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Ágrip

Þessi rannsóknarritgerð er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed. gráðu í 

Leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands. Markmið hennar er að varpa 

ljósi á hvernig frjáls leikur, flæði og sköpun birtist í útinámi í einum leikskóla

og hvert hlutverk kennarans sé í útinámi barna.

 Leitast er við að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig birtast frjáls

leikur, flæði og sköpun í útinámi og hvert er hlutverk kennara í útinámi 

leikskólabarna? Gerð var starfendarannsókn sem beindist að hlutverki 

kennarans í útinámi leikskólabarna með áherslu á frjálsan leik, flæði og 

sköpun. Vettvangsathugun fór fram í útinámstíma í leikskólanum Álfheimum

á Selfossi, skráningar framkvæmdar með myndatöku og myndböndum og 

samtöl og atburðir skráðir upp úr þeim. Stuðst var við kenningar Olofssons 

um frjálsan leik, Csikszentmihalyi um Flæði og kenningu Dewey um nám í 

verki. Einnig er fjallað um hugleiðingar Jordet um útikennslu, Fröbel og 

Vygotsky um nám og leik og um fjölgreindarkenningu Gardners. Megin 

niðurstöður voru þær að þátttaka og áhugi séu lykilþættir í útinámi barna og

að hlutverk kennara sé að styðja þá og efla.
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Formáli

Þetta ár markar tímamót í lífi mínu því að í júní eru 20 ár liðin frá því að ég 

útskrifaðist sem leikskólakennari. Ég menntaði mig í Danmörku og lauk þar 

námi árið 2001 en hafði unnið í leikskóla í nokkuð mörg ár þar á undan eða 

allt frá árinu 1989. Það var árið sem Berlínarmúrinn féll, Simpsons fjölskyldan 

birtist á skjánum og Bónus opnaði sína fyrstu verslun. Ég var 16 ára og því 

ekki einu sinni komin með bílpróf svo ég réði mig til starfa í leikskóla sem var í

göngufæri við heimili mitt. Ég hef upplifað ýmsar breytingar á þeim 32 árum 

sem liðin eru á leikskólavafstri mínu og eru þær lang flestar til hins betra.

Það hafa einnig orðið miklar breytingar á samfélaginu á þessum tíma 

og ýmsar vísbendingar um að fólk verji sífellt meiri tíma innandyra. Kristín 

Norðdahl orðaði það svo vel þegar hún sagði að börn hefðu litla sem enga 

reynslu af ósnortinni náttúru frá fyrstu hendi, nema í gegn um bílrúðuna á leið

sinni eitthvert annað. Önnur vitneskja þeirra um náttúruna komi í gegn um 

bækur, sjónvarpið eða tölvuna. Margir skólar hafa brugðist við þessari þróun 

með því að bjóða upp á útinám og er það vel. Undanfarin ár hef ég verið svo 

lánsöm að geta valið mér verkefni innan leikskólans, ég hef fengið að velja 

mér stefnu og móta mér verklag. Þetta val byggir á mati mínu á því hvernig 

ég telji að skóli eigi að vera, hvað ég vilji gefa börnunum með sér, hvað sé 

dýrmætt. Bernskan er dýrmæt, friðsæld líka og frjálsræði sömuleiðis. 

Náttúran er líka dýrmæt og allt sem áður er talið getum við upplifað í 

tengingu við náttúruna. Þegar við hættum að þjóta og munum að njóta. Þegar

við áttum okkur á því að náttúran er partur af okkur, og við erum partur af 

henni. Þá líður okkur vel og vegurinn verður greiður á leið til frekari til þroska.

Útikennslan getur sameinað þetta allt vegna þess hvað hún býður upp 

á fjölbreytta möguleika. Hún hefur fangað hug minn, faglega, og langar mig 

að segja lítillega frá því á þessum síðum.

Titil ritgerðarinnar, “Leikandi barn lærir” fékk ég að láni frá Jordet 

(1998) því mér finnst setningin fanga kjarna þessarar hugmyndafræði.

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

Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember 

http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. 

Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt

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

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.

Selfossi, 4.maí 2021



1 Inngangur

Undanfarin ár hef ég starfað í útileikskóla þar sem ég ber ábyrgð á 

skipulagningu og framkvæmd útikennslunnar. Þar hef ég unnið út frá eigin 

sannfæringu og leyft börnunum að velja verkefni dagsins, enda hefur mér 

fundist nægt framboð af kennarastýrðum verkefnum. Börnin skortir ekki 

verkefni, daglega fylgist ég með iðjusömum börnum að leik, þau sinna ólíkum 

verkefnum frá degi til dags, jafnvel frá einni stund til annarrar. Eina stundina 

skjótast þau á milli staða í ærslafullum eltingaleik, aðra stundina kúra þau 

saman í sólskininu og horfa á snigil lötra fram hjá. Ég rölti á milli þeirra og tek 

þátt í spjalli hér, svara spurningu þar, þetta er yfirleitt notaleg samvera, okkur

líður vel saman. Fljótlega eftir að ég hóf störf varð ég vör við að hluti 

samstarfsfólks míns hafði væntingar um aðra nálgun, væntingar um að börnin

fengju hjá mér einhver verkefni. Mér fannst þetta óþægilegt í fyrstu, þarna 

hafði skapast misræmi milli sannfæringar minnar og væntinga 

samstarfsfólksins. Síðan áttaði ég mig á því að það var í mínum höndum að 

leysa úr þessu misræmi, það væri ekki nóg fyrir mig  að vinna samkvæmt 

sannfæringu minni heldur þurfti ég að geta útskýrt á hverju sú sannfæring 

byggist. Það er nú svo að þeir sem starfa í leikskóla hafa ólíkar forsendur til 

að lesa í leikinn og átta sig á því sem fram fer undir yfirborðinu, utan frá séð 

gætu verkefnin í útikennslunni þótt óttalega ómerkileg, börnin eru bara að 

leika sér. Við sem höfum lesið okkur meira til höfum öðlast dýpri skilning á því

sem er að gerast meðan börn leika og verðum að geta sýnt öðrum fram á 

mikilvægi stundarinnar. Börnin skortir ekki verkefni, þau sjá um að útvega 

þau sjálf út frá sínum þörfum og í samræmi við eigin forsendur. Það þýðir ekki

að hlutverk okkar fullorðna fólksins sé á einhvern hátt minna mikilvægt en 

áður, hlutverkið er bara eilítið öðruvísi. Við erum nærverandi og veitum þeim 

stuðning og svigrúm í reynslumiðuðu sjálfsnámi þeirra. Mér líður ekki eins og 

ég sé að svíkja þessi börn um áskoranir í náminu heldur þvert á móti, mér 

finnst ég vera að gefa þeim eitthvað alveg sérstakt, eitthvað dýrmætt sem 

þau geta byggt á til framtíðar. Þannig finnst mér að skóli eigi að vera. Í 

þessari ritgerð verður athyglinni beint að útinámi í leikskólum, farið yfir 

fræðilegan grunn útináms og það hvernig útinám tengist leik og námi barna. 

Einnig verður gerð vettvangsathugun í útinámstíma í leikskóla einum og 

greint frá niðurstöðum hennar. Leitast verður við að svara eftirfarandi 

spurningum: Hvernig birtist frjáls leikur, flæði og sköpun í útinámi og hvert er 

hlutverk kennara í útinámi leikskólabarna?

Ritgerðin er byggð upp á þann hátt að í upphafi verður farið yfir 

grunnþætti menntunar og námssvið leikskólans skv. aðalnámskrá leikskóla. 

Þá tekur við kafli um leik barna og í framhaldinu verður farið yfir kenningar 



sem varpa ljósi á tengslin milli leiks og náms. Eftir það verður farið yfir 

skilgreiningar útináms og dregnar fram helstu ástæður og mögulegan 

ávinning útináms og því næst er rætt um hlutverk kennarans í útinámi. Þá 

verður stuttlega farið yfir starfsemi leikskólans Álfheima með sérstaka áherslu

á þátt útináms fyrr og nú, síðan verður gerð grein fyrir vettvangsathuguninni 

sem gerð var, aðdraganda hennar og aðstæðum. Þá taka við frásagnir úr 

útikennslutíma í örsagnastíl sem er fylgt eftir með samantektar kafla þar sem 

rýnt er í örsögurnar og þær greindar.  Að lokum verður í umræðukafla gert 

grein fyrir helstu niðurstöðum starfendarannsóknarinnar auk lokaorða.



2 Leikskólinn

Í þessum kafla verður rætt um leikskólann, farið yfir grunnþætti menntunar 

og eftir það námssvið leikskólans eins og þau birtast í Aðalnámskrá leikskóla.

Leikskólinn er fyrsta stigið í formlegu menntakerfi á Íslandi og eins og 

nafnið gefur til kynna er það leikurinn sem einkennir nám á þessu stigi 

menntunar. Þó ekki gildi um hann skólaskylda hefur mikill meirihluti íslenskra 

barna notið leikskólagöngu. Börnin hafa þar langa viðdvöl dag hvern og 

mikilvægt er að vel takist til í starfsemi leikskólans því að á þessum árum er 

lagður grunnur að farsælu námi og þroska. Í Aðalnámskrá er leiknum lýst sem

þungamiðju leikskólastarfsins, þar segir einnig “Leikur er sjálfsprottinn og 

börnum eðlislægur. Þau leika sér af fúsum og frjálsum vilja og á eigin 

forsendum.” (Aðalnámskrá leikskóla, 2011,  bls. 37).

Í Aðalnámskrá leikskóla birtist sameiginleg sýn fyrir alla leikskóla í 

landinu þar sem hægt er að finna upplýsingar um tilgang og starfsemi 

leikskóla. Aðalnámskrá lýsir þannig sameiginlegum grunnstoðum allra skóla á 

landinu. Hver skóli fyrir sig vinnur síðan út frá þessum grunni lýsingu á sínu 

skólastarfi, sérkennum þess og áhersluþáttum. Þetta er skólanámskrá.

