru aðeins dæmi um þau tækifæri sem ég fékk til þess að vinna með læsi 

með börnunum í útiverunni. Við unnum með haustlaufin og læsi á árstíðirnar, dýrin og læsi á 

þarfir þeirra, umferðarskilti í gönguferðum og vangaveltur um stafi, form, liti og hljóð í 

umhverfinu. Ég fann á rannsóknartímabilinu að það er mögulegt að vinna með læsi á 

fjölbreyttan hátt við hinar ýmsu aðstæðum. Ég hef til dæmis alltaf haft mikla gleði af því að 

syngja. Ég gerði það nokkrum sinnum á rannsóknartímabilinu að setjast niður einhvers staðar 
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á lóðinni og byrja að syngja. Þegar ég gerði það voru yfirleitt yngri börnin sem komu og 

settust hjá mér. Ég þróaði starfskenningu mína og fann að ég átti auðvelt með að færa starfið 

út, sem alla jafna er unnið inni á deild. Flest, ef ekki allt, sem ég var að gera úti hafði 

einhverja tengingu við kennsluna sem fer fram inni.  

4.4 Áhugi barnanna 

Það kom mér ekki á óvart að í hvert skipti sem ég gerði eitthvað annað en að standa bara og 

horfa á börnin í leik í útiveru þá voru börnin strax komin til að taka þátt á sinn eigin hátt. Ég 

hef alltaf fundið fyrir því öll þau ár sem ég hef unnið í leikskólanum að ef ég er virk með 

börnunum þá sækja þau í það að vera nálægt og taka þátt. Rannsóknartíminn var engin 

undantekning á því. Ég lagði alltaf upp með það að börnin væru þátttakendur á sínum 

forsendum og þau máttu koma og fara eins og þeim hentaði hverju sinni. Það var alvega 

sama hvort ég var að vinna með hreyfingu eða önnur verkefni, börnin sem voru nálægt komu 

til að taka þátt. Yngri börnin tóku helst þátt þegar ég var með einhverskonar hreyfingu. Ef ég 

var virk á einhvern hátt leituðu börnin frekar eftir því að vera í kringum mig. Þá var alveg 

sama hvort verkefnið var hlaup, hopp, rúlla niður hólinn, vinna með náttúrulegan efnivið, 

læsi eða gönguferðir með áherslu á hreyfingu. Mín virkni leiddi af sér virkni meðal barnanna. 

Ég fann einnig fyrir því að það voru oft sömu börnin sem leituðu til mín og sóttust eftir 

samskiptum við mig. 

Áttaði mig á því í útiverunni í dag að ef ég var að brasa eitthvað þá var það 

yfirleitt sami barnahópurinn sem var kominn í kring um mig. Þau spurði hvað ertu 

að gera?…eða hvað eigum við að gera í dag? Þetta eru yfirleitt sömu strákarnir, 

stóru strákarnir sem oft eru að veltast um á lóðinni í slagsmálum. Vantar þá bara 

eitthvað að gera? (Rannsóknardagbók, 24.september 2019) 

Mér virtist þetta vera hópur af drengjum, sem áttu stundum erfitt með sjálfa sig í 

útiverunni. Með því að vera virk sjálf, náði ég þeim í leik þar sem að þeir voru að prófa sig 

áfram og njóta sín í námi og hreyfingu. Fyrir vikið fór minna fyrir þeim og þeir náðu frekar að 

halda einbeitingu í því sem þeir voru að gera. Jafnvel upplifði ég það stundum að þeir komu 

og leituðu mig uppi úti á lóð, stóðu nálægt mér og horfðu á mig. Stundum var ég utan við 

mig og áttaði mig ekki á áhuganum hjá þeim fyrr en þeir voru roknir í burtu en yfirleitt tókst 

mér að grípa þá með mér í einhvers konar verkefni.  

Strákarnir stóðu bara og störðu á mig í morgun. Fattarinn var eitthvað lengi í 

gang þennan morguninn og ég áttaði mig ekki á því hvað var í gangi fyrr en 

eiginlega of seint. Náði þó að plata nokkra þeirra með mér í hreyfiverkefni uppi á 
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hól. Sumir entust eitthvað á meðan aðrir höfðu ekki áhuga á þessu akkurat þá og 

þegar. (Rannsóknardagbók, 29.ágúst 2019)  

Ég fann að með því að vera að vinna að hinum ýmsu verkefnum þá leituðu börnin til mín, 

bæði eftir nærveru og einhverju spennandi að gera. Ég hafði á þessum tímapunkti náð því 

markmiði að vera virk í útivist með börnunum og með því að ná að virkja þau hafði ég náð 

ákveðnu markmiði hjá sjálfri mér. Þannig var ég ekki endilega að vinna bara með börnin á 

deildinni minni heldur öll börnin í leikskólanum. Mér fannst ég vera að skapa námstækifæri 

fyrir börn sem voru kannski ekki að ná hámarksafköstum í mismunandi námsaðstæðum 

innandyra.  

4.5 Mínar hugleiðingar og viðhorf til útiveru og hlutverks leikskólakennara  

Ég upplifði oft á rannsóknartímabilinu að mér fannst ég ekki vera að gera nægilega mikið til 

þess að auki tækifæri barnanna til náms og hreyfingar úti. Það mátti sjá í gögnunum að mér 

fannst ég oft vera á hlaupum og upplifði að ég næði aldrei að klára allt það sem ég þyrfti að 

gera. Ég velti fyrir mér hvort þær kröfur sem settar eru á þessa fáu leikskólakennara í 

