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Ágrip 

 

Hér á eftir er verkefni sem er lokaverkefni til B.Ed prófs á Menntavísindasviði við Háskóla 

Íslands. Tilgangur þess er að setja fram greinagerð um gildi útikennslu og leggja fram 

hugmyndir að verkefnasafni í útikennslu fyrir starfsfólk á leikskólanum Ásgarði á 

Hvammstanga. Hugmyndin með gerð þessa verkefnasafns er sú að hvetja starfsfólk til að 

kynna sér þá möguleika sem felast í umhverfi leikskólans til að auka fjölbreytileika í námi 

barnanna. Að það veki fólk til umhugsunar um þau tækifæri sem felast í nærumhverfinu og 

stuðli að nýrri upplifun af útiveru.  

 Verkefninu er skipt í tvo hluta. Annars vegar er um greinagerð að ræða sem fer hér á eftir 

og hins vegar verkefnasafn fyrir leikskólakennara sem unnar eru út frá hugmyndum um 

útikennslu.  

 Í greinagerðinni verður hugtakið útinám skilgreint og rætt um mikilvægi þess að fara út í 

náttúruna. Einnig verður fjallað um hlutverk kennarans og hvaða hluti ber að hafa í huga við 

skipulagningu útináms. Fjallað verður um umhverfið og hvaða þættir í því hvetja börn til 

leiks. Jafnframt er talað um árstíðirnar og það hvernig við getum notfært okkur útikennsluna 

allan ársins hring. Í greinagerðinni er stuðst við kenningar Dewey, Piaget og Vygotsky um 

nám barna.  

 Í seinni hluta verkefnisins er verkefnasafn þar sem settar eru fram nokkrar hugmyndir að 

verkefnum til útikennslu. Verkefnin eru unnin út frá umhverfinu á Hvammstanga og þeim 

möguleikum sem felast í því. 
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Formáli 

Hugmyndin að verkefninu kviknaði við leikskólakennaranám okkar í Háskóla Íslands og þá 

sértaklega í áfanganum „Útinám og útikennsla“ í umsjá Auðar Pálsdóttur. Okkur fannst 

kennsluefnið áhugavert og vakti það okkur til umhugsunar um á hvaða hátt væri hægt að nýta 

umhverfið til kennslu. Verkefnasafnið er útbúið fyrir starfsfólk leikskólans Ásgarðs á 

Hvammstanga með það fyrir augum að gefa þeim fleiri hugmyndir að útikennsluverkefnum 

fyrir börn.  

 Hugmyndin er sú að búa til fjölbreytt verkefnasafn sem starfsfólkið getur nýtt sér og 

þróað áfram. Í tengslum við vinnuna sem fólst í því að að setja saman verkefnasafnið og 

greinagerðina sem því fylgir höfum við lært að útikennsla býður upp á fjölbreytta möguleika 

til kennslu sem hægt er að nýta á margvíslega vegu.  

 Sérstakar þakkir viljum við færa leiðsagnakennara okkar henni Auði Pálsdóttur aðjúnk í 

landafræði fyrir góðan stuðning og leiðsögn í gegnum verkefnavinnuna. Einnig viljum þakka 

fjölskyldum okkar og vinum fyrir ómetanlegan stuðning og þolinmæði. Við þökkum Elínu 

Smáradóttur, Láru Helgu Jónsdóttur og Ragnhildi Bjarnadóttur fyrir yfirlestur verkefnisins og 

ábendingar varðandi málfar og stíl. Myndskreytingar í verkefnasafninu eru eftir Jón Rafnar 

Benjamínsson og viljum við færa honum okkar bestu þakkir fyrir hans vinnuframlag. 
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1. Inngangur 

Útivera hefur alltaf heillað okkur. Við ólumst báðar upp úti á landi og bjuggum við þær 

aðstæður að alls staðar var stutt í guðsgræna náttúruna. Að okkar mati var það ómetanlegur 

þáttur í uppvexti okkar og jafnframt uppspretta fjölbreyttra leikja. Á þessu tímaskeiði var 

upplifun okkar sú að við byggjum við ómælt frelsi til að kanna heiminn og urðum við lítið 

varar við eftirlit foreldra okkar, þó það hafi að sjálfsögðu verið til staðar. Við tókumst á við 

fjölbreytt og skemmtileg viðfangsefni í nærumhverfi okkar eins og að vaða yfir læki, búa til 

stíflur, klifra upp fjöll, fara niður í fjöru og lentum við jafnframt í ýmsum skemmtilegum og 

óvæntum ævintýrum. 

 Lokaverkefni þetta er tvíþætt, annars vegar verkefnasafn með útfærðum 

kennsluhugmyndum tengdum útinámi fyrir leikskólann Ásgarð á Hvammstanga. Hins vegar 

er greinagerð sem er fræðileg dýpkun á verkefnunum, innihaldi þeirra sem og tengingu þeirra 

við markmið aðalnámskrár leikskóla. Í þessari greinagerð ræðum við um hvað felst í 

hugtökunum útinámi og útikennslu en sá skilningur sem við leggjum í hugtakið útikennsla er 

það sem snýr að kennaranum, það sem hann leggur af mörkum til að efla menntun nemenda 

utandyra. Við teljum að með útinámi sé átt við allt það nám sem á sér stað hjá nemendunum 

sjálfum.  