2.1 Grunnþættir menntunar

Í Meðal þess sem er tekið fyrir í Aðalnámskrá er skilgreining á sex 

grunnþáttum menntunar. Þeir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þessir sex þættir eiga jafnt við í 

leik- grunn- og framhaldsskóla og mynda því sameiginlegar grunnstoðir 

menntakerfis okkar og stuðla þannig að heildstæðri menntastefnu. 

Grunnþættirnir eru ekki hugsaðir sem námsfög í sjálfu sér heldur frekar lýsing

á markmiðum kennslunnar, eins konar leiðarljós í starfinu. Þar að auki er gert 

ráð fyrir að vinna við markmiðin skarist,  þ.e. að námið/kennslan 

geti/eigi/megi snert á flötum úr meira en einum flokki í senn enda styðji þeir 

hver annan og myndi eina heild. (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).

Þá hafa þættirnir ekki eingöngu áhrif á efnisval og inntak námsins 

heldur líka starfshætti og aðferðir, vinnubrögð kennara og mat á skólastarfi.

Sköpun er einn af grunnþáttum menntunar og er lýst sem  

hæfileikanum til að hafa áhrif á viðfangsefni sitt, að sjá í því nýja möguleika 

og að  kanna óþekktar slóðir. Einnig er sköpunarþrá skilgreind sem sá kraftur 

og meðfædda forvitni sem stuðlar að frumkvæði einstaklingsins.  Sköpun lýsir

því að geta gert annað en venjulega er gert, að geta sett hluti í nýtt samhengi

og fengið þannig nýjar lausnir. Með því að stíga inn á ókannaðar slóðir bætir 

viðkomandi nýrri þekkingu við þá gömlu, eða setur gamla þekkingu í nýtt 



samhengi. Að vera skapandi er þess vegna það að geta hugsað út fyrir 

kassann, að hafa innsæi til að sjá fyrir sér möguleikana í stöðunni og vinna 

svo í átt að því. (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).

Sköpun er að leika sér á mörkum þess sem er mögulegt



2.2 Námssvið leikskóla

Út frá grunnþáttum menntunar hafa verið skilgreind fjögur námssvið sem eiga

sérstaklega við um leikskólastigið. Þessi námssvið eiga að fléttast inn í leik og 

daglegt starf leikskólans og er rík áhersla lögð á að tekið sé mið af sjónarhorni

barnsins. (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  Námssvið leikskólans eru:

● Læsi og samskipti
● Heilbrigði og vellíðan
● Sjálfbærni og vísindi
● Sköpun og menning

Læsi og samskipti

Þetta námssvið gerir ráð fyrir því að boðið sé upp á  fjölbreyttar leiðir fyrir 

barnið til að endurskapa upplifun sína og reynslu í leik og skapandi starfi. 

Áhersla er lögð á að barnið deili skoðunum og hugmyndum, æfi samskipti og 

tjáningu, hlusti á sögur og segi sögur. Barnið vinnur með tungumál, samfélag 

og menningu, sína eigin og annarra.

Heilbrigði og vellíðan

Hér er lögð áhersla á tilfinningalega þætti jafnt sem líkamlega og eru jákvæð 

samskipti leiðarstefið. Þannig þarf að skapa góð tengsl við barnið og sýna því 

umhyggju og alúð og jafnframt að fræða barnið um þarfir líkamans, holla 

næringu, fjölbreytta hreyfingu og slökun.

Sjálfbærni og vísindi

Námssviðið minnir á mikilvægi þess að hugleiða og rannsaka umhverfið og  

ýmis fyrirbæri náttúrunnar. Þetta gæti t.d. verið eðli ýmissa krafta, eiginleikar 

efna og hluta og hringrásir í náttúrunni. Einnig stærðfræðileg hugtök eins og 

fjölda, stærðir eða mynstur, einnig rými, fjarlægðir og áttir.

Sköpun og menning

Undir þetta námssvið fellur menningar- og fagurfræðilegt starf af ýmsum toga

þar sem áherslan er lögð á að barnið njóti sín í ferli sköpunarinnar. Þá er gert 

ráð fyrir að barnið kynnist ólíkum sviðum, efnivið og tjáningarformum 

skapandi starfs.



3   Leikur og nám

Þessi kafli hefst á umfjöllun um leik barna og hvernig leikur getur ýmist verið 

notaður sem námsleið eða sem sjálfstætt markmið. Þá verður farið yfir 

kenningar sem kasta ljósi á tengslin milli leiks og náms, einkum kenningar 

sem styðja reynslumiðað nám og útikennslu.

3.1 Leikur

Í upphafi leikferils barna er leikurinn með einföldu móti og samskiptin milli

barnanna lítil sem engin. Smám saman verður leikurinn flóknari, samskipti

fara að öðlast aukið vægi og leikurinn verður því meira krefjandi. Barnið 

gerir sífellt meiri kröfur til sjálfs sín eftir því sem færni þess eykst, það vill 

spreyta sig á erfiðari verkefnum og taka að sér flóknari hlutverk. Þannig 

hvetur það sjálft sig áfram til enn meiri þroska sem gefur þeim nýjar 

forsendur til flóknari leikja. Þannig verður til auðgandi hringrás leiks og 

þroska (Olofsson, 1987).

Leikinn er hægt að nýta sem leið til að ná einhverju takmarki, þjálfa 

ákveðna færni eða ná námsmarkmiði (Inga Lovísa og Auður, 2014). Þá 

skilgreinir kennarinn námsefni dagsins, skipuleggur verkefnin í samræmi 

við það og setur kennsluna fram í formi leiks. Þannig er hefðbundið nám 

gert skemmtilegt með því að setja það í umgjörð leiks og við það aukast 

einnig líkurnar á því að börnin muni það sem fór fram og tileinki sér 

námsefnið, bæði vegna þess að námið var nálgast á fjölbreyttari hátt en 

líka vegna þess að það var gaman. Þetta form kennsluleiks verður æ 

meira áberandi í leikskólanum og má í því samhengi benda á 

kennsluaðferðina “Leikur að læra”. Þarna er leikurinn á forsendum hins 

fullorðna, kennarinn setur markmið með leiknum, ákveður reglurnar og 

skilgreinir að flestu eða öllu leyti umgjörðina (Leikur að læra, e.d.).

Leikur getur líka orðið til að frumkvæði barnsins, fyrirvaralaust og 

án undirbúnings, og farið alfarið fram á forsendum þess. Sá leikur hefur 

ýmist verið kallaður skapandi leikur, frjáls leikur eða sjálfsprottinn leikur 

og má segja að forskeytin lýsi honum vel því hann er allt í senn skapandi 

frjáls og sjálfsprottinn. Hér á þessum síðum verður talað um frjálsan leik. 

Frjáls leikur sprettur af innri þörf barnsins, oft í samspili við önnur börn og 

verður til vegna ímyndunarafls þeirra og sköpunargleði. Efni leiksins, 

innihald og leikreglur eru mótaðar í samningaviðræðum barnanna í milli. 

Hann kviknar í augnablikinu án mikils aðdraganda eða skipulagningar og 

mótast af því sem barnið hefur upplifað og vakið hefur hjá því áhuga, 

áhugi barnsins tryggir virkni þess og þátttöku og gerir það næmara fyrir 



því að læra eitthvað nýtt. Barnið er knúið áfram af innri þörf fyrir að bæta 

sig og velur verkefnin út frá eigin þörfum og má því segja að í frjálsum leik

sé barnið í virku sjálfsnámi. Leikurinn er afar þýðingarmikill fyrir nám og 

þroska barnsins því að í honum ræður barnið ferðinni. Í leiknum fær barnið

svigrúm til að kanna annan veruleika en sinn eiginn, setja sig í spor 

annara og kanna eigin mörk. Það stígur út úr hlutverki hversdagslífsins, 

verður einhver annar um stund og öðlast við það nýtt sjónarhorn. Að leik 

loknum breytist það aftur í sjálft sig með nýjar upplifanir og nýja sýn í 

farteskinu. Sjálfsprottin leikur verður til sjálfs sín vegna í gleði 

augnabliksins, þar er leikurinn sjálfur markmiðið. Það þýðir þó ekki að 

barnið hafi engan ávinning af því að leika sér heldur þvert á móti, 

sjálfsprottinn leikur er helsta uppspretta náms og þroska fyrir barnið 

(Olofsson, 1987).

Samkvæmt Olofsson mundi daglegt hlutverk kennarans þess vegna 

vera að sjá börnunum fyrir góðum aðstæðum til að skapa sinn eiginn leik, 

svigrúm til sjálfsnáms sé það mikilvægasta sem við getum gefið þeim. 

Svigrúmið gæti falist í því að bjóða upp á opinn efnivið, rými fyrir  börnin 

að hreyfa sig í og góðan tíma til að þróa leikinn..

3.2 Nám

Samtenging leiks og náms hefur ekki alltaf verið kunn en á 19. öld fara 

fræðimenn að rýna meira í bernskuna og það sem henni fylgir og í framhaldi 

að því verður uppeldisfræðin að sérstakri fræðigrein. Einn af frumkvöðlum 

uppeldisfræðinnar var Friedrich Fröbel og lagði hann mikla áherslu á 

mikilvægi leiks. Hann sagði að í leiknum sýndi maðurinn sig í sínu innsta eðli, 

einnig að í leiknum sé að finna uppsprettur alls góðs og að frá honum streymi 

einnig allt gott (Fröbel, 1826). Honum var einnig hugleikið samband leiks og 

náms og árið 1836 opnaði hann fyrsta leikskólann (Þ. Kindergarten) sem 

starfaði út frá þeirri grundvallar hugmynd að leikur væri besta leið barna til að

læra (Fröbel, 1826). Fröbel leit á börnin sem dugmikla einstaklinga sem hefðu

innri hvata til náms og þroska, hann sagði að bernskan hefði gildi í sjálfu sér, 

það ætti ekki að líta á hana sem undirbúningsstig fyrir skóla eða 

fullorðinsárin. Hann taldi mikilvægt að nýta frumkvæði barnanna í leik því að í

leiknum byggðu þau upp skilning á umheiminum. Hlutverk kennarans væri 

styðjandi leiðsögn í frjálsræði leiksins. Best væri að vinna út frá styrkleikum 

barnsins í stað þess að einblína á það sem barnið ekki getur.  Lögð var rík 

áhersla á að læra af og læra í náttúrunni og í skólanum hans unnu þau að 

garðrækt, fóru í skipulagða útileiki o.fl.