íslenskum leikskólum í dag séu að koma niður á faglegu starfi með börnunum. Oftar en ekki 

eru það leikskólakennarar sem gegna hlutverki deildarstjóra og því starfi fylgja ýmsar aðrar 

skyldur en að sinna beinni kennslu. Meðan á rannsókninni stóð voru aðeins fjórir 

leikskólakennarar með leyfisbréf starfandi í leikskólanum mínum og þar með taldir voru 

leikskólastjórinn og sérkennslustjórinn. Í gögnunum mínum gat ég líka séð að það voru ekki 

margir starfsmenn með aðra menntun í leikskólanum mínum. Það má þó halda því til haga 

að það eru margir starfsmenn voru í námi en það er ljóst að langt er í land þangað til að 

hlutfall leikskólakennara er hærra en ófagmenntaðs fólks. Að sjálfsögðu má ekki taka það af 

ómenntuðu starfsfólki að það sinnir vinnu sinni af bestu getu, en hætt er við að starfinu sé 

ábótavant þegar lítið er um menntaða leikskólakennara eða annað menntað fagfólk. Ég 

upplifði það oft sem deildarstjóri að ég þurfti að sinna öðrum verkefnum en útiverunni og 

mér fannst vanta meiri drifkraft í starfið. Það vantaði fyrirmyndirnar og faglegan stuðning frá 

af öðrum leikskólakennurum. 

Ég velti því stundum fyrir mér hvort að það geti verið að þeir fáu 

leikskólakennarar sem í leikskólum eru, fari yfir höfuð minna út heldur en annað 

starfsfólk leikskólans. Fyrir vikið mætti ætla námið utandyra sé frekar í höndum 

ófagmenntaðs starfsfólks en fagmenntaðra. Mér finnst alla vega glatað hvað ég 

þarf oft að sinna öðru en útiveru. Svo ekki sé talað um hversu lítinn tíma dagsins 

er hægt að nýta í útiveru sökum annars skipulagðs starfs. (Rannsóknardagbók, 

18. september 2019) 
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Þessum aðstæðum lenti ég nokkrum sinnum í, á rannsóknartímabilinu. Þrátt fyrir að 

skipulagt vetrarstarf væri að mestu komið í sumarfrí við upphaf rannsóknar þá var alls konar 

vinna sem þurfti að sinna til þess að hnýta lausa enda, t.d. vinna matsskýrslur, sinna viðtölum 

við aðra fagaðila í tengslum við börnin og ýmislegt fleira. Þegar starfið hófst aftur eftir 

sumarfrí, tók aðlögun yngri barna við á deildinni minni og markvisst starf komst ekki í gang 

fyrr en undir lok rannsóknartímabilsins. Úr gögnunum mátti einnig lesa að það vildi oft 

þannig til að útiveran var sá tími dags þar sem mögulegt var nýta hluta af 

kjarasamningsbundnum undirbúningi. Mörgum er þó ljóst að þó að við eigum rétt á þessum 

undirbúningstímum næst ekki alltaf að nýta þá vikulega. Við viljum hafa nægilega mikið af 

starfsfólki með börnunum í leik þannig að það komi ekki niður á starfinu með þeim. Ég upplifi 

að samstarfsfólk mitt er frekar tilbúið að vera í útiveru með fleiri börn og færra starfsfólk, 

hugsanlega vegna minni hávaða og hægt er að deila ábyrgð á fleiri starfsmenn þar sem fleiri 

deildir eru saman úti. Ég spurði mig hversu mikið það kæmi niður á faglegu starfi leikskólans.  

Það er nefnilega þannig að tíminn þar sem útiveran er virðist oft vilja vera sá tími 

dagsins sem hentar til þess að ganga frá og klára það sem þarf að gera. Ég upplifi 

alla vega að ég hafi minna samviskubit gagnvart því að skilja samstarfsfólkið mitt 

eftir með fleiri börn úti en inni…hugsanlega þar sem þá er álagið minna? 

(Rannsóknardagbók, 28. júní 2019) 

Ég lagði upp með að vera hvetjandi fyrir samstarfsfólk mitt til þess að reyna að smita þau 

af áhuga mínum á útiverunni og því námi sem þar fer fram. Eins og sjá mátti í gögnunum þá 

fékk ég að vera með 20 mínútna örfyrirlestur um kosti útiverunnar þegar kemur að námi og 

hreyfingu á tveggja klukkustunda starfsmannafundi í september 2019. Á þeim tíma gat ég 

farið lauslega yfir það sem ég var að gera sjálf í rannsókninni. Ég sýndi þeim starfsmönnum 

sem mættu á þennan fund handbókina hennar Sabínu S. Halldórsdóttur og einnig spjöldin 

sem ég hafði prentað út með hugmyndum að námstækifærum og hreyfingu. Ég talaði um 

kosti þess að færa námið út og hvernig það gæti hentað betur fyrir mörg börn í leikskólanum. 

Það á við um þau börn sem eiga erfitt uppdráttar í skipulögðu starfi innandyra eða þau börn 

sem eru með einhvers konar greiningar eða frávik. Fræðin tala um að útivera og náttúrulegt 

umhverfi geti dregið úr ýmsum einkennum greininga og aukið ánægju í félagslegum 

samskiptum barna. Í þessu hlutverki fannst mér ég geta miðlað reynslu minni og þekkingu 

áfram til annarra starfsmanna skólans og á sama tíma eflt sjálfa mig í hlutverki 

leikskólakennara. Á örfyrirlestrunum var fjölbreyttur hópur starfsmanna, bæði þeir sem voru 

búnir að vinna í leikskólanum í mörg ár og einnig þeir sem höfðu hafið störf fyrr um haustið. 