 Samkvæmt Norðmanninum Arne Nikolaisen Jordet (1998) er útikennsla eitthvað sem á 

sér stað fyrir utan veggi skólans, þar sem börnin eru í náinni snertingu við umhverfið. 

Útikennslan gefur börnunum tækifæri til þess að nota öll skilningarvit sín auk þess sem þau fá 

að upplifa hlutina sjálf og öðlast þannig aukna persónulega reynslu (Jordet,1998). 

 Fjallað verður um hlutverk kennarans í námi barna, í hverju það felst og með hvaða hætti 

kennarinn getur náð sem bestum árangri við útikennsluna. Einnig verður fjallað um umhverfið 

og hvort börn séu líklegri til að hrífast af náttúrlegu umhverfi eða manngerðu. Jafnframt er 

talað um árstíðirnar og að við getum notfært okkur útikennsluna allan ársins hring. Kynntar 

verða kenningar um nám og þroska barna og þær tengdar við kosti og mikilvægi þess að börn 

upplifi á áþreifanlegan hátt nærumhverfi sitt. Að lokum verður gerð grein fyrir uppbyggingu 

verkefnasafnsins sem tengist nærumhverfi leikskólans Ásgarðs á Hvammstanga.  

 Tilgangur verkefnasafnsins er að auka áhuga og ánægju barna á útiveru og dýpka skilning 

þeirra á ýmsum þáttum í náttúrunni og samfélaginu. Einnig er verkefnasafnið til þess fallið að 

auka áhuga kennara á þeim möguleikum sem útikennslan býr yfir. Verkefnasafnið felur í sér 

tuttugu hugmyndir sem kennarar geta stuðst við í útikennslu og nýtt nærumhverfi leikskólans 
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Ásgarðs á einn eða annan hátt við hana. Í seinni hluta verkefnisins verða þessar hugmyndir 

kynntar. 

 Við val á verkefnum var víða leitað fanga. Sumar hugmyndir byggja á því sem við höfum 

lært í kennaranámi okkar, aðrar fundum við á vefsíðum leik- og grunnskóla eða í útgefnu 

kennsluefni, bæði í efni af veraldarvefnum og bókum. Enn aðrar hugmyndir voru sóttar í 

lokaverkefni annarra kennaranema. En í þessar heimildir er vitnað hverju sinni eftir bestu 

samvisku. Margar hugmyndanna eigum við þó sjálfar og höfum útfært fyrir leikskólann 

Ásgarð á Hvammstanga. 
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2. Leikskólinn Ásgarður 

Hvammstangi er lítið þorp á Norðurlandi þar sem starfræktur er leikskólinn Ásgarður (3. 

mynd, 2010). Við hliðina á honum er skrúðgarðurinn Bjarkarás þar sem kvenfélagið á 

staðnum hefur staðið fyrir trjá- og blómarækt í tugi ára. Hvammstangi stendur við sjó og er 

auðvelt að komast í fjöru (4. mynd, 2010). Í gegnum bæinn rennur á (5. mynd, 2010) og mikið 

er um búfjárrækt bæði innanbæjar og í nálægri sveit í kringum þorpið.  

 

 

1. Mynd. Loftmynd af Hvammstanga. 

 

Næsta þorp við Hvammstanga heitir Laugarbakki og er það í um tíu km fjarlægð. Þar er safn 

sem heitir Grettisból og er tileinkað Gretti Ásmundarsyni sem var fæddur í nágrenni 

Hvammstanga (2.mynd, 2008). Einnig er á Hvammstanga Selasetur Íslands, sem er áhugavert 

safn um seli á Íslandi ( 6. mynd, 2010). Tilvalið er að nýta þessa staði og það fræðsluefni sem 

þar er að finna til að upplýsa börnin um seli. 

 Leikskólinn Ásgarður starfar nú á tveimur stöðum. Bæði á Hvammstanga og í 

félagsheimilinu Víðihlíð í Víðidal. Í félagsheimilinu Víðihlíð er rekin ein leikskóladeild með 

blönduðum aldri. Var deildin opnuð í október 2006 til að mæta þörfum um leikskólavistun í 
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Víðidal. Er leikskóladeildin enn í notkun en fyrirhugað er að loka henni í vor þar sem 

rekstrargrundvöllur hefur breyst vegna þess að færri börn eru á leikskóla aldri nú en áður á 

svæðinu. Ásgarður er eini leikskólinn í Sveitafélaginu Húnaþingi vestra og stendur 

sveitafélagið fyrir rekstri hans. Í húsnæði leikskólans á Hvammstanga eru starfræktar þrjár 

leikskóladeildir og eru þær aldursskiptar ( Leikskólinn Ásgarður, e.d.).  