Hann var ekki fylgjandi því að aðskilja námsþætti og kenna þá hvern 



fyrir sig heldur taldi betra að horfa á hlutina í samhengi, hann sagði að í 

leiknum sameinist allt það sem barnið hefur lært og er að læra. Hann trúði á 

sköpunarhæfni barna og frumkvæði og taldi að þátttaka þeirra í eigin námi 

væri mun áhrifa meira en sú þekkingarmiðlun sem áður tíðkaðist. Með aukinni

þátttöku myndu börnin eflast og öðlast mun dýpri skilning á verkefnunum. Við

það að taka þátt í verkefnum sem það ræður við styrkist barnið og valdeflist. 

Leikefniviður er opinn, það þýðir að hver hlutur hefur ekki fyrirfram skilgreint 

hlutverk, heldur getur hann fengið nýtt hlutverk hverju sinni þar sem 

ímyndunaraflið fær notið sín, efniviðurinn styður þannig sjálfsprottinn, 

skapandi leik.

Í kring um aldamótin 1900 kemur John Dewey fram með kenningar um 

reynslumiðað nám (e.learning by doing). Þar talar hann fyrir sjálfsnámi barna 

og fyrir mikilvægi þess að börn fái að reyna hlutina á eigin skinni í stað þess 

að vera mötuð á upplýsingum eins og áður tíðkaðist (Dewey, 2000). Hann hélt

því fram að ef börnin fengu að vera virkir þátttakendur í eigin námi myndu 

þau nota fleiri skynfæri til námsins og þannig öðlast dýpri skilning á 

námsefninu. Dewey segir það einnig mikilvægt að námið sé skipulagt út frá 

áhuga barnsins, að verkefnin veki með því forvitni og leiði þau á ný svið. Það 

geti kennarinn stutt með því að  taka þátt í rannsóknum þess og spyrja það 

opinna spurninga. Við þetta breytist líka hlutverk nemandans, hann fer úr því 

að vera hlutlaus þiggjandi yfir í það að vera virkur þátttakandi í eigin námi.

Margt var sammerkt með hugmyndum Fröbels og Dewey, t.a.m. ganga 

þeir báðir út frá því að barnið eigi að hafa áhrif á innihald og framkvæmd 

náms síns enda telja þeir að forvitni og áhugi barnsins séu leiðandi afl eða 

drifkraftur í náminu. Þetta muni tryggja virkni og þátttöku barnanna og leiða 

til dýpri skilnings þeirra á námsefninu. Þá segja þeir það ekki æskilegt að 

skilja námsþættina að heldur eigi verkefnin að vera sem næst 

raunveruleikanum til að börnin geti lært um samhengi þeirra og dregið af 

þeim raunverulegan lærdóm. Kennarinn geti hjálpað barninu að ná lengra í 

námi sínu með því að vera nærtækur og leiðbeinandi, spyrja barnið opinna 

spurninga og þannig stutt barnið í námsferli sínu.

Lev Vygotsky velti því líka fyrir sér hvernig nám fari fram og hvað þyrfti

til svo að börn tileinkuðu sér námsefni. Hann útskýrir það í kenningu sinni um 

svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal development). Hún gengur út á 

það að nám og þroski fari fram á svæðinu milli þess sem barnið getur nú 

þegar og þess sem það ræður ekki við. Bilið þarna á milli kallar hann svæði 

mögulegs þroska, á því bili getur barnið meira en venjulega ef það fær 

stuðning frá einhverjum sem er þeim færari (Vygotsky, 1978). Þessi 

stuðningur er mestur í fyrstu en minnkar svo eftir því sem færnin eykst. 



Þannig æfir barnið nýja færni með stuðningi frá öðrum og færir mörk þess 

sem það getur sjálft og víkkar svæði mögulegs þroska.

Þessi kenning styður það sem áður kom fram hjá Fröbel og Dewey, 

barnið þarf að hafa aðgengi að einstaklingi (t.d. kennara) sem er honum 

færari og getur stutt barnið í námsferlinu. Með slíkan stuðning að baki getur 

barnið hætt sér lengra og náð meiri árangri, aukið getu sína og þjálfað nýja 

færni.

Fröbel og Dewey voru einhuga um að forvitni og áhugi barnsins væru 

leiðandi afl í námi þess, eins konar undirstöður sem leiddu til þátttöku og 

virkni. Áhugi og virkni eu einmitt leiðarstefið í kenningu Mihaly 

Csikszentmihalyi um flæði (e. flow). Þar lýsir hann ástandi djúprar einbeitingar

sem einstaklingur getur komist í þegar hann glímir við verkefni sem vekur 

honum nægan áhuga og ánægju. Þá gleymir viðkomandi bæði stað og stund, 

það eina sem þá kemst að er að sinna verkefninu sjálfu og að leggja sig allan 

fram til að ná árangri (Csikszentmihalyi, 2000). Til að komast í þetta ástand 

og upplifa flæði þarf ýmislegt að koma til, verkefnið þarf að vekja djúpstæðan

áhuga, tilgangur þess þarf að vera skýr og innri hvatar þurfa að vera til 

staðar. Þá er mikilvægt að verkefnið sé hæfilega þungt fyrir viðkomandi, 

nægilega þungt til að vera áskorun en ekki of þungt til að hann gefist upp. Á 

hinn bóginn verður verkefnið leiðigjarnt og einstaklingurinn missir áhuga á því

ef það er honum of létt. Í flæði er því unnið á jafnvægisbraut þess sem er 

krefjandi og þess sem er gerlegt. Einstaklingar í þessu ástandi eru afar næmir

og einbeittir, upplifa streymi (flæði) af orku og ánægju og eru því í kjör 

ástandi til að tileinka sér nýja þekkingu, að læra nýja hluti.

Þetta ástand flæðis upplifa börn daglega í frjálsum leik, þá eru þau 

einbeitt og orkumikil og skora stöðugt á sig sjálf að fara lengra, hærra, gera 

betur, prófa nýjar leiðir.

Ef gengið er út frá því að áhugi leiði til virkni og saman séu þetta 

undirstöður náms er viðeigandi að líta á kenningu Howard Gardner um 

fjölgreindir. Í henni skoraði hann á hólm fastmótaðar hefðir og hugsun um 

greind sem einsleitan og mælanlegan eiginleika. Hann segir hvern einstakling

fæðast með margar tegundir greinda, sumar sterkari en aðrar og að það sé 

einstaklingsbundið hvaða greindir séu sterkastar (Gardner, 1993). Til að hver 

og einn geti notið sín sem best í leik og starfi sé mikilvægt að átta sig á 

styrkleikum sínum (greindum) og nýta sér þá til framdráttar.  Hvort sem er til 

að bæta upp hæfni á slökum sviðum eða til að ná enn lengra á sterkari 

sviðum. Að nýta styrkleikann til náms sé áhrifarík aðferð til náms vegna 

áhugahvatans og sem liggur að baki, undir slíkum kringumstæðum á 

einstaklingur best með að tileinka sér nýja þekkingu. Þannig hvetur Gardner 



til fjölþættrar nálgunar í námi.

Nýrri rannsóknir sýna einnig fram á mikilvægi frjálsa leiksins t.a.m. 

gerðu Ingibjörg Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2012)  rannsókn á 

störfum og hugmyndum þriggja leikskólakennara um hlutverk sitt og stuðning

við börn í leik. Kennararnir þrír voru sammála um að vegna þess hve börnin 

voru áhugasöm í leik væri auðveldara að kenna þeim.

Þá gerðu Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir (2011) 

rannsókn sem snéri að tengslum leiks og læsis og hugmyndum kennara um 

tengsl leiks og náms. Þar virtust kennararnir meðvitaðir um mikilvægi leiksins 

fyrir nám barna en að helsta hindrunin séu þær hefðir sem hafa myndast í 

leikskólum varðandi kennslu elstu leikskólabarnanna. Þar verði hefðbundin 

kennarastýrð verkefni undantekningalítið fyrir valinu..

3.3 Samantekt

Í frjálsum leik gefst barninu færi á að velja sín verkefni sjálft og setja sig í spor

annarra. Barnið tekur að sér flóknari verkefni eftir því sem færni þess eykst, 

það hvetur sig þannig áfram í auðgandi hringrás leiks og þroska. Hlutverk 

kennara væri því fyrst og fremst að skapa góðar aðstæður fyrir frjálsan leik 

barna.

Þegar litið er á bernskuna sem sjálfstætt tímabil í lífi fólks en ekki 

undirbúningstímabil hvetur það til valdeflingar barna. Barnið ætti að hafa 

aðgengi að opnum efnivið og stunda frjálsan leik enda hefur það innri hvata til

náms og getur því nýtt sér kosti þess. Áhrifaríkast er að vinna út frá 

styrkleikum barnsins og í gegn um leikinn því að í leiknum fléttast eldri 

lærdómur við nýjan. Reynslumiðað nám og samþætting námsþátta veita 

barninu raunverulegri ávinning og kenna þeim um samhengi hlutanna.

Allt nám fer fram á bilinu milli þess sem barnið getur þegar og þess 

sem það getur alls ekki. Með stuðningi annara getur barn æft nýja færni sem 

annars væri því ofviða.

Áhugi barnsins hefur áhrif á nám og í  reynslumiðuðu námi nota börnin 

fleiri skynfæri og öðlast dýpri skilning á því sem lært er.

Barnið nær bestum árangri í námi þegar það vinnur að áhugaverðum 

og hæfilega krefjandi verkefnum. Þá nær það djúpri einbeitingu, gleymir sér í 

verkefni sínu og  sinnir því að fullum þunga.

Mikilvægt er að vinna út frá styrkleikum barnsins og áhuga, þetta eru 

áhrifamiklir hvatar til náms og vegna þess hve áhugi barna er ólíkur kallar það

á fjölbreyttar nálganir í námi og kennslu.