Mér fannst ánægjulegt hvað allir tóku vel í það sem ég var að tala um og mér fannst ég ná til 

starfsfólksins á jákvæðan hátt eins og sjá má í rannsóknargögnunum. 
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Stafsmannafundurinn í dag gekk vel. Mér tókst að koma áleiðis til starfsfólksins 

hvatningu til þess að nýta tækifærin í útiverunni eða gönguferðum til frekara 

náms. Ég náði held ég að kveikja á einhverjum perum hjá fólkinu og ég vona að 

það skili sér í meiri virkni út á lóð. (Rannsóknardagbók, 18. september 2019) 

Mér fannst þessi áhugi minn og umræðan á þessum fundi þó ekki skila sér í útiverunni 

næstu daga á eftir þrátt fyrir að ég segði samstarfsfólki mínu frá því hvar ég geymdi 

efniviðinn sem er einfaldur í notkun. Ég taldi mig hafa tryggt það að starfsfólkið hefði greiðan 

aðgang að efninu. Þegar ég sá að örfyrirlesturinn hafði ekki skilað tilsettum árangri, velti ég 

því fyrir mér til hvers ég var að þessu. ,,Æ, ég hefði alveg eins getað talað um málörvun í 

skólastarfi á þessum fundi, vildi að ég hefði getað smitað meira út frá mér!“ 

(Rannsóknardagbók, 27. september 2019). Með þessum hætti upplifði ég á 

rannsóknartímabilinu að hlutverk mitt sem leikskólakennara og deildarstjóra sé oftar en ekki 

að fræða annað starfsfólk leikskólans.  

4.5.1 Viðhorf mitt til útiveru 

Ég hef alltaf talið mig vera hlynnta útiveru. Að sjálfsögðu koma dagar þar sem ég gæti hugsað 

mér að vera frekar inni. Að sú hugsun sæki stundum á mig er sökum þess hversu mikill tími 

fer í að aðstoða 20 börn yngri en þriggja ára við að klæða sig í allan þann fatnað sem fylgir 

því að fara út í íslensku veðurfari. Þegar kemur að starfi utan veggja leikskólans þá finn ég að 

þegar daginn lengir á vorin og veðrið verður mildara þá eru dagarnir betur nýttir til útiveru. 

Oftar er farið út yfir daginn og börnin sækja einnig meira í að fara út. Ég verð þó sjaldan eins 

spennt og þegar það byrjar að snjóa enda er ég mikill aðdáandi snjósins. Það mætti því segja 

að ég njóti þess að fara út og vera út í hvaða veðri sem er. Ég er alin upp í sveit og er 10 ára 

þegar ég flyt í þéttbýli. Minningar mínar af útiveru í sveitinni setja svip sinn á það hvernig ég 

lít á starfið með börnunum í leikskólanum. Mér finnst ekkert athugavert við það að verða 

rennandi blautur eða skítugur upp fyrir haus. 

Mér verður oft hugsað til þess þegar ég var yngri og bjó í sveitinni. Þá vissi ég fátt 

skemmtilegra en að drullumalla og vesenast í pollum. Man eftir einu skipti þar 

sem ég kom inn heima hjá vinkonu minni eftir að hafa setið í polli upp að mitti. 

Ekki þurr þráður á okkur en mikið rosalega var það gaman. (Rannsóknardagbók, 

24. júlí 2019) 

Ég finn samt að ég er ekki jafn spennt að fara út og nota neikvæðari orð um veðrið ef það 

er rigning og rok, en þegar ég er komin út, vel klædd, finnst mér yndislegt að vera úti í 

rigningunni. Oftar en ekki er ég hoppandi í pollum með börnunum þegar þannig viðrar og ég 

sé að á þannig dögum eru börnin oft sælust úti. Sjá mátti í gögnunum að þessa fáu daga sem 



 

63 

rigndi vildu börnin helst ekki koma inn þar sem að þau voru á kafi í að sulla eða drullumalla.  

,,Ætlaði aldrei að koma börnunum inn í hádegismat í dag. Þurfti að elta þau um lóðina þar 

sem að þau voru að sulla“ (Rannsóknardagbók, 24. júní 2019) . Ég get ekki sagt annað en að 

veðrið á rannsóknartímabilinu hafi verið mjög gott og fyrir vikið var auðvelt að nota hvert 

tækifæri til útiveru. Stundum hugsaði ég jafnvel hvort það væri ekki kominn tími til þess að 

hvíla sig á sólinni.  

Ég upplifði það oft að skoðanir mínar á útiveru barna höfðu áhrif á það að ég fór alltaf út 

með börnin, alveg sama hvernig viðraði. Ég ræddi það oft við starfsfólkið á minni deild að 

mér fyndist nauðsynlegt að við færum út til þess að gefa börnunum okkar meira svigrúm til 

þess að hreyfa sig og fá ferskt loft. Í ágúst, á meðan á rannsókninni stóð,  var í fullum gangi 

aðlögun nýrra barna í leikskólann og ég fann alltaf að þegar nýr barnahópur kom í 

leikskólann hvað börnunum og starfsfólki fannst gott að komast út úr skólabyggingunni og 

undir beran himinn, þar sem áreitið var minna. Það sama mátti segja um sjálfa mig. Viðhorf 

mitt til þess að nýta útiveruna einkennist af því að ég upplifi að þar sé auðveldara að gefa 

börnunum tækifæri til þess að hreyfa sig óhindrað. Innandyra gilda ákveðnar reglur sem þarf 

að fylgja til að sporna við hávaðamengun og slysum. Utandyra upplifi ég meira frelsi fyrir 

börnin og ég tengi það mikið við mínar eigin skoðanir. Ég sæki mikið í það að vera úti og 

mínar skoðanir og upplifun af vellíðan í útiveru í minni barnæsku spila stóran þátt í því.  

Það kom nokkrum sinnum fyrir á rannsóknartímabilinu að ég stóð sjálfa mig að því að 

hugsa að það væri allt í lagi að ég færi ekki út í dag. Það væri nóg af fólki úti og það væri því 

möguleiki fyrir mig að nýta tímann í eitthvað annað. Ég velti því fyrir mér hvort það geti verið 

að  stundum sé tilhneiging hjá mér að nota útivistartíma barnanna til þess að vinna aðra 

vinnu sem situr á hakanum. Ástæðan er líklega sú að mér finnist þessi tími í leikskólastarfinu 

helst gefa mér svigrúm til þess að vinna undirbúningsvinnu fyrir starfið sem fer svo fram inni, 

frekar en áhugaleysi. ,,Var inni í dag að vesenast í undirbúning fyrir aðlögun, fyrir vikið fór ég 

ekkert út.“ (Rannsóknardagbók, 25. ágúst 2019).  