 Leikskólinn á Hvammstanga er staðsettur ofarlega í miðjum bænum og er hann í næsta 

nágrenni við yngri deild Grunnskóla Húnaþings vestra. Grunnskólinn er starfræktur á tveimur 

stöðum. Kennsla barna á yngsta stigi fer fram á Hvammstanga en börnum í mið og elsta stigi 

er ekið á hverjum degi fram á Laugarbakka.  

 Gott göngufæri er frá leikskólanum og stutt að fara, hvort sem farið er í fjöruna, 

Kirkjuhvamminn, upp í móa eða í miðbæ bæjarins. Þar sem bærinn er lítill og íbúar fáir er 

stutt að fara innanbæjar og því er auðvelt að vera í tengslum við atvinnu- og menningarlíf 

bæjarins.  

 Umhverfis leikskólahús Ásgarðs liggur stór leikvöllur. Framan við húsið er hann búinn 

leiktækjum en aftan við húsið er brekka og eru engin leiktæki þar. Þar er hins vegar 

grænmetisgarður þar sem börnin rækta grænmeti og kartöflur. Sunnan við leikskólann er 

skrúðgarðurinn. Nýting umhverfis leikskólans fer eftir árstíðum og veðri (Leikskólinn 

Ásgarður, e.d.). Við leikskóladeild Ásgarðs í Víðihlíð (6.mynd, 2010) er leikskólalóð sem 

snýr í austur og er hún búin nokkrum leiktækjum. Í nærumhverfi leikskólans eru fjögur 

íbúðarhús, veitingaskáli og bújarðir. Einnig má nefna að leikskólinn stendur við þjóðveg eitt. 

Frá deildinni er göngufæri á íþróttavöll í eigu ungmennafélagsins Víðis. Auk þess er stutt að 

fara í skógarreitin Freyjulund sem er í eigu kvenfélagsins Freyju í Víðidal en hann stendur 

hinum megin við þjóðveg eitt (Leikskólinn Ásgarður, e.d.). 

 Er það okkar trú að verkefnasafnið muni nýtast vel við útikennslu í leikskólanum Ásgarði 

og muni aðstoða leikskólakennarana þar við að verða enn betri kennarar og börnin á 

leikskólanum við að verða enn fróðari um sitt nánasta umhverfi. 
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2. mynd. Sagnahringurinn í Grettisgarði  

 

 

 3. mynd. Leikskólinn Ásgarður  

 

 

                                           4. mynd. Fjaran á Hvammstanga  
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                                                            5. mynd. Syðri Hvammsá 

 

 

 

 

 

 

6. mynd. Selasetur Íslands  

 

7. mynd. Leikskólinn í Víðihlíð 
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3. Útikennsla 

3.1 Hvað er útikennsla? 

Útikennsla hefur notið sívaxandi vinsælda á vesturlöndum. Til eru ýmsar skilgreiningar um 

það hvað útikennsla felur í sér. Bæði er hægt að nota hugtakið útikennsla og útinám en fólk 

leggur oft ekki sama skilning í hugtökin. Sá skilningur sem við leggjum í hugtakið útikennsla 

er það sem snýr að kennaranum, það sem hann leggur af mörkum til að efla menntun 

nemenda utandyra. Skipulag kennarans hefur áhrif á hversu mikið nám fer fram.En með 

útinámi er átt við allt það nám sem á sér stað hjá nemendum.  

 Samkvæmt Norðmanninum Arne Nikolaisen Jordet (1998) er útikennsla eitthvað sem á 

sér stað fyrir utan veggi skólans, þar sem börnin eru í náinni snertingu við umhverfið. 

Útikennslan gefur börnunum tækifæri til þess að nota öll skilningarvit sín auk þess sem þau fá 

að upplifa hlutina sjálf og öðlast þannig aukna persónulega reynslu. Útikennsla veitir 

nemendum einnig tækifæri til athafna þar sem börnin þroskast og leika sér á eigin forsendum. 

Forvitni barna og hugmyndaflug getur eflst auk þess sem börnin fá fleiri tækifæri til þess að 

vera þáttakendur í hóp. Þegar námið er fært út fyrir kennslustofuna gefur það aukinn 

möguleika til að samþætta námsgreinar og á þann hátt getur kennslan orðið líflegri og meira 

uppbyggjandi. Þær athafnir sem eiga sér stað jafnt innan sem utandyra verða í meira samhengi 

við hverja aðra. Með útikennslu fá börnin aukin tækifæri til þess að kynnast umhverfi sínu. 

Þau upplifa síbreytilega náttúruna á eigin forsendum, kanna nærumhverfi sitt bæði á skólalóð 

og í nágrenni skólans og kynnast því samfélagi sem þau eru þáttakendur í. Með þeim hætti er 

hægt að leitast við að gera upplifanir barnanna sem raunverulegastar (Jordet, 1998).  

