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Ágrip 

Þetta lokaverkefni er unnið til B.Ed prófs við menntavísindasvið Háskóla Íslands, 

vorið 2010. Lokaverkefnið er í tveimur hlutum, annarsvegar greinargerð og 

hinsvegar handbók um útikennslu. Greinargerðin fjallar um útikennslu á 

skólalóðinni og í nærumhverfinu og aðra þætti sem henni tengjast. Fjallað er um 

hugmyndafræði og kenningar nokkurra fræðimanna, um kennslufræði og þroska 

barna og hvernig þessar kenningar má tengja við útikennslu. Ekki er miðað við 

ákveðinn skóla í þessari umfjöllun heldur er gengið út frá  að kennarar yngri barna 

geti nýtt umhverfið og náttúruna við skólann sinn.  

Með greinargerðinni fylgir handbók með einföldum verkefnum, leikjum 

og sönglögum sem hægt er að nýta við útikennslu. Markmið hennar er að vekja 

áhuga þeirra sem vilja stunda útikennslu á því, hve góð og einföld leið hún er til 

að opna augu barna fyrir náttúrunni og umhverfinu, hvort heldur sem er á 

skólalóðinni eða í nærumhverfinu. 

 

Formáli 

Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir stuðning og umburðarlyndi. Einnig vil ég 

þakka eiginmanni mínum fyrir alla þolinmæði og yfirlestur á öllum verkefnunum 

sem ég hef sett fram. Þessi stuðningur hefur reynst mér ómetanlegur. 

Kristínu Norðdahl, lektor við Háskóla Íslands á menntavísindasviði, vil ég 

einnig þakka fyrir leiðsögn í lokaverkefninu og Sigurði Skúlasyni og Hrannari Má 

Hafberg fyrir yfirlestur á lokaritgerðinni og ábendingar í málfari. Ég vil líka þakka 

börnunum á leikskólanum Funaborg fyrir myndirnar sem þau teiknuðu fyrir 

handbókina.  
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Inngangur 

Hugmyndin að þessu lokaverkefni kviknaði á öðru ári í námi þegar höfundur fór á 

námskeið um útikennslu og útinám fyrir börn. Áhuginn á útikennslu varð meiri 

eftir því sem á árið leið. Þá kom fram hugmynd að gera handbók um útikennslu 

fyrir börn á leikskólaaldri. 

Í greinargerðinni er leitast við að sýna hvernig hægt er að nota útiumhverfi 

í leikskólastarfi og að ekki þarf alltaf að fara langar leiðir til þess. Þá er litið til 

kenninga fræðimanna og hvernig þær tengjast viðfangsefninu, hvernig börnin læra 

og þroskast, hvernig þau afla sér reynslunnar af því að reyna hlutina sjálf og 

hvernig náttúran getur haft áhrif á þetta þroskaferli og menntun barnanna.  

Með greinargerðinni fylgir handbók og er markmið hennar að ýta undir 

notkun nærumhverfis í skólastarfi. Handbókin er ætluð leikskólakennurum, 

kennurum yngri barna og öðrum þeim sem hafa áhuga á að vera úti með börnum 

að vinna að skemmtilegum verkefnum. Í handbókinni eru ýmsar hugmyndir um 

hvað hægt er að gera á skólalóðinni og í nærumhverfinu með börnunum, s.s. 

söngvar, leikir og önnur einföld verkefni sem hægt er að vinna með börnum til að 

ýta undir menntun þeirra. Öll verkefni handbókarinnar eru tengd námssviðum 

leikskóla eins og þau er sett fram í Aðalnámskrá leikskóla (1999). 

Útikennsla 

Arne Jordet Nikolaisen er lektor við háskólann í Hedemark í Noregi. Í bók hans 

Nærmiljøet som klasserom, sem er ætluð kennurum, kennaranemum og þeim sem 

hafa áhuga á útikennslu, segir að útikennsla sé vinnuaðferð þar sem hluti 

kennslunnar er færður út í náttúruna með ákveðnum viðfangsefnum hverju sinni. 