4.6 Samantekt 

Í niðurstöðum er ég búin að reifa ferli rannsóknarinnar og margar af þeim aðstæðum þar 

sem að mér gafst tækifæri til þess að ýta undir möguleika barna í leikskólanum mínum á 

aukinni hreyfingu og námi í útiveru. Út frá niðurstöðunum má álykta að mér gangi vel að 

nýta tækifærin sem gefast í útiveru barna til ýmis konar náms. Vissulega er þetta ferli sem 

heldur áfram að þróast og kemur til með að gera alla mína starfstíð. Ég átti erfiðara með að 

tileinka mér að ýta undir aukna hreyfingu þar sem markvisst var verið að vinna með ákveðna 

grunnhreyfifærni. Mér þótti auðveldra að grípa ýmis tækifæri til annars konar náms. Ég fann 

að ég efldist í þeirri þekkingu sem að ég hef aflað mér síðustu árin í leikskólakennaranáminu 
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mínu og fann að ég átti auðveldara með að grípa áhuga barnanna í leikskólanum. Að sama 

skapi áttaði ég mig líka á því að stundum er nauðsynlegt að skipta sér ekki af leik barnanna 

og vera bara á hliðarlínunni.  

Það mátti sjá að ég trúi því að útinám og hreyfing sé mikilvægur þáttur í starfsháttum 

mínum í útiveru barna. Rannsóknin varð til þess að börnin í leikskólanum fengu fleiri tækifæri 

til þess að vinna með leikskólakennara í útiverunni og þannig var tilgangi rannsóknarinnar að 

mörgu leiti náð. Markmiðið var einnig að námsaðstæður barnanna yrðu sterkari, um leið og 

ég þróaði eigin starfskenningu. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður rætt um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær 

settar í samhengi við þann fræðilega stuðning sem lagt var upp með. Markmið 

rannsóknarinnar var að efla sjálfa mig í starfi með því að skoða og ígrunda hlutverk mitt sem 

leikskólakennara í útiveru barna í leikskólanum. Ég vildi efla sjálfa mig í því faglega starfi sem 

fer fram á leikskólalóðinni og nærumhverfi leikskólans, nýta fagþekkingu mína og styrkleika 

til þess að ýta undir nám og hreyfingu sem börnin fá úti. Ég ígrundaði eigið starf á 

rannsóknartímabilinu og hvernig mér gekk að nýta þau tækifæri sem gáfust til hreyfingar og 

náms í útiveru barnanna. Ég lagði upp með að vera fyrirmynd barnanna sem og 

samstarfsfélaga minna um leið og ég væri að bæta starf leikskólans. Í upphafi vann ég út frá 

rannsóknarspurningunum sem voru; hvernig mér tækist annars vegar að nýta þau tækifæri 

sem gæfust til náms í útiveru og hins vegar hvernig mér tækist að nýta þau tækifæri sem 

gæfust til aukinnar hreyfingar hjá börnum í útiveru. Í fyrsta kafla umræðna fjalla ég um mig í 

hlutverki leikskólakennara og eigin starfsþróun. Annar kafli fjallar um börnin og náttúruna og 

þriðji kaflinn fjallar um hvernig vinnan mín tengdist grunnþáttum menntunar í Aðalnámskrá 

leikskóla.  

5.1 Ég í hlutverki leikskólakennara og eigin starfsþróun 

Rannsóknin sneri mest að sjálfri mér og minni eigin persónulegu starfsþróun. Það var 

ýmislegt sem ég lærði á rannsóknarferlinu. Ég fann að með því að vinna að þessu verkefni var 

ég að styrkja mig í eigin sannfæringu um það að nýta útiveru barna meira til náms og 

hreyfingar en ég hef gert hingað til. Ég lærði að stundum er ágætt að leyfa börnunum að 

leika sér á eigin forsendum en einnig að börnin sækjast í það þegar ég tek mér fyrir hendur 

ákveðin verkefni í útiverunni. Það er fín lína milli þess að vera þátttakandi í leik með börnum 

eða vera styðjandi á hliðarlínunni. Þessar vangaveltur mínar eru í samræmi við þær 

hugmyndir sem aðrir leikskólakennarar hafa á hlutverki sínu í leik barna samanber þeim sem 

Jón Torfi Jónsson (2016) talar um bók sinni Frá gæslu til skóla. Þar segir: „Fagmaðurinn hefur 

þannig bæði lært fagleg vinnubrögð sem hann vill beita og jafnframt lært að beita þeim 

ekki.“ (Jón Torfi Jónasson, 2016:25-29). Þessar pælingar Jóns tengi ég vel við þegar ég hugsa 

til ferlis rannsóknarinnar. Ég var sífellt að reyna að nýta þekkingu mína úr náminu til þess að 

ýta undir nám og hreyfingu barna en á sama tíma áttaði ég mig á því að stundum þarf ég að 

halda mig til hlés og leyfa börnunum að vinna sína vinnu, á sínum forsendum. Það er í 

samræmi við það sem Braute og Bang töluðu um (1994) þegar kennarinn stýrir leiknum í 

lágmarki og örvun frá umhverfinu er fyrir vikið meiri.  
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Mér fannst ég hafa tækifæri til þess að skapa aðstæður í náttúrunni og nærumhverfinu til 

þess að styðja við nám og hreyfingu barnanna með því til dæmis að fara í vettvangsferðir eða 

nota náttúrulegan efnivið til að vinna með læsi eða sköpun. Það svipar til þeirrar skoðunar 

Gerðar G. Óskarsdóttur (2015) um mikilvægi þess að stuðla að auknum tengslum barnanna 

við nærumhverfið og náttúruna til að öðlast nýja þekkingu. Það sama á við þegar talað er um 

hlutverk leikskólakennara í að tengja leik barna við markmið úr námskrá (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010a, Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011). Þar má nefna, 

að nýta öll þau fjölmörgu tækifæri sem gefast til þess að stuðla að aukinni hreyfingu og 

eflingar mismunandi grunnhreyfinga, til dæmis með því að vera ekki  hamlandi gagnvart 

tilraunum barnanna og vera frekar hvetjandi og ýta þannig undir hugrekki barna (Moen o.fl., 

2007; Tovey, 2008; Sabína S. Halldórsdóttir, 2013; Kristín Norðdahl og Ingólfur Á. 