 Ken Gilbertsson, Timothy Bates. Terry McLauglin og Alan Ewert (2006) komu með þá 

skilgreiningu að útinám væri aðferð til að læra, sem byggir á reynslu og á sér stað utandyra. 

Útinám krefst notkunar allra skilningarvita, þroskar samskiptafærni og eflir tengsl við sjálfan 

sig og aðra (Gilbertson, K., Bates, T., McLauglin, T., og Ewert, A ,2006). 

3.2 Hvers vegna útikennsla?  

Í Aðalnámskrá leikskóla 1999 segir ,, Börn hafa ríka þörf fyrir að hreyfa sig frjálst og 

óhindrað. Í leikskóla ber því að leggja áherslu á hreyfingu barna og hreyfiuppeldi. Öll 

hreyfing stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan. Leikir, sem reyna á líkamann, veita barni 

útrás.’’(Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 19).  

Með útikennslu fá börnin aukna hreyfingu og meira svigrúm til að athafna sig heldur en í 

hinni hefðbundni kennslustofu og veitir það þeim líkamlega og andlega vellíðan. Verkefni 
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sem þau kljást við utandyra eflir snerpu þeirra og getu auk þess sem þau sýna frumkvæði í 

leik. Með útikennslu er hægt að samþætta námsgreinar og námsvið á ýmsa vegu og býður það 

upp á mismunandi aðferðir og nálganir. Útikennsla þarf ekki að vera viðamikil og flókin í 

framkvæmd. Sem dæmi um útikennslu getum við nefnt nokkur atriði sem einfalt eru að 

framkvæma. Það er til dæmis þegar kennarinn fer með börnunum í trjálundi eða 

almenningsgarða. Þá fá börnin tækifæri til að fræðast um blómin og gróðurinn sem þau sjá 

þar. Þegar farið er á náttúrugripasafn læra börnin um náttúruna og áhrif manna á hana. Í 

fjallgöngu eru börnin þáttakendur í ævintýralegri reynslu undir ábyrgum leiðsögumanni 

(Gilbertson, o.fl., 2006). 

3.3 Hlutverk kennarans 

Börnin sem nema við leikskólann Ásgarð koma úr fjölbreyttum aðstæðum þar sem umhverfi 

þeirra og áreiti er af mismunandi toga. Veturinn 2009-2010 voru í leikskólanum 47 börn sem 

voru búsett í þéttbýliskjörnunum Hvammstanga og Laugarbakka en 12 börn voru búsett í 

sveitunum í kring (Leikskólinn Ásgarður, e.d.). Af þeim sökum getur það verið krefjandi fyrir 

kennarann að skipuleggja viðfangsefnið þannig að börnin öðlist dýpri reynslu og upplifi 

nærumhverfi sitt. Kennarinn þarf alltaf að byggja ofan á þá þekkingu og reynslu sem börnin 

búa þegar yfir. Eftir því sem börnin geta notað fleiri skynfæri til að afla sér þekkingar á því 

sem þau komast í kynni við, því betri skilning öðlast þau.  

 Þegar valin er sú leið að fara með kennsluna út fyrir veggi skólans er í mörg horn að líta. 

Kennarinn þarf að vera vel undirbúinn og skipulagður. Hann þarf einnig að huga að hvernig 

hann geti náð sem mestum árangri með kennslu sinni sem fellur að ólíkum þörfum innan 

barnahópsins. Áður en útikennslan hefst þarf að virkja sem flesta í hópnum með því að spyrja 

ákveðinna spurninga um viðfangsefnið og kynna sér efnið í bókum. Með þessu er hægt að 

undirbúa kennsluna sem best áður en út er komið (Jordet, 1998).  

 Kennarinn þarf að vera móttækilegur og opinn og tileinka sér jákvætt viðhorf. Hann þarf 

að fylgjast með því hvað er að gerast í náttúrunni hverju sinni og vekja athygli nemenda á því. 

Börn sem eru ekki hrifin af útikennslu þarf að virkja til að þau geti smám saman kynnst 

upplifuninni utandyra og lært að njóta hennar. Náttúran á að kveikja áhuga barnanna og örva 

þau til athafna. Börnin hafa mikla hæfileika til að skilja það sem þau sjá í náttúrunni t.d. þegar 

þau sjá dýr á beit. Þau drekka í sig allan fróðleik. Að sjá eitthvað gerast með eigin augum er 

mun sterkari upplifun heldur en að heyra einhvern segja frá því eða lesa um það í bók því 

börn gleyma sjaldan beinni upplifun (Cornell, 1998). 
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3.4 Umhverfið 

Umhverfis- og menntunarfræðingurinn Helen Tovey taldi að margt bendi til þess að börn velji 

frekar náttúrulegt umhverfi en manngert til að leika sér í. Þó að börnin velji sér oft leiktæki á 

leikvöllum þá eru það náttúrulegu hlutirnir á svæðinu, s.s gras, blóm, tré og runnar sem börnin 

meta meira og varir leikur þeirra hlutfallslega lengur þar en í leiktækjunum (Tovey, 2008). 