Með því að færa kennsluna út í náttúruna gefur það börnum tækifæri til að nota öll 

skilningarvitin (Nikolaisen, 2003:24). 

Eitt af markmiðum útikennslu er að ýta undir áhuga barna á umhverfinu og 

náttúrunni og kenna þeim að njóta þess að vera úti. Náttúran hefur upp á margt að 

bjóða, enda getur hún haft áhrif á börn þannig að þeim finnist þau vera örugg og 

frjáls, hvern á sinn eigin hátt (Nikolaisen, 2003:24-29). Í bókinni Fritt fram for 

uteskole segir einnig að umhverfið sé sem „lifandi herbergi sem hefur enga veggi 

og það hafi örvandi áhrif á börn, því þeim finnist þau þurfa að nota allan líkamann 

til að leika sér þegar þau eru úti í umhverfinu“ (Brenden, 2001:15). Þegar rætt er 
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um umhverfi og náttúru í þessu sambandi er ekki ástæða til að gera greinarmun á 

náttúrulegu og manngerðu umhverfi barna, þ.e. hvort umhverfið sé manngert að 

öllu leyti, s.s. með byggingum og mannvirkjum eins og gildir um leikskólann og 

leikskólalóðina, eða hvort um skóg sé að ræða, hvort heldur sem hann er 

manngerður eða ekki, t.d. Öskjuhlíðin.
1
 Útikennsla verður ekki takmörkuð við 

náttúruna eina saman heldur getur hún farið fram hvar sem er utan dyra.  

Börn hafa gjarnan áhuga á að kynnast náttúrunni. Ein leið til að stuðla sem 

best að kynnum þeirra af náttúrunni og umhverfinu er að leyfa börnum að leika 

sér úti án truflunar. Þannig geta þau öðlast ríkari skilning á umhverfinu með eigin 

reynslu af umhverfinu, með því að rannsaka, snerta og skynja þá hluti sem eru í 

umhverfinu og náttúrunni í kringum þau. Þannig læra þau án þess að taka eftir því, 

því þau eru bara að leika sér.   

Útikennsla í leikskólastarfi 

 

„Í leikskóla ber að fræða börn um náttúrunna, umhverfið og verndun þess. Þetta má gera með því 

að ræða um dýr, plöntur, árstíðir, veðurfar, ræktun, umgengni um náttúrunna.“ 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:26)  

 

Leikskólar hafa lagt áherslu á leikinn hvort sem það er inni eða úti. Helsta 

tjáningarform barnsins er leikurinn og í gegnum hann sýnir barnið það sem það 

vill læra og hefur lært (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:11). Útikennsla í 

leikskólastarfi er oft í formi vettvangsferða þar sem farnar eru ferðir bæði út í 

náttúruna eða skoða söfn, stofnanir, fyrirtæki og fleira. Í Aðalnámskrá leikskóla er 

fjallað um útiveru á bls. 19-20 og sagt að mikilvægt sé fyrir börn að vera úti og 

komast í snertingu við náttúruna og efla þannig skilningarvitin. Börn á 

leikskólaaldri eru afar næm og er því tilvalið að nota þessa næmni við útikennslu. 

Úti í náttúrunni fá börnin tækifæri til að læra á umhverfið og fá að upplifa það 

gegnum leikinn í útikennslu (Nikolaisen, 2003:22-24). 

Á Íslandi er misjafnt hvort leikskólar stundi útikennslu markvisst og fari 

reglulega í ferðir með börnum, að minnsta kosti einu sinni í viku. Leikskólinn 

                                                
1 Nánari umfjöllun um náttúrulegt og manngert umhverfi má lesa í grein Kristínar Norðdahl 

(2005), „Að leika og læra í náttúrunni,“ sem er aðgengileg á 

http://netla.khi.is/greinar/2005/022/index.htm  

http://netla.khi.is/greinar/2005/022/index.htm
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Álfheimar á Selfossi er einn slíkur sem fer í reglulegar ferðir út fyrir skólann í 

þeim tilgangi að kenna börnum um náttúrunna (Kristín Norðdahl, 2004). 