Jóhannesson , 2016). Með því móti getur sjálfstraust barnanna styrkst sem og hugsun þeirra 

um að „þau geti“ frekar en að „þau geti ekki“. Þetta kom fram hjá börnunum þegar ég fór 

með þeim að klifra upp á rafmagnskössum. Það var alveg sama hvað þau voru gömul þau 

trúðu því öll að þau kæmust upp á kassann og þau gátu það með aðstoð minni og hvatningu.  

Það var ekki markmið mitt í þessari rannsókn að kanna skoðun barnanna  á mér í starfi en 

ég fann samt að þau voru viljug að leyfa mér að vera með í hinum ýmsu leikjum og 

aðstæðum þar sem unnið var, til dæmis, með hreyfingu. Þau leituðu til mín og mér fannst ég 

hafa náð ákveðnum framförum, gagnvart börnunum, þegar kom að því að vinna með 

margvíslegt nám í útiverunni. Þau jafnvel leituðu mig uppi á leikskólalóðinni til þess að spyrja 

mig hvað ég ætlaði að gera í dag. Það er í andstöðu við niðurstöður annarra rannsókna sem 

gefa í skyn að börnin líti á leikskólakennarann sem nokkurskonar þjónustuaðila og áhorfenda 

frekar en þátttakenda í leik og starfi (Jóhanna Einarsdóttir, 2014; Pramling Samuelsson og 

Johansson, 2009; Sara M. Ólafsdóttir og Jóhanna Einrasdóttir, 2017).  

Ég fann að hlutverk mitt sem leikskólakennari skipti miklu máli fyrir starf leikskólans í 

útiveru. Á sama tíma upplifði ég líka að það er oft erfitt að standa undir öllum þeim kröfum 

sem settar eru á leikskólakennara í stöðu deildarstjóra eins og í mínu tilfelli. Það kom fyrir að 

ég nýtti útiveru barnanna til þess að sinna öðrum verkefnum og með því móti var ég í raun 

að vinna gegn eigin sannfæringu. Ég upplifði, eins og aðrir leikskólakennarar í rannsókn Ernst 

(2014), að útiveran skapaði svigrúm fyrir mig til að sinna öðrum störfum þar sem að ég átti 

auðveldara með að skilja undirmenn mína eftir með börnin. Þegar ég loksins komst út með 

börnunum og gat sinnt þeim fannst mér erfitt að hafa það alltaf á herðunum að ætlast var til 

þess að ég væri að gæta ákveðins svæðis á leikskólalóðinni. Ég gerði mér grein fyrir því að 

hugsunin er sú að það þarf að dreifa starfsfólkinu á svæði á leikskólalóðinni til þess að ekki 

verði til svæði á lóðinni sem eru eftirlitslaus. Fyrir vikið átti ég oft erfitt með að sökkva mér í 

leik með börnunum af því að ég var meðvituð um að passa mitt svæði. Mér fannst stundum 
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eins og ég væri ekki að fá tækifæri til þess að sinna starfsþóun minni sem fagmaður í 

leikskóla. Aftur velti ég fyrir mér hvort það komi niður á starfi leikskólans hversu fáir 

fagmenntaðir leikskólakennarar eru í starfi, þar sem það kemur yfirleitt í hlut 

leikskólakennara bæði að fræða annað starfsfólk og vera fyrirmyndir í vinnu með börnunum.   

Handbók Sabínu S. Halldórsdóttur (2013), Færni til framtíðar, studdi mikið undir 

hugmyndir mínar þegar kom að hreyfingu barna í náttúrulegu umhverfi. Ég fann að þegar ég 

fór að nota hana sá ég miklu fleiri tækifæri til þess að ýta undir grunnhreyfifærni barna í 

allskonar aðstæðum. Oft voru það aðstæður sem að ég hafði séð sem varasamar frekar en 

upplagðar til hreyfingar. Sem dæmi má nefna það að fara í handstöðu við rafmagnskassa eða 

húsvegg. Það er eitthvað sem ég hefði aldrei látið mér detta í hug nema fyrir þær sakir að ég 

fór að kafa ofan í efni Sabínu. Ég tel að með því að nýta þessa handbók í meira mæli, komi ég 

til með að geta enn frekar stuðlað að auknum tækifærum til að vinna með hreyfifærni barna 

og þannig komið til móts við stefnu leikskólans. Efnið er að mínu mati frábært, það er 

aðgengilegt og auðvelt að nota það, það kveikir á margskonar hugmyndum sem maður hefur 

svo möguleika á að framkvæma nánast hvar sem er utandyra. Umhverfið okkar er fullt af 

fjölbreyttum aðstæðum þar sem mögulegt er að ýta undir hreyfingu barna á leikskólaaldri og 

ég tel að það sé bráðnauðsynlegt að vinna mikið með þann þátt og það er í samræmi við allar 

þær áherslur sem eru settar fram í Aðalnámskrá leikskóla (2011).  