4   Útinám, útikennsla, útiskóli

Hér verður farið yfir skilgreiningar útináms og ólíkum heitum sem notuð eru 

yfir hugtakið, þá er dregin fram helstu ástæður og mögulegan ávinning 

útináms og að lokum er rætt um hlutverk kennarans í útinámi.

“Þar sem leikur er meginnámsleið leikskólabarna og aðstæður til leiks 

utandyra oft góðar, er full ástæða til þess að leggja áherslu á leik í allri 

útiveru, ekki síður en í starfi innandyra” (Jordet, 1998).

4.1 Útinám

Nokkuð hefur verið á reiki hvað beri að kalla nám sem fer fram utan 

skólastofu enda geta bæði forsendur þess og tilgangur verið ólíkur. Innan 

leikskóla samfélagsins hafa hugtökin útikennsla og útinám verið notuð nokkuð

jöfnum höndum og verður því ekki gerður sérstakur greinarmunur á þessu 

tvennu á þessum síðum. Þá þekkist einnig að nota orðið útiskóli og er það hér 

talið jafngilt. Borið hefur á auknum áhuga á málaflokknum að undanförnu og 

er meira af aðgengilegu efni eins og Útikennsla.is þar sem safnað er ýmis 

konar efni sem viðkemur útinámi (Utikennsla.is, e.d.).

Einnig hafa verið stofnuð samtök áhugafólks um útinám en tilgangur 

þeirra er að efla útinám á Íslandi og styðja félagsmenn í því verki (Utinam.is, 

e.d.).

Í bók sinni “Útikennsla og útinám í grunnskólum” segja höfundar að 

fleira sé sameiginlegt með þessum hugtökum en aðskilji þau, hvort tveggja 

lýsi námi sem fer fram utan veggja skólans (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014). Megin munurinn sé fólginn í því að í útikennslu séu 

verkefnin kennaradrifin, þ.e. Kennarinn skilgreini og skipuleggi verkefnin út 

frá ákveðnum atriðum sem hann vill að nemandinn læri. Þetta sé þó ekki 

trygging fyrir því að nemandinn læri viðkomandi atriði, stundum lærir hann 

jafnvel eitthvað allt annað.

Í útinámi aftur á móti er niðurstaða dagsins ekki gefin fyrirfram, námið 

er hugsanlega skipulagt fyrirfram, þó ekki alltaf. Þannig lærir nemandinn oft 

um eitthvað sem ekki var á skipulagi, eitthvað sem vekur áhuga hans, hann 

uppgötva eitthvað nýtt. Hann lærir ekki eingöngu af kennara sínum heldur 

einnig af öðrum nemendum og af viðfangsefninu sjálfu.

Þannig er munurinn hugsanlega fólgin í því að í útikennslu er unnið 

með fyrirfram ákveðin verkefni en í útinámi hafi nemandinn að miklu leyti 

áhrif á hvaða verkefni verði fyrir valinu. Því má færa rök fyrir því að í útinámi 

séu ástunduð lýðræðislegri vinnubrögð.

Samkvæmt Jordet kallast það útiskóli þegar hluti námsins fer fram 

utandyra í nánasta umhverfi skólans. Reglubundið séu þar unnin raunveruleg 



verkefni sem gefi nemendum tækifæri til að taka virkan þátt í náminu (Jordet, 

1998). Þar geti börnin notað öll skilningarvit sín og fá við það beina reynslu af 

raunveruleikanum. Hann telur það einnig heppilegt að kenna námsgreinar 

sem mest í einni heild, að vinna að samþættingu þeirra í stað þess að skilja 

þær að. Þannig verkefni séu í meiri tengingu við raunveruleikann og gefi því 

raunverulegri ávinning. Hann telur að í útiskólanum bjóðist börnunum enn 

fleiri tækifæri til að þroskast og dafna í gegn um frjálsan leik. Þar leyfist 

börnunum að vera forvitin, nota ímyndunaraflið, njóta ánægjulegrar reynslu 

og samkenndar.

Higgins og Nicol segja að útinám standi að mestu leyti saman úr 

þremur þáttum, umhverfismennt, útivist og persónu- og félagslegum þroska 

(Higgins og Nicol, 2002).

Undir umhverfismennt félli þá lærdómurinn um nærumhverfið og 

náttúruna sjálfa, lífríkið allt eins og það leggur sig. Útivist væri lýsandi fyrir 

dvölina úti, að njóta útiverunar og hreyfa sig. Í útikennslu gefst gott svigrúm 

til fjölbreyttrar hreyfingar, undirlagið er fjölbreytt og oft ójafnt. Hugsanlega er 

hægt að klifra og príla, skríða, stökkva og spretta úr spori. Möguleikarnir eru 

margir enda sýnir það sig að börn hreyfa sig mikið í útikennslu og efla þannig 

hreyfiþroska sinn. Þriðji þátturinn persónu- og félagslegur þroski snýr svo að 

þróun og þroska einstaklingsins, einnig hæfni hans til að vera í félagi við aðra,

eiga samskipti, vera hluti af hóp.

Þeir telja einnig að útikennsla hafi jákvæð áhrif á hópinn, stuðli að 

auknu sjálfstrausti, geri barnið færara um að taka áhættu. Auk þess bendi 

margt til þess að barnið eigi auðveldara með að takast á við vanda og eigi 

einnig auðveldara með að finna úrlausnir. (Higgins og Nicol, 2002)

4.2 Helsti ávinningur af útinámi

Odberg segir að reynslan hafi leitt í ljós fjölþættan ávinning af því að taka upp

útikennslu því henni fylgi aukin hreyfing, betri félagsleg færni, aukin 

einbeiting og ró, betri heilsa, nemendur læri að klæða sig í samræmi við 

veður, betri tengsl nemenda við viðfangsefni kennslunar, aukinn skilningur á 

náttúru, vísindum og umhverfi, aukin lífsleikni. Þetta megi rekja til fjölbreyttra

kennsluhátta í útikennslunni, betri tengingu við umhverfið og þess að börnin 

fengu raunveruleg verkefni til að glíma við, námið var reynslumiðað (Odberg, 

2010).

Í rannsókn Kristínar Norðdahl á viðhorfi kennara til hlutverks 

útiumhverfis kom í ljós að kennararnir litu á útiumhverfið sem góðan stað til 

að hafa áhrif á viðhorf barna til umhverfisins, þeim þótti útiumhverfið vel til 

þess fallið að ýta undir leik barna, að efla líkamlega og andlega velferð þeirra,



og til að taka áhættu og finna fyrir öryggi (Kristín Norðdahl, 2016).

Í rannsókn sem gerð var í Tyrklandi árið 2015 var unnt að sýna fram á 

það hvernig útikennsla hafði áhrif á framfarir hjá nemendum í 

vitsmunaþroska, málþroska, hreyfiþroska auk félags- og tilfinningaþroska. 

Helstu kosti útikennslunnar töldu þeir vera hve börnin voru í nánum tengslum 

við viðfangsefnið, þau gátu æft sig, lært af reynslunni og komist sjálf að 

niðurstöðu. Þetta telja þeir vera í samræmi við heimildir og fyrri rannsóknir 

um efnið.

Rannsakendur drógu einnig þá ályktun að í stað þess að gefa 

börnunum svörin/niðurstöðurnar væri heppilegra fyrir kennarann að hjálpa 

börnum að ná þeirri færni að þau gætu sjálf aflað sér þekkingar. Hlutverk 

kennarans væri þannig að skapa börnunum gott námsumhverfi þar sem þau 

geta svalað forvitni sinni, tjáð skoðanir sínar og mótað eigin kenningar um 

orsök og afleiðingu. (Yldirim og Akamca, 2017)

4.3 Hlutverk kennarans

Í aðalmámskrá leikskóla (2011) segir að hlutverk leikskólakennara sé að vera 

leiðandi samverkamaður barna, foreldra og annars starfsfólks leikskóla. Einnig

skal kennarinn sjá til þess að hvert barn sé virt að verðleikum og að 

námsumhverfið sé skipulagt á þann veg að börn fái notið bernsku sinnar. Þá 

segir líka að hlutverk leikskólakennara sé að styðja við nám barna í gegnum 

leik á margvíslegan hátt, m.a. með því að :

Skapa fjölbreytilegt leikumhverfi og veita aðgengi að leikefni sem 

hvetur börn til að rannsaka, finna lausnir og skapa, gefa leik nægan og 

samfelldan tíma, gefa leik nægjanlegt rými svo að börnin hafi svigrúm til að 

hreyfa sig og til að þróa leik og dýpka, styðja við sjálfsprottnar athafnir og 

áhuga, eiga samskipti við börn og mynda tengsl við þau í gegnum leik, vera 

vakandi fyrir þeim tækifærum sem upp koma í leik og nota þau til að kveikja 

áhuga barna og styðja við nám þeirra, styðja við og efla jákvæð samskipti í 

leik, sjá til þess að öll börn hafi tækifæri til þátttöku í leik úti og inni. Hlutverk 

kennarans er að mestu leyti það sama í útikennslu og í annarri kennslu en að 

auki þarf útikennari að hafa til að bera áhuga á að sinna kennslu utandyra og 

staðfestu til að fylgja ákvörðun sinni eftir þrátt fyrir rysjótt veðurfar á Íslandi. 

Þekking á þeim fjölbreyttu tækifærum og mikla ávinningi sem af útikennslunni

hlýst eru þar gott leiðarljós.

4.4 Námsmat

Mikilvægur þáttur í hlutverki kennarans er að sinna námsmati nemenda sinna 

og er þar að mörgu að huga. Hugmyndir um nám og námsmat hefur tekið 

breytingum í gegn um tíðina þær hafa þokast frá því að hugsa í stöðluðum 



þroskalistum og prófum þar sem einn einstaklingur er borinn saman við 

annan á sama aldri, og yfir í það form að hugsa um þroska- og námsferil 

hvers einstaklings fyrir sig og bera saman árangur hans sjálfs í gegn um 

tíðina. Þá er líka gengið út frá því að hvert barn taki framförum á eigin hraða 

út frá eigin forsendum. Einnig hefur fókusinn verið að flytjast frá því sem 

barnið “vantar uppá” yfir í að meta styrkleika þess og áhugasvið. Þetta krefst 

nýrrar nálgunar við framkvæmd á námsmati og er því lýst í Aðalnámskrá 

leikskóla (2011).