 Hugmyndin um útikennslu er þó ekki ný af nálinni. Um 1920 var nokkuð 

um útikennslu í svokölluðum útiskólum í Danmörku þar sem áhersla var lögð á að 

stuðla að heilbrigði, velgengni og vitsmunalegum þroska barna (Fredens, 2005). 

 Hér á landi er mikið horft til grannþjóða okkar á hinum Norðurlöndunum í 

þessum efnum, einkum Noregs. Í Noregi eru leikskólar sem kallaðir eru 

útilífleikskólar (n. friluftsbarnehage) þar sem áhersla er lögð á að vera úti í 

náttúrunni. Góð dæmi um leikskóla sem eru með útikennslu reglulega eru 

leikskólarnir Trolltangen sem er í bænum Halden og Geitspranget sem er 

einkarekinn leikskóli í Størdal. Þar er lögð áhersla á að vera úti og eru börnin 

meirihluta dagsins úti í náttúrunni. Í Geitspranget er farið flest alla daga út í 

náttúruna í ferðir og ef börnin koma eftir kl. níu í leikskólann þurfa foreldrarnir að 

koma með börnin út í skóginn (Geitspranget, á.á.). Í Trolltangen fer hver 

barnahópur einu sinni í viku í ferðir, sama hvernig veður er úti (Trolltangen, á.á.).  

 Hér á landi eru nokkrir leikskólar sem stunda útikennslu og má þar nefna 

leikskólann Rauðhól sem opnaði í maí 2007. Í byrjun árs 2009 tók leikskólinn í 

notkun skógarhús sem er staðsett í Björnslundi sem er í göngufæri frá 

leikskólanum og er útikennsludeild þeirra í Norðlingaholti. Áherslan er á útiveru 

og fer hver barnahópur einni viku í mánuði úti í skógi. Þetta er fyrsta 

útikennsludeild við leikskóla hér á landi og er þetta áhugavert frumkvöðlastarf. 

 Leikskólinn Rauðhóll hefur verið þátttakandi í verkefninu „Lesið í 

skóginn“ þar sem börnin og starfsfólkið hafa fengið fræðslu um hvernig á að 

umgangast skóginn og hvernig þau geta nýtt sér hann í kennslu með börnum 

(Rauðhóll, á.á.). Verkefnið „Lesið í skóginn“ byrjaði árið 1999 og hefur frá 

upphafi verið skilgreint sem þróunarverkefni þar sem mikil reynsla og þekking 

hefur orðið til og áherslur og aðferðir hafa breyst með fenginni reynslu s.s.við 

skipulag útináms og vinnu í skógarumhverfinu (Skógrækt ríkisins, á.á.). 

Útikennsla almennt getur þjónað margþættu hlutverki í nútímasamfélagi 

og er skemmtileg leið til að kynna börnum nánasta umhverfi sitt. Börn virðast 

ótengdari náttúrunni nú en áður, enda eru þau að öllu jöfnu minna úti en inni. Með 

því að fara oftar og reglulegar út í náttúruna með börnin geta þau kynnst nýjum 

hlutum á annan hátt en í inní skólastofunni. Börnin komast betur í tengsl við 
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náttúruna með því að vera úti í náttúrunni, vera hluti hennar. Þannig getur 

útikennsla styrkt nám barna auk þess sem útivera er almennt álitin vera holl og 

góð fyrir barnið. Úti fá þau tækifæri til að þroskast og leika sér af sjálfsdáðum, og 

að upplifa, ímynda sér, prófa og leysa úr hlutunum sjálf. Þau læra um náttúruna í 

náttúrunni og umhverfi sitt í umhverfinu sjálfu Nikolaisen,1998:24). Þannig 

verður umhverfið sjálft uppspretta sköpunar og þekkingarleitar. 

 

Tilgangur með útikennslu 

Tilgangurinn með útikennslu er að gera börnin læs á umhverfi sitt með því að gera 

þeim grein fyrir umhverfinu sem þau geta haft áhrif á og lært í. Þetta stuðlar 

ennfremur að aukinni hreyfingu og útiveru bæði hjá börnum og kennurum. 