5.2 Börnin og náttúran 

Flest börn elska að hreyfa sig og þeim finnst enn skemmtilegra ef að þau ná 

leikskólakennurum og öðru starfsfólki til að leika með sér, hvort sem er inni eða úti. Stundum 

kemur þó upp sú staða að börnin vilja alls ekki bjóða manni með í leikinn. Það var upplifun 

mín á rannsóknartímabilinu að leikskólakennarar þurfi að vera virkari þátttakendur í því sem 

börnin gera í útiveru og hreyfingu, fyrir utan það að skipuleggja starfið, að sjálfsögðu. 

Vissulega eigum við að vera á staðnum til að gæta öryggis barnanna en það er skemmtilegt, 

fyrir börn og starfsfólk, ef starfsfólkið tekur þátt í leik og starfi frekar en að vera sífellt 

setjandi boð og bönn eins og oft vill verða. Eins og kom fram í grein Jóhönnu Einarsdóttur 

(2006) um sjónarhorn barna á starf leikskólakennara erum við kannski ekki að mæta kröfum 

aðalnámskrár með því að halda okkur alltaf til hlés og vera einungis í gæsluhlutverkinu. Sem 

dæmi um aukna virkni starsfólks má nefna það að fara í gönguferðir þar sem að ekki er 

markmiðið að komast frá a til b heldur að nota umhverfið til að efla hreyfifærni og þekkingu 

barnanna á umhverfinu. Einnig er hægt að fara í leiki þar sem að börnin fá verkefni sem að 

þau þurfa að framkvæma, sem dæmi má nefna leiki á borð við feluleik eða útibingó, þar sem 

markmiðið er að finna hluti í umhverfinu og safna þeim saman.  
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Braute og Bang (1994) töluðu um að úti í náttúrunni væru börnin að leika sér öðruvísi en 

innandyra. Í útiverunni eru börnin frekar að leika sér á eigin forsendum og afskipti kennarans 

eru minni. Náttúran og umhverfið ýta þannig undir þroska barnanna með mismunandi örvun. 

Þetta er eitthvað sem að ég upplifði oft á rannsóknartímabilinu. Sem dæmi má nefna að ég 

byrjaði að vinna eitthvað ákveðið verkefni með börnunum sem að þau þróuðu svo áfram á 

sinn hátt. Ég fylgdist með  leik þeirra  þróast og reyndi að halda mig til hlés en þó vera 

hvetjandi á sama tíma. Til dæmis bjó ég til vatnsbrunninn, hreyfispjald eða hvatti börnin til 

þess að finna steina og greinar. Þar kom ég með efnivið eða hugmynd að efnivið en leikurinn 

og námið var alfarið sprottið af áhuga barnanna. Með þessum aðferðum léku börnin sér 

frekar á skapandi hátt og færri árekstrar urðu á meðal þeirra, samanber því sem Vanda 

Sigurgeirsdóttir (2011) og Taylor, Kuo og Sullivan (2001), töluðu um. Það er einnig í samræmi 

skoðanir Ingu Lovísu og Auðar (2014), en þær tala um það að kennarinn leggi kannski upp 

með fyrirfram ákveðið verkefni en svo þróast það eftir höfði barnanna. Námið fellst svo í 

ferlinu sjálfu hjá hverju barni fyrir sig og það er kannski ekki það sama og kennarinn lagði upp 

með.  

Vanda Sigurgeirsdóttir (2011) og fleiri segja að börnum líði almennt vel úti og leiti uppi 

náttúrulega staði til að leika sér á. Börn sem iðka útiveru reglulega sýna færri einkenni 

hegðunarvanda, eiga auðveldara með að hugsa skapandi og vinna saman í félagslegum 

aðstæðum. Því er ég sammála, börnin voru alltaf tilbúin að fara út, alveg sama hvernig 

viðraði og sóttu yfirleitt í náttúrulegar aðstæður á leikskólalóðinni (Burdette og Whitaker, 

2006; Wells, 2000; Wells og Evans, 2003; White, 2004). Ég sá einnig í mínum gögnum að 

útiveran virtist hafa jákvæð áhrif á börn í leikskólanum, sér í lagi þau sem áttu erfitt í hinum 

ýmsu aðstæðum. Þar má nefna barnahópinn sem leitaði mig yfirleitt uppi á 

rannsóknartímabilinu. Þar voru börn sem áttu oft erfitt uppdráttar í skipulögðu starfi 

innandyra og höfðu mikið skap. Þau áttu það til að vera í slagsmálum á leikskólalóðinni en 

um leið og ég fór að vinna að einhverju, náðu þau einbeitingu og náðu að vinna á skapandi 

hátt, unnu saman og áttu ánægjulega stund saman. 

5.3 Að vinna með grunnþætti menntunar í útiveru 

Þegar ég fór að vinna í niðurstöðum rannsóknarinnar sá ég hversu mikið aðferðirnar sem ég 

beitti voru að styðja við nám barnanna og tengsl þess við alla grunnþætti menntunar. Ég 

hafði í raun aldrei spáð svona mikið í því á hvaða hátt ég gat tengt það sem ég gerði í starfi 

með börnum við grunnþætti aðalnámsskrár leikskólanna. Ég var alltaf meðvituð um að það 

væri hlutverk mitt að mæta þessum kröfum aðalnámskrár, en vinnan við þetta verkefni 

hjálpaði mér að sjá að það sem ég gerði studdi enn meira við grunnþættina en ég í raun hafði 

trú á í upphafi. Allar þær aðstæður, sem komu upp á rannsóknartímabilinu, þar sem að ég 
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greip tækifærin til náms eða hreyfingar studdu við nám barnanna sem tengdist einhverjum 

grunnþáttanna sex í aðalnámsskránni. Það er mín reynsla eftir þessa rannsókn að útiveran og 

tækifærin sem gefast þar koma með nýtt sjónarhorn á nám barna. Aðstæðurnar eru allt 

aðrar og leikur barnanna einkenndist meira af því að þau eru sjálf að vinna frekar en ég væri 

að stýra þeim, þó svo að ég hafi komið með efniviðinn eða hugmyndina. Vissulega er einnig 

hægt að vinna með alla grunnþættina innandyra, annars væru þeir væntanlega ekki í 

aðalnámskrá, en útiveran er alls ekki síðri kostur til þess að stuðla að námi.  