 Gróðurinn virðist halda betur athygli þeirra við leikinn heldur en leiktækin. Þetta er mjög 

athyglisverð niðurstaða þar sem náttúrulegi hluti leikvalla er oft á tíðum aðeins  

uppfyllingarefni fyrir auð svæði og til skreytingar. Börnin þurfa að fá tækifæri til þess að vera 

hluti af umhverfinu en ekki aðeins áhorfendur.  

 Þegar börnum er búið námsumhverfi þarf að gera ráð fyrir því að þau geti unnið með 

náttúruna, grafið skurði og ræktað blóm og grænmeti. Á þennan hátt fá börnin tækifæri til 

þess að læra af eigin reynslu og að setja mark sitt á náttúruna. Börn eru mjög forvitin um 

eiginleika náttúrunnar og hafa mikinn áhuga á að skoða þá og rannsaka. Því er það heillandi 

viðfangsefni að búa námsumhverfi þeirra þannig úr garði að þau hafi tækifæri til þess að 

skoða náttúruna með eigin augum og ná sér í þekkingu með því að skoða hvað gerist í 

umhverfinu og takast sjálf á við verkefnin (Tovey, 2008).  

3.5 Árstíðarnar 

Útikennslu er hægt að sinna allt árið um kring og og er engin árstíð betur til þess fallinn en 

önnur. Í bókinni Schoolyard-Enhanced learning (2007) kemur fram að Kristin Metz í 

Háskólanum í Boston telur að reglubundin útikennsla sé mikilvæg fyrir börnin og að ekki sé 

aðeins einblínt á þá daga þegar hlýtt er í veðri heldur sé farið allt árið um kring. Hversu oft og 

reglulega farið er út er háð ýmsum þáttum t.d veðri, dagskrá leikskólans eða óvæntum 

uppákomum. Ef búið er við kalt loftslag getur verið mjög hressandi að fara út, jafnvel þó það 

sé í stuttann tíma. Auk þess virðast skilningarvitin oft skarpari á köldum vetrardegi en í sumar 

mollunni (Broda, 2007)  

 Það veitir börnunum einnig góða upplifun að ganga í snjónum á köldum vetrardegi þar 

sem þau eiga auðvelt með að greina eigin fótspor og annarra. Í tengslum við það er hægt að 

greina fótspor eftir mismunandi dýr svo þau átti sig á hvaða dýr séu á ferli yfir 

vetrarmánuðina. Það er mikilvægt fyrir börnin að átta sig á því að mörg dýr liggja í dvala yfir 

veturinn en önnur eru sýnileg (Broda, 2007).  
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4. Kenningar um nám og þroska barna 

Hér á eftir er umfjöllun um kenningar um nám og þroska barna er lúta að útikennslu.  Fjallað 

er um Hugsmíðahyggju og  kenningar fræðimannanna Piaget, Vygotsky og  Dewey. 

 Mikilvægt er fyrir kennara að þekkja þær kenningar sem settar hafa verið fram varðandi 

nám barna. Sé kennslan byggð á þeim þáttum öðlast hún meiri tilgang og dýpri merking 

verður í því sem við tökum okkur fyrir hendur. Kennslan þarf að vera byggð á skilningi á 

kenningunum á bak við fræðin. Í mörgum þessara kenninga er komið inn á útikennslu og 

ítrekað hversu mikilvægt er fyrir börnin að fá tækifæri til þess að stunda nám utandyra. 

Mismikið er fjallað um útikennsluna en þó eru nokkrar kenningar sem auka vel skilning á því 

(Gilbertson ofl., 2006). 

4.1 Hugsmíðahyggja 

Ein þessarra kenninga er hugsmíðahyggjan. Rætur hennar má rekja til hugmyndafræði Dewey 

og Piaget (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005). En 

Vygotsky var með svipað áherslur í sinni hugmyndasmíði (MacNaughton,2009). Aðaláherslur 

hugsmíðahyggjunar eru þær að byggja þarf á fyrri vitneskju og reynslu nemendanna til þess 

að leggja grunninn að frekara námi. Á þann hátt byggir nemandinn á fyrri reynslu og skapar á 

þannig nýja þekkingu (MacNaughton,2009). Kennarinn þarf því að komast að hvaða kunnáttu 

og reynslu nemandinn býr þegar yfir til að geta veitt honum viðeigandi kennslu (Gilbertson 

o.fl., 2006). Að mati hugsmíðuhyggjusinna erum við virk í okkar eigin námi (MacNaughton, 

2009). 

4.2 Kenning Piaget 

Meginhugmyndir svissneska sálfræðingsins Jean Piaget (1896-1980) um það hvernig börn 

læra og þroskast vitsmunalega segja að vitrænn þroski sé kominn undir fjórum þáttum sem 

allir tengjast hver öðrum. Fyrsti þátturinn er líkamsþroski. Annar þátturinn er  reynsla sem 

fengin er með því að handfjatla áþreifanlega hluti og velta þeim fyrir sér. Þriðji þátturinn felst 

í félagslegum samskiptum í formi leiks, tals eða annarra samskipta við aðrar manneskjur og 

þá sérstaklega börn. Fjórði þátturinn er jafnvægisleikni, en í henni felst samþætting hinna 

þriggja þáttanna þannig að hugsunarform bæði mótist og endurmótist (Charles, 1981).  