Þegar fylgst er með þroska, námi og velferð barna er lögð áhersla á:

 Alhliða þroska,

 Sjálfstæði,

 Áhugasvið,

 Þátttöku í leik úti og inni,

 Félagsfærni og samkennd,

 Frumkvæði og sköpunarkraft,

 Tjáningu og samskipti.

Þar er einnig lögð áhersla á að nýttar séu fjölbreyttar aðferðir við 

söfnun, skráningu og greiningu á slíku mati.

Þær breytingar sem orðið hafa í menntunarfræðum kalla á nýjar 

starfsaðferðir í námsmati, nýjar leiðir til að meta nám og þroska barna. 

Námssögu aðferðin (e.learning stories) kom fyrst fram í Nýja-Sjálandi og var 

þróuð í þeim tilgangi að mæta þessum breytingum (Carr, 2001). Í námssögum

er áhersla lögð á að skrá örsögur, augnablik eða skyndimyndir í náms og 

þroskasögu eins barns eða barnahóps. Þær eru unnar í hringferli þar sem 

atburði/sögu er fyrst lýst (e. describe) og hún skráð með fjölbreyttum 

aðferðum. Það gæti t.d. verið skráning orða með upptöku eða ritun, 

myndataka með kyrr- eða hreyfimyndum.  Næst þarf að ígrunda og ræða (e. 

discuss) söguna með barninu, samstarfsfólki og/eða foreldrum. Því næst að 

greina og miðla (e. document) sögunni, hvað lærðist, framsetning. Lokaþrepið

er að ákvarða og nýta (e. decide) niðurstöðurnar (Kristín Karlsdóttir og Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2015). Vegna þess hve námssögu formið er opið er unnt

að taka fyrir afar ólíka þætti hvað varðar námsþætti, aldur, þroska og 

aðstæður.



5   Útinám í leikskólanum Álfheimum

Hér verður stuttlega farið yfir starfsemi leikskólans Álfheima með sérstaka 

áherslu á þátt útináms fyrr og nú.

Í leikskólanum Álfheimum á Selfossi er rík hefð fyrir útivist og 

náttúruvernd og um árabil hefur þar verið lögð stund á útikennslu með aðal 

áherslu á umhverfismennt og skógarferðir (Heimasíða Álfheima, e.d.). Nýlega 

setti leikskólinn sér markmið um að auka tækifæri barnanna til útináms með 

fjölbreyttara framboði, betur verður greint frá því síðar.

Starfsemi leikskólans hófst árið 1998 og 10 árum síðar hófst vinna við 

að móta umhverfisstefnu skólans.

Árið 2002 tók leikskólinn þátt í tilraunaverkefni Landverndar og gerðist 

“græn fjölskylda” og í framhaldi af því varð hann “leikskóli á grænni grein”. 

Leikskólinn fékk fyrsta Grænfánann afhentan árið 2004 og við hverja úthlutun 

síðan alveg samfellt til ársins 2020 (Grænfáninn, e.d.). Á árunum 2002-2004 

var unnið að þróunarverkefninu “Út um mó, inn í skóg” og við það  verða 

skógarferðir að föstum lið í starfsemi leikskólans. Í því verkefni var 

tilgangurinn m.a. að tengja börnin við umhverfi sitt og auka skilning þeirra á 

náttúrunni en einnig að stuðla að því að efla sjálfsmynd, sjálfstraust og 

líkamlegt heilbrigði þeirra. (Kristín Norðdahl, 2005). Skógurinn er í göngufæri 

við leikskólann og fer hvert barn í skógarferð eða ígildi hennar vikulega. 

Yngstu börnin byrja að fara í æfinga-skógar-ferðir á Engið, náttúrusvæði í 

útjaðri lóðarinnar og æfa þar úthald og það að ganga á óreglulegu yfirborði.

Þróunarverkefnið “Gullin í grenndinni” hófst árið 2008, við það komst á 

samstarf við vinaskólann í næsta húsi, Vallaskóla. Tilgangur þessa 

þróunarverkefnis var að stuðla að auknum samskiptum og meiri samfellu á 

milli skólastiga. (Anna Gína Aagestad, 2014). Samstarfið hefur haldið áfram 

og enn fara börnin saman í skógarferð þvert á skólastig einu sinni í mánuði.

Skógarferðir eru þannig orðnar fastar í sessi í leikskólanum og starfar 

hver aldurshópur eftir kerfi sem er aðlagað þeirra þörfum. Þau yngstu fara í 

styttri æfingaferðir í öruggri umgjörð og nálægð við leikskólabygginguna, þau 

eldri fara á vit ævintýranna á vettvangi skógarins og þau elstu, ásamt 

grunnskólabörnunum, byggja brú milli skólastiga í sameiginlegum, 

mánaðarlegum, skógarferðum.

Ákveðið var að byggja á þessum góðu hefðum og vinna að framþróun 

útináms með því að auka á fjölbreytni útikennslunnar. Þá var ráðið í stöðu 

sérgreinastjóra útikennslu sem hefur í samstarfi við stjórnendur lagt línurnar 

og mótað starfið. Það þótti heppilegt að leyfa elsta árgangi að njóta sín í 

þessu nýja námi ekki síst til að geta boðið þeim upp á tilbreytingu á síðasta 

árinu sínu í leikskóla. Ekki er óalgengt að það örli á þreytu eða leiða hjá 



þessum hópi, því þótti tilvalið að leyfa þeim að takast á við ný og krefjandi 

verkefni.

Elsti árgangur telur 40 börn sem skiptast á tvær deildir en mikið er 

unnið með hópinn sem eina heild. Þrír vinnuhópar eru myndaðir þvert á 

deildirnar, hver hópur fer vikulega í útikennslu og eru þá 13-14 börn með 

tveimur kennurum. Rík áhersla var lögð á að stilla fjölda barna í hóf, með því 

fengist betra næði til ígrundunar og svigrúm til hreyfingar og leikja.

Öllu jöfnu hafa börnin frjálst val um verkefni og frjálsan aðgang að 

efnivið. Við og við fá þau tilboð um skemmtilega tilbreytingu eins og að 

kveikja bál, poppa, steikja lummur eða vöfflur úti eða mála snjóinn.

Markmiðið með starfinu er fyrst og fremst að virkja sköpunarkraft 

barnanna sjálfra, efla sjálfstæði þeirra og um leið lýðræði í leikskólanum 

(Álfheimar heimasíða, e.d.). Þess vegna er ekki fyrirlögn að morgni, engin 

uppskrift af því hvað börnin eigi að gera þann daginn. Þau hafa hins vegar val 

um fjölbreytt verkefni, sum eru alltaf í boði, önnur koma og fara í formi 

tilboða.

Leikskólinn býr svo vel að eiga sérstakt útikennslusvæði með litlum 

kofa sem stendur undir himinháum grenitrjám í litlum afgirtum garði. Kofinn 

hýsir verkfæri, timbur og ýmislegt forvitnilegt sem þeim hefur áskotnast, 

smíðaáhöld, timbur, spotta, vinnuhanska og heyrnahlífar, merkitúss, köngla 

fötur af ýmsum stærðum og skóflur. Þetta geta börnin gengið í og notað að 

vild. Að auki eru verkfæri og áhöld sem börnin geta fengið að nota undir 

eftirliti eins og tálguhnífar, sagir og borvélar.  Einnig eru þarna sveiflur og 

hengirúm til að binda í trén, gamall björgunarhringur í spotta, stór vagn til að 

draga og ýmislegt fleira.

Í garðinum eru líka gróðurkassar fyrir matjurtaræktun, hellulögð stétt, 

moltutunnur og skógarsvæði svo þarna leynast fjölbreytt tækifæri til náms og 

þroska.

Leitað var að nafni fyrir þetta svæði en fyrir eru útivistarsvæðin 

Skógurinn, Engið og Garðurinn. Efnt var til hugmyndasamkeppni meðal 

starfsfólks og síðan kosið úr innsendum hugmyndum á stjórnendafundi. Nýja 

svæðið hlaut nafnið Friðland. Þar ríkir friður á milli fólks, friður til að vinna og 

gera tilraunir, þetta er landið okkar friðsæla, okkar Friðland.



6   Vettvangsathugun

Í þessum kafla er til umfjöllunar vettvangsathugunin sem gerð var og er fyrst 

greint frá aðdraganda og aðstæðum, þá kemur frásögn út útikennslu tíma 

sem er setur fram í formi örsagna og að lokum er samantektar kafli þar sem 

rýnt er í örsögurnar.

6.1 Aðdragandi

Vettvangsathugun þessi fór fram fimmtudaginn 25. mars 2021 á 

Friðlandinu, útikennslusvæði leikskólans Álfheima á Selfossi. Ákveðið var að 

taka þátt í tíma í útikennslu og fylgjast þar með frjálsum leik barnanna með 

sérstaka áherslu á að skrá hvernig sköpun og flæði birtist í leik barnanna. 

Einnig að fylgjast með hlutverki kennaranna sem þátt taka. Við skráningu og 

greiningu gagna var notast við námssöguaðferð. Rannsakandi tók þátt í 

útikennslu tíma, og við greiningu gagna var horft á myndefnið og staldrað við 

kafla sem vöktu áhuga með tilliti til þess hve niðursokkin börnin voru í 

verkefnin. Kringumstæður voru um margt óvenjulegar þennan dag, ný bylgja 

af COVID-19 var skollin á og tilkynnt um hertar aðgerðir aðeins deginum áður.