Sumir leikskólakennarar fara ekki út fyrir leikskólalóðina vegna þess að 

þeim finnst svo erfitt að fara með hóp af leikskólabörnum langar leiðir, þar sem 

það getur verið erfitt og mikil fyrirhöfn. Leikskólakennarar þurfa því að hafa 

áhuga og vilja til að fara með börnin út hvort heldur það er í útikennslu eða í 

vettvangsferðir. Þeir sem vilja stunda útikennslu þurfa að hafa gott skipulag og 

góðan undirbúning, svo börnin fái tækifæri til að fara út fyrir leikskólalóðina og 

kynnast náttúrunni og nánasta umhverfi sínu. Börnin eiga að fá að njóta og upplifa 

náttúruna á sinn eigin hátt með því að rannsaka það sem fyrir augu ber og nýta 

skilningarvitin, því öll erum við sköpuð til að túlka náttúruna á fjölbreyttan og 

einstaklingsbundinn máta (Nikolaisen, 1998:137-138). Þá erum við öll jafnframt 

sköpuð til að hreyfa okkur í náttúrunni og umhverfinu.   

Þegar út í náttúruna er komið getum við upplifað svo margt, til dæmis 

árstíðirnar, vetur, sumar, vor og haust. Við getum rannsakað allt mögulegt með 

því að snerta og upplifa það sem er í kringum okkur og fengið reynslu og góða 

hreyfingu. Þannig gæti barnið m.a. lært að þekkja betur eigin líkama og getu. Úti 

geta börnin bæði notið félagsskapar og vináttu hvors annars og lært að njóta 

náttúrunnar og bera virðingu fyrir henni. Þá er hægt að þjálfa ýmis skynfæri og 

hæfileika hjá börnum, með því að skapa þau skilyrði að börnin fái að upplifa 

náttúruna á sinn hátt og tækifæri til að rannsaka og skoða hana betur. Jafnframt 

læra börnin að klæða sig eftir veðri sem er mikilvægur þáttur, ekki síst á Íslandi.  
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Því má segja að helstu markmið útikennslu séu eftirfarandi: 

 Stuðla að útiveru. 

 Efla samvinnu. 

 Fá alhliða hreyfingu. 

 Efla þekkingu á náttúrunni og umhverfinu. 

 Bera virðingu fyrir náttúrunni. 

 Læra að nýta það sem náttúran hefur upp á að bjóða. 

 Læra að rannsaka og skoða náttúrunna. 

Skipulag og undirbúningur fyrir útikennslu 

Eins og áður segir verða þeir sem hyggjast leggja rækt við útikennslu að undirbúa 

sig vel og hafa gott skipulag. Arne Jordet hefur sett fram kennsluaðferð eða 

kennslulíkan (n. Lærer prosess) sem hann telur gott að hafa í huga þegar 

skipuleggja á útikennslu og felur í sér eftirfarandi þrjá þætti:  

 Undirbúningur og kynning: Mikilvægt er að undirbúningur sé góður 

og að nemendur fái skýrar leiðbeiningar sem eru við þeirra hæfi. 

 Framkvæmd og útikennsla: Úti nota börnin öll skilningarvitin til að 

rannsaka, skoða, hreyfa sig, afla upplýsinga og öðlast reynslu. 

 Úrvinnsla og upprifjun: Börnin öðlast nýja þekkingu og fá nýja 

innsýn frá öðrum börnum, með því að ræða og leika saman. Þannig 

byggja þau grunn að nýrri þekkingu og afla sér annarra upplýsinga 

með sameiginlegri yfirferð yfir verkefnin og miðla upplifun sinni af 

þeim sín á milli (Nikolaisen,1998:25). 

Ef þessir þrír þættir, kynning, framkvæmd og úrvinnsla, eru hafðir í huga, eykur 

það líkurnar á að námið verði áhugaverðara og upplifun barnanna meiri. Jordet 

telur að með því að meta starfið með börnunum eftir á, verði þau virkari og 

áhuginn meiri (Nikolaisen,1998:25). 