Eins og Aðalnámskrá leikskóla (2011) fjallar um er mögulegt að vinna með grunnþætti 

menntunar á marga vegu. Þau tækifæri sem gáfust til að vinna með læsi voru mörg. Þau voru 

þó alls ekki aðeins tækifæri sem byggðu á einum grunnþætti heldur voru þau samtvinnuð 

mörgum grunnþáttum. Mér tókst að vinna með læsi í víðum skilningi þegar ég og börnin 

vorum að vinna með náttúrulegan efnivið til þess móta bókstafi og form. Það sama má segja 

um það þegar ég var að skoða dýrin í lífríki leikskólans. Þar þurftum við að lesa í þarfir 

dýranna og hvað þyrfti til þess að halda þeim á lífi og með þeim hætti unnum við með 

sjálfbærni og vísindi. Í vettvangsferðum gafst einnig tækifæri til að sinna sjálfbærnimenntun 

með því að týna rusl og skoða náttúruna. Þegar ég fór í vettvangferðir með börnunum þá var 

ég að vinna með læsi með því að skoða form og stafi í umhverfinu, liti, umferðaskilti og 

margt fleira en eins og komið hefur fram þá er náttúran einmitt kjörin til þess að læra um 

sjálfbærni (Sigrún Helgadóttir, 2013). Heilbrigði og velferð er einnig hægt að læra með því að 

nýta fjölbreyttar aðstæður til þess að stuðla að mismunandi hreyfifærni t.d. með því að vinna 

með rafmagnskassann eins og sagt hefur verið frá.  

Ég stuðlaði að heilbrigði og velferð barnanna með því að fara með þeim út í náttúruna, 

ýta undir hreyfingu og stuðla að jákvæðu viðhorfi þeirra gagnvart náttúrunni. Ég aðstoðaði 

þau í félagslegum aðstæðum og skapaði einnig aðstæður þar sem að þau gátu átt samskipti á 

jafningjagrundvelli. Allir fengu tækifæri til að taka þátt á sínum forsendum og allir fengu 

sömu tækifæri, hvort sem um var að ræða íslenskumælandi börn, tvítyngd börn o.s.frv. Sem 

dæmi má nefna þegar þau hjálpuðust að við að móta bókstafi sína og myndir úr 

náttúrulegum efnivið. Á sama tíma var ég að vinna með sköpun í námi þeirra. Þar voru þau 

að móta sínar hugsanir í samvinnu við aðra. Til þess að mæta lýðræði og mannréttindum 

hvers barns fengu þau hafa skoðun á því hvað var gert, hvernig það var gert og tækifæri til 

þess að ákveða sjálf hvort þau vildu taka þátt eða ekki, þau máttu að sjálfsögðu koma og fara 

eins og þeim sýndist og svo framvegis. Allir þessir þættir eru í samræmi við þau viðmið sem 

sett eru fram í heftunum um grunnþætti menntunar og Aðalnámskrá leikskóla (2011). 
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6 Lokaorð 

Þessi ritgerð fjallaði um vegferð mína í starfendarannsókn þar sem markmiðið var að skoða 

eigin starfshætti og ýta undir hreyfingu og nám í leik barna í útiveru leikskólans míns. 

Niðurstöður hennar gefa innsýn í starf mitt sem verðandi leikskólakennara í leikskóla mínum. 

Einnig gefa þær innsýn í þann lærdóm sem ég hef dregið af ferlinu og eigin starfsþróun á 

rannsóknartímabilinu og að lokum hvaða áhrif starfið mitt hefur á nám barna í leikskólanum 

mínum. Með því að líta til annarra eftir fyrirmynd, hvort sem er samstarfsfélaga eða 

fræðimanna, hef ég fengið mikið magn af hugmyndum til þess að vinna að áframhaldandi 

starfi í útiveru barnanna í leikskólanum mínum. Einnig hefur mér tekist að styrkja starfsþróun 

mína og tengt þannig fræði og starf sterkari böndum. 

Ég hef lært að það er nauðsynlegt að vera stanslaust að endurskoða hvernig ég vinn 

vinnuna mína með börnum. Með því að vinna að starfendarannsókn eins og þessari fer 

ósjálfrátt af stað hugsunarferli til þess að líta í eigin barm. Við það að skoða eigin starfshætti 

með gagnrýnum hætti, með það markmið að þróa þá ýtir það undir framfarir í starfi. Ég lít nú 

öðrum augum á eigið starfsumhverfi, stefnu leikskólans og mér finnst ég eiga auðveldara 

með að tengja við kröfur hennar og Aðalnámskrár leikskóla. Markmið mitt í framhaldinu er 

svo að halda áfram að nýta þessa styrkleika mína svo börnin fái sem fjölbreyttust tækifæri.  

Ég mæli með því við aðra leikskólakennara og starfsmenn leikskóla að kynna sér efni 

Sabínu Steinunnar Halldórsdóttur þar sem að það hefur reynst mér vel sem stuðningur við 

framkvæmd rannsóknarinnar. Einnig mæli ég með því að leikskólar fái hana í heimsókn til sín 

og fái verklegt námskeið hjá henni þar sem að hún fær starfsfólkið með sér út til það vinna 

ýmis konar verkefni úti. Þegar ég var í grunnnáminu mínu í leikskólakennarafræði var hún 

gestafyrirlesari í einu námskeiði og ég lærði svo ótrúlega margt af henni. Þrátt fyrir það að 

áherslur hennar séu á hreyfingu þá er hún með margar hugmyndir sem styðja við 

kennslufræðilega leiki og nám í náttúrulegu umhverfi. Það er þó einnig nauðsynlegt að rifja 

reglulega upp eigin þekkingu til þess að ýta undir hana og geta nýtt hana enn frekar.  