Yfirvöld biðluðu til foreldra að halda börnum sínum heima ef þau ættu þess 

kost. Samkvæmt dagsskipulagi áttu að fara 14 börn í útikennslu þennan dag 

ásamt tveimur kennurum. Sá hópur samanstóð af börnum af tveimur deildum,

en vegna sóttvarnarsjónarmiða var fallið frá að blanda deildunum og þess í 

stað var farið með öll mætt börn af annarri deildinni, það komu 7 börn þennan

dag. Þetta þýddi líka það að óvenju hátt hlutfall kennara var þennan dag, 

undir venjulegum kringumstæðum hefðu verið tveir kennarar með 14 börn, 

þennan dag voru 3-4 kennarar með 7 börn. Líklegt er að þetta hafi haft 

einhver áhrif á leik barnanna. Farið var út rétt fyrir klukkan tíu, allir vel 

dúðaðir því þennan dag var nokkuð napurt veður, köld gola og þunnur snjór 

yfir öllu. Það var ekki langt að fara þar sem útikennslusvæðið er við hliðina á 

leikskólanum. Kennarinn var vopnaður útimyndavél sem hann hafði fengið að 

láni, vélin var hlaðin yfir nótt og nýtt minniskort var í tækinu. Kennarinn var á 

vappi á milli barnanna og reyndi með því að fanga áhugaverð augnablik. Það 

var strax mjög mikið um að vera, börnin þustu iðjusöm um svæðið.

6.2 Örsögur úr útikennslutíma

Eftirfarandi örsögur eru skráningar á raunverulegum atburðum og samtölum 

sem áttu sér stað í útikennslutíma. Börnin eru auðkennd með bókstöfum A-G, 

Kennarar eru auðkenndir með K1 eða K2.  Sögurnar eru í tilfallandi röð en lýsa

allar hugarheimi barnsins þar sem allt er mögulegt. Í þessum sögum sést vel 

að frjáls leikur er birtingarmynd sköpunar og flæðis í leikskólanum. Í frjálsum 



leik fær hugmyndaflugið, að njóta sín og nýjar lausnir eru saumaðar saman í 

samningaviðræðum við félagana, sköpun er börnunum jafn eðlileg og að 

brosa. Flæðið er auðveldast að sjá á því hvað börnin eru djúpt sokkinn í leik 

sinn, þau leggja sig öll fram og leika af lífi og sál. Ekki af því að einhver er að 

segja þeim að gera það, heldur vegna þess að þau vilja gera það, þau eru í 

flæði.

Björgunarhringur

Í garðinum standa fjórir upphækkaðir gróðurkassar, C stendur uppi á einum 

þeirra og kastar björgunarhring yfir í þann næsta. Kaðall er bundinn í hringinn 

svo það verður lína á milli kassa. B kemur aðvífandi og vill vera með í 

björgunaraðgerðunum, hann stillir sér upp á næsta gróðurkassa þar sem 

björgunarhringurinn er núna. C heldur í kaðalinn og stekkur niður á jörð (eða 

kastar sér í sjóinn) og kallar til B að bjarga sér, að draga sig upp í skipið.

Trommusóló

Í bakgrunni standa tveir drengir F og D við hálfsmíðaðan kofa, timburbretti 

mynda gólfið á kofanum og eru þeir búnir að leggja þrjá spýtubúta á gólfið. 

Nú skiptast þeir á að spila trommusóló á spýturnar með tveimur mjóum 

greinum.

Fúsi Froskagleypir

Tveir drengir , A og B eru að klifra upp í tré þegar kennarinn kemur að þeim, A

klifrar ofar í tréð og gerir pláss fyrir B sem sest á neðstu greinina. Kennarinn 

er enn of langt frá til að heyra hvað þeim fer á milli, svo hann færir sig nær. 

Áður en við er litið snýr B sér á hvolf og hangir nú á hvolfi á fótunum. B bar 

sig vel í fyrstu en komst fljótlega að því að hann var í sjálfheldu og vildi þá 

láta bjarga sér niður. Eftir það er A uppi í trénu en B er á hreyfingu á jörðu 

niðri. Hann sækir litla dollu og fer að safna í hana snjó sem hann stráir 

vandlega á neðstu greinina þar sem fætur A hvíla. A bíður rólegur.

A “Ég er að sitja uppi í tré”

K “Ertu að sitja uppí tré? Hvað ertu að brasa?”

A  “Ég er að segja söguna”

K “Hvaða sögu?”

A “Sem við vorum að lesa áðan”

K “Já sem við vorum að lesa áðan, Fúsi froskagleypir. Eruð þið að leika 

ykkur í Fúsi froskagleypir leik?” (Það hafði verið lesið fyrir þá úr þeirri bók fyrr 

um morguninn.)

B “Fúsi froskagleypir, ég er Fúsi froskagleypir”

“Hvernig strákur er hann eiginlega þessi Fúsi?”

“Hann er hrekkjusvín”



Og Fúsi froskagleypir hrekkjusvín dreif sig út í skóg og fann “eitur” 

(snjó) sem hann stráði á greinina sem söguhetjan hvíldi fæturna á. Ef hann 

snertir “eitrið” þá mun hann festast eins og segull í hundrað ár!

Æðisgenginn flótti

Þrjú börn eru í eltingaleik í skóginum, drengirnir F og D og stúlkan E. F er með

langa grein og D er með tvær stuttar, greinarnar virðast vera vopn. Stúlkan E 

hleypur hlæjandi í gegn um skóginn og drengirnir elta, þeir króa hana af við 

girðinguna og sýna ógnandi tilburði. Kennarinn minnir börnin á hvað augu eru

viðkvæm og ekki sé gott að vera með oddhvassa hluti nálægt þeim. Á meðan 

brosir stúlkan út að eyrum og kastar mæðinni, þetta er greinilega allt í góðum

leik.

Dansandi spotti

A hafði búið sig vel og var með buff yfir munninn sem var á þessum 

tímapunkti komið hálft inn í munninn á honum. Hann sýnir kennaranum ílanga

spýtu sem var með bandspotta bundinn við, svo lætur hann spýtuna detta 

með tilþrifum, spýtan fer á undan niður og spottinn flaksast á eftir. K1 “Hvað 

ertu að gera?”

A (óskýrt, enda með buffið hálft í munninum) “Ég get sko festað þetta, 

get hamrað”

K1 “Ég heyri ekkert hvað þú segir þegar þú ert með þetta í munninum” 

(toga buffið úr munninum) “Hvað segir þú?”

A “Ég getur hamrað þetta við húsið, svo verður þetta dansandi band”

K1 “Getur þú hamrað þetta við húsið?”

A “Já”

K1 “Og hvað gerir þetta þá?”

A “Dansar”

K1 “Dansar?”

Buffagleypir

A stendur við vörubrettið sem myndar gólfið á hálfbyggðum kofa. Hann

er búinn að stilla spýtu upp á kantinn og stendur með sinn fótinn á hvorum 

enda spýtunnar og leikur sér að því að vega salt á kantinum. Þetta gerir hann 

nokkrum sinnum, alveg þangað til hann dettur á rassinn. Hann og kennarinn 

fara báðir að hlæja, því hann meiddi sig ekkert. Hann er með buff um hálsinn 

sem nær upp yfir munninn, hluti af buffinu er komið upp í hann.

A “Ég er buffagleypir “

K “Ha?”

A “Ég er buffagleypir.  Ég gleypi buff “

K “Gleypirðu buff, ertu buffagleypir?”



A “M-hm”

K “Er það nýr jólasveinn?”

A “Nei”

K “Hvað ertu þá”

A “Sem étur buff”

K “Éturðu bara buff”

A “M-hm”

K “Og ertu samt ekki jólasveinn?” A “U-u” segir hann og hristir höfuðið.

Dagskrárgerðar piltar

Þarna eru þrír drengir, D, A og B búnir að uppgötva að verið sé að fylgjast 

með þeim og taka videomyndir og byrja þeir að sprella fyrir myndavélina. Þeir

skiptast á að gera karate æfingar, hoppa upp og niður, taka armbeygjur, 

planka og sprellikall. “Nú er þetta komið inn á vídeóið” segja þeir.

Um ástina

Þrír drengir ræða málin

G  “B er sko skotinn í mér “

B  “Já”

K1 “Hvað þýðir það að vera skotinn í einhverjum?”

G  “Það þýðir að vilja giftast manni”

K1 “Já ókei”

B  “Ég ætla að giftast G bara”

A  “Strákur að giftast strák, það er hægt”

K1 “Það er hægt”

K2 “Jájá”

A  “Ég hef séð strák sem er búinn að giftast strák”

K1 “Já”

A   “og ég hef séð stelpu sem er búin að giftast stelpu”

K2 “Jájá”

K1 “Það er alveg hægt”

A  “Það er hægt að eiga margar konur eða manni”

K1 “Nú er það”

A  “Já”

K1 “Já ok ég vissi það ekki “

A  “Ef þau fara í brúðkaup á sama tíma”

K1 “Já getur maður gert það á sama tíma og eiga marga?”

A   “Já”

K1 “Jájá”

A  “Og það er hægt að eiga marga menn og margar konur”



K1 “Já á sama tíma?” A   “já”

Áhættubátur

G er mjög argur þennan dag, hann vill smíða bát en spýturnar vilja ekki

hlýða honum. Hann nær að plata einn kennarann til að smíða fyrir sig bátinn, 

kennarinn er þannig upptekinn langa stund. Á meðan finnur G sér annað 

verkefni, sækir garðgaffal og fer að stinga upp mold í gróðurkassa. Tveir 

félagar hans B og A færa sig áhugasamir nær. Í upphafi var rætt um mold og 

jörð, orma og kartöflur. Síðan barst talið að bátum og veiðarfærum, hvað sé 

hægt að veiða, um hákarlaveiðar og skrímsla veiðar. A hætti sér út í 

nýyrðasmíð, hann sagði að báturinn sinn væri til að veiða hákarla og “einhver

svona vond sjávardýr, þetta er svona “áhættubátur”. “Það er ekki orð” segir 

G, en B segir að það sé til rosalega mikið af orðum. Á Pólsku, íslensku og 

Ameríku. Þarna kemur kennari 2 að og fer að spyrja drengina hvort þeir hafi 

fundið einhverja orma, hvort þeir haldi að þeir séu í dvala ofan í jörðinni. 