 Hugsunin sprettur af athöfnunum sjálfum og þekking er eitthvað sem við getum ekki látið 

börnunum í té. Hún byggist á því sem börnin læra þegar þau takast sjálf á við viðfangsefni 

sín. Þeim er eðlilegast að vera stöðugt að prófa sig áfram. Þau kanna heiminn stanslaust og 
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eru því sífellt að endurmóta þau hugsanaform sem þarf til að ná tökum á flóknari vitneskju 

(Charles, 1981).  

 Í kenningum Piaget er ekki lögð megináhersla á aldurstenginguna. Áherslan er lögð á að 

þroskinn gerist í þrepum og ekki er unnt að flýta fyrir honum heldur gerist hann í 

smámsaman. Megináherslan í hans kenningum er að börn geti ekki skilið hluti eða fyrirbæri 

án þess að hafa skynjað eða þreifað á þeim. Nýr skilningur verður að tengjast beint við 

ákveðið fyrirbæri. Barnið þroskast með leik eða virkni og upplifir þannig hlutina sjálft. Það 

þroskast smá saman með því að tengja nýja upplifun við fyrri reynslu og feta sig þannig upp 

þroskastigann ( Jordet, 1998). 

 

4.3 Kenningar Vygotsky 

Rússneski þroskasálfræðingurinn Lev Vygotsky (1896-1934) Taldi að hugur barna þroskist í 

samræðum við þá aðila sem barnið umgengst og kynnti fyrstur manna hugtakið um svæði hins 

mögulega þroska (á ensku zone of proximal development). Í því hugtaki felst að barnið öðlast 

betri færni á ákveðnum viðfangsefnum með hjálp fullorðinna, eða annarra reyndari aðila, 

heldur en það sem barnið gerir af sjálfsdáðum. Á þann hátt fer nám barnsins fram. Í 

leikskólastarfinu geta börn lært í gegnum samvinnu og samræður við leikskólakennarann og 

fengið hjálp við ýmis verkefni. Vygotsky vildi meina að á þann hátt séu svæði mögulegs 

þroska övruð og barnið öðlast meiri færni við að glíma við ákveðin viðfangsefni. Seinna mun 

barnið styðja við aðferð hins fullorðna á nýjan og sjálfstæðan hátt (Shaffer, 1999). 

 Vygotsky notaði líka hugtakið vinnupallar (á ensku scaffolding). Þetta hugtak notaði 

Vygotsky til að líkja barninu við byggingu sem verið er að reisa og aðstoðin sem það fær frá 

hinum fullorðna er líkt við vinnupalla sem að hjálpa barninu við að byggja upp nýja hæfni 

(Berk, 1995). Barn sem á erfitt með að leysa verkefni fær stuðning frá hinum fullorðna. Hinn 

fullorðni þarf aftur á móti að vera meðvitaður um hvenær hann eigi að draga sig í hlé og leyfa 

barninu að glíma sjálft við verkefnið því með auknum skilningi þurfa börn minni hjálp frá 

fullorðnum við lausn verkefnis (Shaffer, 2002).  

 Sem dæmi um vinnpalla má nefna þegar kennarinn aðstoðar barnið við að öðlast aukna 

færni við notkun skæra. Þá aðstoðar kennarinn barnið fyrst til að byrja með en dregur sig 

síðan í hlé þegar barnið er að ná tökum á að klippa með skærunum.  
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4.4 John Dewey 

Bandaríski menntunarfræðingurinn og heimspekingurinn John Dewey (1859-1952) lagði 

áherslu á að reynslan væri ríkur þáttur menntunnar. Hann taldi að kennarinn þurfi að vera vel 

undirbúinn og skipulagður til að nám barna geti átt sér stað. Hlutverk kennarans í námi barna 

er að tryggja að nemandinn hafi tækifæri til menntunar frekar en að leggja áherslu á 

utanbókarlærdóm (Gilbertson o.fl., 2006). 

 Margir sem aðhyllast hugmyndir Dewey segja að hægt sé að finna ögrandi verkefni sem 

stuðla að námi alls staðar í umhverfinu. Hið talaða mál gegnir ekki eins stórum þætti og hin 

raunverulega upplifun á umhverfinu þar sem einstaklingurinn hefur tök á að nýta öll sín 

skynfæri til að upplifa náttúruna. Við getum öðlast raunverulegann skilning í gegnum 

reynsluna sem við fáum við að upplifa hlutina og framkvæma þá sjálf. Sú þekking sem 

einstaklingurinn öðlast við athöfnina festist betur í minni heldur en þegar reynt er að kenna 

með orðunum einum saman. Reynslan sýnir að nám verður mun betra ef einnig er tekið tillit 

til umhverfis úti í stað þess að vera algerlega bundin kennslustofunni (Hammerman, D. R., 

Hammerman, W. M. og Hammerman, E. L., 2001). 