Eitt er víst, að áhugi minn á útinámi og hreyfingu í náttúrulegu umhverfi leikskólabarna 

hefur aukist mikið við það að vinna þetta verkefni og ég sé fyrir mér að það verði stór þáttur í 

mínum starfsháttum til framtíðar. Þetta verkefni hefur einnig ýtt frekar undir þá skoðun 

mína að það sé nauðsynlegt að grípa tækifærin þegar þau gefast, vera meðvitaður um hvað 

er gerast hjá börnunum í kring um sig og aðstoða þau við að ýta undir eigin þekkingu. Gott er 

að gæta þess að festast ekki í sama farinu og í of skipulögðu starfi. Þessir starfshættir eru 

eitthvað sem að ég sé fyrir mér að nýta, ekki aðeins utandyra heldur einnig innan veggja 

leikskólans, í framtíðinni.  
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Viðauki A: Leyfi frá Fræðslusviði Árborgar 

Ágæti viðtakandi. 

 

Ég undirrituð stunda nám við Háskóla Íslands þar sem ég legg stund við 

leikskólakennarafræði til M.Ed. gráðu. Ég leita til þín vegna 30 eininga lokaritgerðar minnar 

sem felur í sér starfendarannsókn í leikskólanum Árbæ sem er einnig vinnustaður minn til 13 

ára. Rannsóknin beinist að útiveru barna og virkni starfsfólks á þeim tíma.  

 

Í útiveru barna gerist hellingur og oft vill vera að starfsfólks leikskóla lítur á þann tíma sem 

hvíld en ekki sem kennstutækifæri. Með starfendarannsókn minni langar mig að efla 

starfsfólkið og sjálfa mig í því að gípa tækifærin sem gefast úti til kennslu. Þá á ég við að við 

starfsfólkið séum virkari þátttakendur í leik og starfi barnanna úti með það í huga að útiveran 

sé kennslutæki sem auðvelt er að nota á fjölbreyttan hátt.  

 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða og ígrunda hlutverk fullorðinna í útiveru barna í 

leikskólanum. Að auki skoða hugmyndir þátttakenda um gildi þátttöku þeirra í útiveru 

barnanna. Markmiðið er að auki að efla mig og ígrunda starf mitt sem fagmanneskju í 

leikskólastarfi. Tilgangur rannsóknarinnar er að efla starfið í leikskólanum þannig að börnin 

njóti góðs af og að starfsfólkið sem öruggt með sig í starfinu með börnunum. 

 

Ég óska eftir samþykki þínu fyrir þátttöku leikskólans í rannsókn minni. Í því fellst samþykki 

fyrir viðtali við starfsfólk þitt sem síðan verður hljóðritað og greint. Engar persónulegar 

upplýsingar koma fram rannsókninni en mögulegt er að rekja rannsóknina til leikskólans þar 

sem að undirritaður kemur fram undir nafni. Notast verður við rannsóknardagbók, 

vettvangsnótur, fyrirliggjandi gögn skólans og að auki verður gerð stutt könnun á meðal 

starfsfólks um viðhorf þeirra til útiverunnar. 

 

Leiðbeinandi minn er Kristín Karlsdóttir, dósent í Menntunarfræði yngri barna 

Með kærri kveðju 

Oddný Guðríður Pálmadóttir   
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Viðauki B: Upplýst samþykki leikskólastjóra 

Ágæti leikskólastjóri 

 

Með þessu bréfi óska ég eftir samstarfi við leikskólann þinn í tengslum við meistaraverkefni 

mitt til M.Ed. gráðu í leikskólakennarafræði.  

Næsta hálfa árið mun ég vinna starfendarannsókn á mínum eigin vinnustað þar sem að ég 

skoða og ígrunda eigin starfshætti á deildinni minni. Markmiðið er að þróa og bæta mig og 

starf leikskólans þannig að börnin fái fleiri tækifæri til náms. Tilgangur rannsóknarinnar er að 

skoða mig, starfsfólkið sem starfar með mér og hvernig við nýtum útiveru barnanna á 

deildinni okkar til náms. 

 

Allir aðilar fá dulnefni, en þar sem að undirritaður kemur undir nafni er mögulegt að rekja 

rannsóknina til leikskólans.  

 

Með undirskrif þinni veitir þú leyfi til þess að ég vinni rannsóknina í leikskólanum þínum. 

 

Með bestu kveðju og ósk um gott samstarf 

 

 

_____________________________    _____________________________ 

     Oddný Guðríður Pálmadóttir         leikskólastjóri 
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Viðauki C: Upplýst samþykki foreldra um notkun mynda í 
rannsókn 

 

Ágæta foreldri 

 

Með þessu bréfi óska ég eftir leyfi þínu til að nota myndir af barni þínu í Heilsuleikskólanum 

Árbæ í niðurstöðum tengdum meistaraverkefni mínu til M.Ed. gráðu í leikskólakennarafræði.  

 

Um er að ræða myndir af barninu þínum í aðstæðum þar sem að ég var að vinna með nám 

og hreyfingu í leikskólastarfinu. Á rannsóknartímabilinu frá og með júní 2019 til og með 

september 2019.  

 

Allir aðilar fá dulnefni, en þar sem að undirritaður kemur undir nafni er mögulegt að rekja 

rannsóknina til leikskólans. Þess verður gætt eftir fremsta megni að ekki sé hægt að greina 

persónuleg einkenni barnanna en mögulegt er að það sjáist í hendur þess og fætur.  

 

Með undirskrif þinni veitir þú leyfi til þess að ég noti myndir af barninu þínu. 

 

Með bestu kveðju og ósk um gott samstarf 

 

 

 

Undir skrift foreldra og dagsetning 

 

 

 

Oddný Guðríður Pálmadóttir og dagsetning 