Drengirnir svöruðu ekki.

6.3 Samantekt og greining á athugun

Í þessum útikennslutíma sjást mörg dæmi um það hvernig börnin sækja sér 

innblástur úr atburðum sem þau hafa upplifað sjálf, heyrt um eða séð. Er það í

samræmi við kenningar Dewey um að börn læri um það sem veki hjá þeim 

áhuga (Dewey, 2000). Þessir atburðir eða atvik hafa síðan áhrif á efni leiksins 

og inntak. Eitt dæmi um þetta er leikurinn sem varð til eftir lestur bókarinnar 

“Fúsi Froskagleypir”, drengirnir léku þar atriðið þar sem söguhetjan klifrar upp

í tré og Fúsi fer á eftir honum. Í bókinni fara þeir svo hátt að tréð svignar niður

og drengirnir fara á hvolf (eins og B gerði). Söguhetjan sleppir takinu á trénu 

og við það skýst Fúsi út í loftið. Þetta fannst drengjunum agalega fyndið og 

notuðu þessa sögu til innblásturs í leik sinn úti. Persónurnar voru nýttar og 

sagan hélt sér í upphafi leiks, en svo þróaðist leikurinn áfram og ímyndunarafl

barnanna tók við og þau fóru að ímynda sér hverju viðkomandi gæti 

hugsanlega tekið upp á að gera. Þarna stíga börnin út úr eigin hlutverki og 

máta sig í hlutverk sögupersónanna með því að endurleika söguna. Þegar þau

svo finna til öryggis í hlutverkinu leyfa þau ímyndunaraflinu að taka við, 

sköpunin fer á flug og þau fara að gera sér í hugarlund hvernig persónan 

mundi hegða sér, hverju hún gæti tekið upp á. Fúsi var t.d. hrekkjusvín og 

hrekkjusvín hrekkja, hann gæti sennilega fundið upp á því að líma 

söguhetjuna fasta við tréð með segul-eitri.

Í sögunni um áhættubátinn er mikið um að vera, G er bæði of argur til 

að geta smíðað og til að taka leiðsögn við smíðarnar, en hann finnur sjálfur 

leið til að vinna út úr ergelsinu með því að hreyfa líkamann, vinna 



erfiðisvinnu, hann fer að stinga upp mold. Þetta léttir heldur á ergelsinu, 

hreyfingin gerði honum gott. Í útikennslunni hafði hann svigrúm til að finna 

sjálfur lausn á vandanum og svigrúm til að framkvæma lausnina. Higgins og 

Nicol (2002) segja einmitt margt benda til þess að útikennsla hjálpi börnum 

að takast á við vanda og finna úrlausnir.

A sýnir bæði frumkvæði og skapandi hugsun þegar hann býr til nýtt orð

yfir leikfangið sitt. Í hans huga varð spýtubútur með bandspotta að báti, 

hlutverk bátsins var að veiða hákarla og vond sjávardýr, við slíkar aðstæður 

er tekin mikil áhætta, því hét báturinn “áhættubátur”.

Drengurinn í sögunni Björgunarhringur bregður sér fyrst í hlutverk 

björgunarmanns og síðan bjargaðs manns í sjávarháska. Olofsson fjallar 

hlutverkaskipti í frjálsum leik og skýrir hve lærdómsríkt það er fyrir börn að 

geta skipt um hlutverk og þannig sett sig í spor annarra.

Í lok sögunnar um áhættubátinn kemur kennari gangandi að börnunum 

og blandar sér í samtal þeirra. Kennarinn er ekki meðvitaður um það hvað 

hefur átt sér stað í samtalinu, enda hafði hann ekki setið með þeim. 

Kennarinn lítur á það sem á sér stað á yfirborðinu, þrír drengir standa við 

moldarbeð meðan einn þeirra stingur upp mold. Kennarinn dregur þá ályktun 

að þeir hljóti að vera að hugsa og tala um ánamaðka og kemur með 

athugasemd varðandi það. Drengirnir virða kennarann ekki viðlits, enda var 

langt síðan þeir hættu að tala um orma, sennilega um 6 mínútur, spurningin 

átti því ekki við lengur, hún var úr takti við samtalið.

Jóhanna Einarsdóttir (1999) fjallar einmitt um mikilvægi þess fyrir 

kennara að vera í nálægð við börnin, að vera í tengingu við það sem þau eru 

að fást við hverju sinni, annars sé hætta á að það sem raunverulega fór fram í

leiknum fari fram hjá kennaranum. Við slíkar aðstæður er hætta á að afskipti 

af leiknum séu úr takti við það sem átti sér stað.

Í sögunni um Buffagleypi kemur kennarinn með kenningu um að 

Buffagleypir sé jólasveinn, honum þótti nafnið benda til þess. Tilgátu 

kennarans var alfarið hafnað. Tveimur vikum síðar er kennarinn að fara yfir 

myndböndin í þriðja sinn og áttar sig þá loks á tengslum Buffagleypis og Fúsa 

Froskagleypis, kannski eru þeir frændur. Nafngiftin sýnir a.m.k. hvað börnin 

eru skapandi og hvað þau eru mikið að vinna úr því áreiti (lestur bókar) sem 

þau verða fyrir. Þau setja nýja og gamla þekkingu saman og skapa með því 

eitthvað alveg nýtt.

Í sögunni um ástina er rætt um hvað það þýðir það “að vera skotin í” 

einhverjum og hvort það séu einhverjar reglur varðandi það hver geti verið 

skotinn í hverjum. Börnin eiga frumkvæði að samtalinu og eru leiðandi í því 

allan tímann. Talið berst að samkynhneigð og hjónaböndum fólks af sama 



kyni og þar kemur fordómaleysi barnanna vel fram því þeim þótti það bæði 

sjálfsagt og eðlilegt. Svo tók hin skapandi hugsun við og sagði að það væri 

líka hægt að giftast mörgum í einu, maður þyrfti bara að gera það á sama 

tíma

Í sögunni um dagskrárgerðar pilta eru téðir piltar að gera tilraunir með 

tímann og afstæði hans, þeir sprella fyrir myndavélina og hlaupa svo til baka 

að myndavélinni til að sjá hvað sé að gerast í upptökunni, einn horfir meðan 

annar sprellar. Á meðan horft er skipuleggja þeir hvað eigi að setja inn á 

myndbandið næst. Þeir ætla svo að horfa á myndbandið seinna. Þeir eru að 

vinna í þremur víddum eða tímabeltum, fyrstur er sá sem er á sviðinu, þá sá 

sem er við myndavélina og að skipuleggja, og svo framtíðar-piltarnir sem fá 

bráðum að horfa á myndbandið.

Í örsögunum sést vel hvernig námssvið leikskóla birtist í frjálsum leik 

barnanna og var hægt að greina einkenni a.m.k. tveggja sviða í hverri sögu. 

Námssviðunum er ætlað að skarast og fléttast inn í daglegt starf leikskólans 

og á þeim stutta tíma sem athugunin fór fram sáust börn í virkri vinnu við öll 

sviðin fjögur.  Þetta sýnir hvernig skörun sviða og þátta eru einkennandi fyrir 

reynslumiðað nám. Einna auðveldast var að greina dæmi um Læsi og 

samskipti enda mátti sjá því bregða fyrir í öllum sögunum. Þar er unnið með 

tungumálið, tjáningu og samskipti. Dæmi um þetta var hvernig drengirnir 

tveir í sögunni um Fúsa froskagleypi taka upp þráðinn í sögunni og spinna sitt 

eigið framhald, einnig þegar drengurinn leikur sér að nýyrðasmíð í sögunum 

um áhættubátinn og buffagleypi. Heilbrigði og vellíðan snýr að líkamlegum og

tilfinningalegum þáttum og voru mýmörg dæmi um slíka ástundun, börnin 

voru afar virk í hreyfingu og sinntu þannig líkamlegum þáttum með klifri, 

stökkum og hlaupum. Dæmi um þetta var sagan um æðisgengin flótta þar 

sem þrjú börn eru á hlaupum í eltingaleik og Fúsi froskagleypir þar sem tveir 

drengir eru að klifra í tré.

Í námssviðinu sjálfbærni og vísindi er umfjöllunarefnið umhverfið, 

náttúran og vísindi. Drengirnir í sögunni um dagskrárgerðar pilta voru að gera

tilraunir á tækni og tíma, einnig í því að miðla upplýsingum þegar þeir 

skipuleggja íþróttaæfingar og taka þær upp á myndband. Námssviðið sköpun 

og menning snýr að sköpunarferli og fagurfræðilegri tjáningu barna. Dæmi 

um þetta voru sögurnar um trommusóló þar sem tveir drengir búa til 

trommusett úr spýtubútum og dansandi spotti þegar drengur deilir með 

kennara sínum fegurð hreyfingarinnar á flaksandi bandspotta.



7   Umræður

Á þessum síðum hefur athyglinni verið beint að útinámi í leikskólum, farið yfir 

fræðilegan grunn útináms og það hvernig útinám tengist leik og námi barna. 

Einnig var gerð vettvangsathugun í útinámstíma í leikskóla einum. Í þessum 

kafla verður leitast við að svara spurningunum: Hvernig birtast frjáls leikur, 

flæði og sköpun í útinámi og hvert er hlutverk kennara í útinámi 

leikskólabarna?

Fröbel sagði að barndómurinn hefði gildi í sjálfu sér, að ekki beri að líta 

á hann sem undirbúning fyrir það sem á eftir kæmi, heldur sé hann sjálfstætt 

tímabil í lífi hvers einstaklings (Fröbel, 1826). Þessi fullyrðing breytir því hvaða

augum við lítum barnið og hæfni þess til að hlutast til um eigin mál, út frá 

henni fær lýðræði og valdefling barnanna aukið vægi. Við þetta breytist 

hlutverk kennarans einnig, það verður ekki lengur sjálfgefið að sýn hans á 

verkefni dagsins séu réttust. Það sýnir sig líka að barnið lærir ekki endilega 

það sem dagskrá þeirra fullorðnu segir til um, barnið lærir það sem það er 

forvitið um, það sem það hefur áhuga á (Csikszentmihalyi, 2000; Fröbel, 

1826; Gardner, 1993; Inga Lovísa og Auður, 2014).