 Í bók sinni um Reynslu og menntun segir Dewey (2000) að reynslan sé mjög mikilvæg og 

við þurfum ekki síst að horfa til þeirra samfellu sem felst í henni.  Hlutverk kennarans felist 

meðal annars í því að sjá í hvaða átt reynslan stefnir. Dewey talar einnig mikið um frelsi 

einstaklingsins. Bæði ytra frelsi og innra. Það ytra felist í að mikilvægt sé að barnið hafi frelsi 

til hreyfinga. Með innra frelsi er átt við að barnið hafi frelsi til hugsunar, læri að mynda sér 

skoðun og setja sér markmið. Dewey taldi að ekki væri er hægt að aðskilja þessar tvær hliðar. 

Þó bæri að hafa í huga að aukið frelsi til líkamlegra hreyfinga sé leið en ekki markmiðið í 

sjálfu sér (Dewey, 2000).  
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5. Kynning á verkefnasafni fyrir Leikskólann Ásgarð 

Eins og fram hefur komið er hægt að gera nám barna fjölbreyttara með því að fara með börnin 

út í náttúruna í stað þess að vera eingöngu innan veggja skólans. Fjölbreyttar aðstæður sem 

fela í sér ögrun og áskorun eru til þess fallnar að ýta undir þroska barnanna á fleiri sviðum en 

ella og úti geta börnin verið á hreyfingu og kannað heiminn að vild.  

 Eins og Piaget sagði þurfa börn að fá tækifæri til þess að taka á hlutum sjálf og öðlast á 

þann hátt eigin reynslu. Þetta styður einnig við kenningar Dewey þar sem hann lagði áhersla á 

að reynslan væri ríkur þáttur menntunar. Til þess að börn öðlist eigin reynslu af náttúrunni 

þurfum við að gefa þeim tækifæri til að upplifa gróðurinn, dýralíf og veðurfar í 

raunverulegum aðstæðum.  

 Til þess verður kennarinn að fara með þeim út á þá staði þar sem þau geta virkjað öll 

skilningarvit sín. Í því felast dýrmæt þroskatækifæri. Mikilvægt er að börn hafi frelsi til 

athafna, hugsanna og að þau fái tækifæri til að mynda sér skoðanir og láta þær í ljós. Í 

kenningum Vygotsky um svæði mögulegs þroska segir hann að umræða milli barns og 

kennara sé nauðsynlegur þáttur sem stuðlar að þroska barna og eykur færni þeirra við lausn 

verkefna. Eins er mikilvægt að kennarinn styðji börnin í verkefnavinnu til þess að byggja upp 

nýja þekkingu og skapa tengingar við fyrri reynslu. Kennarinn þarf einnig að átta sig á hvenær 

hann á að draga sig í hlé og láta barnið um að glíma sjálft við verkefnið. Hugmyndir þessara 

kennimanna voru hafðar að leiðarljósi þegar verkefnasafnið var mótað, bæði hvað varðar 

inntak og framsetningu.  

 Þau markmið sem við setjum fram í verkefnasafninu eru í samræmi við þau markmið sem 

sett eru fram í skólanámsskrá leikskólans Ásgarðs. Í leikskólanum er unnið eftir aðalnámskrá 

leikskóla, auk þess sem lögð er sértök áhersla á að móta tengsl nemandans við ytra samfélag í 

bæ og sveit. Það er gert með því að stunda útivist og fara í ferðir um bæinn. Einnig er lögð rík 

áhersla á skapandi starf í leikskólanum. Þá er átt við myndsköpun, leiklist og tjáningu sem 

stuðlar að vellíðan og þroska nemandans. Það markmið sem sett er með stefnu leikskólans er 

að búa börnunum þær aðstæður og umhverfi að þau fái fleiri tækifæri til að þroska þá 

hæfileika sem þau búa yfir. Það eflir sjálfstraust þeirra og gefur börnunum möguleika til að 

vera virkir þáttakendur í samfélaginu (Leikskólinn Ásgarður, 2008).  

 Markmið verkefnasafnsins koma með einum eða öðrum hætti inn á öll námssvið 

leikskóla sem sett eru fram í aðalnámskrá leikskóla. Aðalmarkmið verkefnanna koma öll inn á 

annað hvort námssviðin náttúru og umhverfi eða menningu og samfélag. Þrátt fyrir að 

markmiðin sem sett eru fram í verkefnunum snúist að mestu um þætti sem flokkast undir 
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þessi tvö námssvið er komið inn á öll hin námssviðin með einum eða öðrum hætti í 

framkvæmd og úrvinnslu verkefnanna. Námssvið leikskóla skarast að mörgu leiti. Þó að 

sérstök áhersla sé lögð á ákveðin námssvið eru alltaf einhverjir þættir sem snúa að öðrum 

námssviðum og efla þá þætti sem þau ná yfir.  