Þessi forvitni og áhugi koma berlega fram í frjálsum leik, þar sem 

barnið hefur bæði frjálst val um verkefni og svigrúm til að vinna úr 

hugmyndum sínum. Hlutverk kennarans verður því meira á þann veg að sjá 

barninu fyrir góðu og öruggu námsumhverfi sem býður upp á fjölbreytta 

notkunarmöguleika. Þar getur barnið öðlast reynslu í raunverulegum 

aðstæðum, verið rannsakandinn sem gerir ólíkar og fjölbreyttar tilraunir í 

samræmi við eigin upplifanir og áhuga. Þar getur barnið mótað eigin 

kenningar um lífið. Í frjálsum leik er barnið virkur þátttakandi í eigin námi 

(Dewey, 2000; Fröbel, 1826; Olofsson, 1987).

Þegar kennarinn gefur barninu færi á að velja eigin verkefni og njóta 

sín í frjálsum leik fær barnið æfingu í að taka ákvarðanir sem varðar það 

sjálft, í því er fólgið nám í undirstöðuatriðum lýðræðis. Barn sem sífellt er sagt

fyrir verkum hættir að taka frumkvæði og fer þess í stað að bíða eftir 

fyrirmælum. Þetta bælir náttúrulega forvitni barnsins, frumkvæði þess og 

skapandi hugsun víkur (Dewey, 2000; Fröbel, 1826).

Hlutverk kennarans felst einnig í því að vera styðjandi í leiknum og 

hjálpa barninu við þróun hans. Hann þarf að fylgjast vel með framgangi 

leiksins, taka þátt í samtölum eins og tilefni er til og vera nærverandi og 

eðlilegur hluti af leikumhverfinu. Þessi nærvera gerir kennarann færari um að 

lesa í samskipti barnsins og meta þörfina fyrir stuðning og leiðbeiningar, 

t.a.m. í samskiptum barnanna á milli eða við framþróun leiksins (Dewey, 

2000; Fröbel, 1826; Olofsson, 1987).



Í samtalinu fær barnið tækifæri til að segja frá því hvað það er að fást 

við og hvernig, kennarinn styður barnið í sínu þroskaferli með því að spyrja 

spurninga sem vekur það til umhugsunar, einnig nýtur barnið góðs af 

vitneskju kennarans og færni (Dewey, 2000; Fröbel, 1826; Vygotsky, 1978). 

Kennarinn veitir þannig barninu stuðning (e.scaffolding) yfir í meiri færni og 

barnið víkkar svæði eigin getu yfir í svæði mögulegs þroska eins og Vygotsky 

(1978) lýsir í kenningu sinni.

Þá er margt sem mælir með samþættingu námsgreina, Jordet (1998) 

segir t.a.m. að slík verkefni séu í meiri tengingu við raunveruleikann og gefi 

því raunverulegri ávinning. Fröbel (1826) var sama sinnis og taldi að ef unnið 

væri að tengdum hlutum samtímis væri mun betra að sjá samhengi þeirra.

Eins og áður sagði er áhugi er afar mikilvæg forsenda þess að læra nýja

hluti og til að nám eigi sér stað þarf að kvikna hjá barninu áhugi og löngun til 

að leysa verkefnið (Csikszentmihalyi, 2000; Dewey, 2000; Fröbel, 1826; 

Vygotsky, 1978). Áhugasvið og styrkleikar (greindir) hvers og eins geta verið 

af ólíkum toga eins og Gardner (1993) sýndi fram á með fjölgreindarkenningu 

sinni. Þessi vitneskja kallar á fjölbreytta nálgun í námi bæði hvað varðar efni, 

úrvinnslu og tjáningarform. Þá er mikilvægt að vinna út frá hæfni barnsins og 

styrkleikum þess í stað þess að horfa á hvað það skortir(Csikszentmihalyi, 

2000; Dewey, 2000; Fröbel, 1826; Gardner, 1993).

Til að viðhalda áhuganum þarf barnið að hafa hæfilega krefjandi 

verkefni sem tekur mið af getu þess og færni þá stundina, ekki of létt og ekki 

of þungt. Ef verkefnið er of létt eða mikið endurtekið efni fær barnið leið og 

missir áhugan á því en ef verkefnið er of þungt gefst barnið upp og yfirgefur 

verkefnið með tap í farteskinu. Þannig þarf verkefnið að vera af hæfilegri 

þyngdargráðu til að vera barninu viðráðanleg áskorun (Csikszentmihalyi, 

2000; Dewey, 2000; Fröbel, 1826; Gardner, 1993; Vygotsky, 1978).

Verkefnin þurfa að vera aldurssvarandi og hæfa getu barnsins og 

þroska, ekki er vænlegt til árangurs að bjóða tveggja ára gömlu barni og sex 

ára gömlu barni sama verkefnið. Þó geta þau vissulega unnið áþekk verkefni 

um sama efni en efnistökin væru önnur og mundu krefjast aðlögunar milli 

aldursskeiða. Auk þess að miða verkefnin við aldur barnsins þarf kennarinn 

líka að gera ráð fyrir því að börn þroskist á ólíkum hraða og á ólíkum sviðum 

og því gæti einnig þurft að aðlaga verkefnin innan aldursskeiðsins. Þá sýnir 

reynslan að börn læra ekki alltaf það sem kennarinn reynir að kenna þeim 

enda er nám flóknara ferli en millifærsla á vitneskju. (Inga Lovísa og Auður, 

Fröbel).

Börn læra best þegar þau fá tækifæri til að reyna hlutina sjálf á eigin 

líkama, gera tilraunir, og beita fjölbreyttum skynfærum, ekki bara sjá og 



heyra heldur einnig að snerta, smakka, lykta o.s.frv. Þannig öðlast þau 

persónulega reynslu sem hjálpar þeim að tengja saman nýja og eldri 

þekkingu. Við þetta hljóta þau einnig dýpri skilning á viðfangsefninu enda 

nota þau fleiri skynfæri og fjölbreyttari námsaðferðir þegar námið fer fram á 

þennan hátt (Csikszentmihalyi, 2000; Dewey, 2000; Fröbel, 1826; Gardner, 

1993; Olofsson, 1987; Vygotsky, 1978).

Kennarinn þarf einnig að skrásetja námsferli barnsins, það gerir hann 

með því að taka myndir, skrifa frásagnir og lýsingar af atburðum. Takmarkið 

er að fanga þroskasögu barnsins, ferlið í náminu, dæmi um slíka 

skrásetningaraðferð er námssöguaðferðin (Carr, 2001, Kristín og Anna 

Magnea, 2015).

Vettvangsathugun leiddi í ljós að börn sýna mikla virkni í 

útikennslutíma, þau sinntu verkefnum sínum af mikilli innlifun og tóku 

frumkvæði að því að finna ný verkefni í framhaldinu. Það er í samræmi við 

kenningar Fröbels (1826) um að börn séu dugmikil og hafi innri hvata til náms

og þroska. Áhugi barnanna á verkefnum sínum og virk þátttaka þeirra ásamt 

stuðningi kennarans eru lykill að velgengni í námi.
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Á síðunum hér á undan greindi ég frá tíma í útikennslu og vonandi hefur það 

gefið lesenda einhverja hugmynd um hvað þar fer fram. Slík lýsing er þó 

takmörkunum háð, hún er einskonar skyndimynd þessa dags og getur því 

aldrei sýnt meira en brot af möguleikum svæðisins. Því tel ég að það gæti 

verið afar áhugavert að gera frekari rannsóknir sem snúa að líðan barna og 

hegðun í útikennslu, hugsanlega í samanburði við það hvernig því er farið 

innandyra. Þannig er málum háttað að ég hef starfað við útikennslu í langan 

tíma og hef mótað mér kenningu um að börnin sýni þar aðra hegðun en inni. 

Mér finnst vera meiri ró yfir börnunum, þau eru iðjusöm og glaðbeitt og minna

er um árekstra og núning á milli þeirra. Oft breytist líka valdajafnvægið á milli

barnanna við það að fara út, þá rísa upp óvæntir leiðtogar sem njóta sín betur

í útivistinni. Þetta væri spennandi að rannsaka frekar.

Við það að skoða upptökurnar úr útikennslutíma kviknaði líka sú 

hugmynd hjá mér að gera meira af því að taka upp leik barnanna og sýna á 

deildinni. Það væri sannarlega áhugavert að kanna hvaða áhrif það gæti haft 

á börnin og kennarana á deildinni. Hugsanlegt er að kennararnir litu þátttöku 

sína og hlutverk öðrum augum og fyrir börnin væri þetta tækifæri til að 

endurspegla sig og upplifun sína, ekki síst ef þetta væri gert reglubundið. Það 

er líka í samræmi við námssögu aðferðina.

Þegar kom að því að gera vettvangsathugunina hafði ég miklar 

áhyggjur af þætti skrásetningar og fékk lánaða sérstaka útimyndavél sem ég 

gat fest á mig og þannig haft hendurnar lausar. Eftirá að hyggja hefði hefði 

verið betra fyrir mig að gera fleiri tilraunir með upptökurnar því að í  ljós kom 

að allt sem ég tók upp á þessa vél utandyra var ónothæft, myndirnar voru 

grófar og hljóðið ógreinilegt. Ég gat því einungis stutt mig við þann hluta af 

upptökum sem ég gerði á símann minn.

Ég hafði líka áhyggjur af því hvað ég þurfti að vera með mörg járn í 

eldinum í einu, ég var í raun að sinna hefðbundnu hlutverki mínu sem 

útikennari en þurfti um leið að taka myndir og fylgjast með leik barnanna. Ég 

hef sennilega ætlað mér full mikið, mér fannst að ég þyrfti að fanga allt sem 

fram fór, sem er vitaskuld ógerningur. Þessar áhyggjur liðu hjá þegar ég fór 

að taka þátt í starfinu með börnunum og njóta samverunnar með þeim.
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