                                               

                                               1.    tafla. Námsvið leikskólans 

 hreyfing málrækt myndsköpun tónlist 

náttúra 

og 

umhverfi 

menning 

og 

samfélag 

Einkenni fuglategunda X        X   

Fæða fugla         X   

Lifnaðarhættir smádýra á landi         X   

Ánamaðkar         X   

Húsdýrin         X   

Laufblöðin     X    X   

Tré tekið í fóstur         X   

Blómplöntur  X       X   

Ræktun plantna         X   

Flóð og fjara     X   X   

Lífríki fjörunnar         X   

Bátum fleytt niður ána X    X   X   

Jarðgerð         X   

Umhyggja fyrir umhverfinu  X       X   

Útlit sela og lifnaðarhættir         X   

Selveiðar           X 

Á söguslóðum Grettis 

Ásmundasonar           X 

Sögusúpa í Grettisgarðinum           X 

Húsin á Hvammstanga X          X 

Skjaldarmerki Húnaþings vestra     X      X 

 

Verkefnasafnið inniheldur tuttugu hugmyndir að verkefnum og er hvert verkefni á einni opnu. 

Uppbygging verkefnanna er ávallt sú sama. Er það gert til að gera verkefnin aðgengilegri fyrir 

þá sem hyggjast vinna eftir þeim.  

 Í byrjun hvers verkefnis eru kynnt sértæk markmið þess verkefnis. Þá kemur stuttur kafli 

um þann undirbúning sem kennarinn þarf að viðhafa áður en að framkvæmd verkefnisins 

kemur.  
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 Þriðji liður hvers verkefnis er framkvæmdin. Þar er útskýrt á hvaða hátt væri gott að leysa 

verkefnið af hendi með barnahópnum. Hafa skal þó í huga að oft fá börnin margar 

skemmtilegar og áhugaverðar hugmyndir þegar farið er af stað og stundum samræmast þær 

hugmyndir ekki áætlunum kennarans. Það getur verið mjög gaman að grípa þessar hugmyndir 

á lofti og vinna með þær áfram í hópnum. Að okkar mati getur það orðið til þess að dýpka 

skilning barnanna á viðfangsefninu og auka áhuga þeirra og frumkvæði. Á eftir þeim hluta 

sem snýr að framkvæmd verkefnanna er liður sem kallast áhöld. Þar er að finna þau áhöld 

sem á þarf að halda við framkvæmd og úrvinnslu verkefnisins.  

 Lokahluti verkefnanna ber heitið úrvinnsla, þar sem skýrt er hvernig mætti vinna áfram 

með verkefnið inni eða úti. Oft felst úrvinnslan í að rifja upp það sem gert var á vettvangi, 

nýta þann efnivið sem safnað var til skapandi starfs, nota leikræna tjáningu til að tjá það sem 

uppgötvað var, syngja lög eða leika tónlist sem tengist efninu. Í lok hvers verkefnis eru taldar 

helstu heimildir sem verkefnið byggir á. Í lokin er gert ráð fyrir að kennarar geti skrifað hjá 

sér minnispunkta þegar þeir framkvæma verkefnið. 

 Verkefnin eru að mestu unnin utandyra þar sem börnin fá tækifæri til þess að kynnast 

nærumhverfi sínu betur. Í flestum verkefnunum er farið með börnin út og fá þau þá tækifæri 

til að læra um gróðurfar, dýralíf, sjávarföll og fleira. Í framkvæmd og úrvinnslu verkefnanna 

takast börnin sjálf á við verkefnin með aðstoð kennara. Með þeim hætti nema þau og auka 

reynslu sína í raunverulegum aðstæðum þar sem þau upplifa hlutina sjálf. Með því að fara út í 

samfélagið kynnast þau því á nýjan hátt og eru þáttakendur í því. 
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                                               6. Lokaorð 

Það er von okkar að þetta verkefnasafn geti nýst starfsfólki við leikskólann Ásgarð á 

Hvammstanga til kennslu. Að það verði til þess að auka áhuga starfsfólks á þeim möguleikum 

sem útikennsla býður upp á og nýtist þeim við skipulagninu útikennslu fyrir leikskólabörnin. 

Einnig að það dýpki skilning á mikilvægi þess að færa kennsluna að einhverju leiti út í 

umhverfið og veita þannig börnunum færi á að öðlast reynslu á fleiri sviðum og við 

fjölbreyttari aðstæður. Að færa út kvíarnar á þennan hátt eykur það líkurnar á fjölbreyttri og 

skemmtilegri kennslu. Vinnan við gerð og útsetningu verkefnanna í verkefnasafninu þótti 

okkur mjög skemmtileg og lærdómsrík. Í ferlinu sem við fórum í gegnum við að setja saman 

þetta verkefnasafn höfum við öðlast mun meiri þekkingu á útikennslu og því sem hún hefur 

upp á að bjóða auk þess sem áhugi okkar fyrir henni hefur farið stigvaxandi.  
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