Hlutverk kennarans  

Hlutverk kennarans er að vera til staðar fyrir börnin og virkja þau í leik og námi, 

því sem fram fer. Kennarinn þarf að vera meðvitaður um að leiðbeina börnunum 

og virkja þau í þekkingarleit sinni með því að ýta undir og beina athyglinni að því 

sem skiptir máli. Kennarinn þarf að vera virkur þátttakandi og sýna áhuga á því 
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sem hann er að gera með börnunum. Börn skynja fljótt ef áhugi kennara fer 

minnkandi og smitar það út frá sér til barnanna.  

Samskipti eru mikilvæg þegar úti í náttúruna er komið. Gott er að nota 

opnar spurningar og leyfa börnunum sjálfum líka að spyrja og ræða síðan við þau 

um það sem þeim finnst áhugavert úti í náttúrunni.  

Fyrirhyggja og skipulag 

Þegar útikennsla er skipulögð og farið er með börnin út í nærumhverfi er margt 

sem þarf að huga að og eitt af því eru hættur á slysum. Með einföldu skipulagi og 

með því að ræða við börnin um mögulega slysahættu er hægt að minnka líkur á 

slysum. 

Þegar útikennsla er undirbúin er gott að gera hættumat til að koma í veg 

fyrir hættur sem gætu leynst á næsta leiti. Sérstaklega er mælt með því að gera 

mat þegar farið er með leikskólabörnin út í nærumhverfið. Þetta þarf ekki að vera 

flókið heldur þarf leikskólakennarinn að kynna börnunum mögulegar hættur, t.d. 

að það geti komið fyrir að einhver detti og meiði sig. Hlutverk kennarans er að 

vekja börnin til umhugsunar um hvað megi gera til að draga úr slíku svo sem að 

spyrja börnin hvað hægt sé að gera svo að enginn detti og meiði sig. Börnin geta 

komið með tillögur sem má nýta til að minnka slysahættu svo sem með því að 

útskýra að ekki megi hlaupa eða að tveir og tveir eigi að leiðast þegar farið er í 

útikennslu í nærumhverfinu.   

Í bókinni Managing safe and successful fieldwork (2005) kemur fram að þegar 

farið er með börn á vettvang eða í útikennslu verður ávallt að hafa öryggið í 

fyrirrúmi (May & Richardson, 2005:32). Meðal annars er þar fjallað um hvernig 

áætla megi og meta þá hættu sem að getur steðjað í útikennslu eða vettvangsferð. 

Til þess er hægt að vinna svokallað áhættumat sem felst í því að tilgreina öll slys 

sem möguleiki er á að geti orðið og margfalda svo líkindi og alvarleikastig 

slyssins og sjá þannig hver áhættan geti verið. Tilgangurinn með slíku áhættumati 

er að auka fyrirhyggju og stuðla að markvissari vinnubrögðum því oft vill eitthvað 

gleymast sem annars ætti að blasa við. Áhættumat er sett upp með eftirfarandi 

hætti í bókinni. 
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Til að meta hættu þarf að margfalda saman líkindi (L) á atburði og alvarleika (S) 

og fá út hver áhættan er: L x S = R. Útkoman gefur hættustigið (minnsta gildi er 1 

og hæsta er 25) (May & Richardson, 2005:36). 

 

Áhættumat og vægi þátta 

Við gerð áhættumats er hverri hættu sem talin er geta steðjað að gefið tiltekið 

vægi eða stuðul líkinda og alvarleika. Svo eru þessi tölugildi margfölduð til að 

finna hættustig hvers mögulegs atburðar. Þannig má ákvarða líkindin á því að slys 

verði og gefa þeim ákveðið tölulegt vægi, á sama hátt og alvarleikanum má gefa 

sambærilegt vægi eftir alvarleika atburðarins. Hægt er að styðjast við töflurnar hér 

að neðan um líkindi og alvarleika atburðar. 

 

Líkindi (e. likelyhood)
2
 

1. Ólíklegt að eigi sér nokkurn tíma 

stað. 

2. Gæti átt sér stað en mjög sjaldan. 

3. Á sér sjaldan stað. 

4. Á sér stað af og til. 

5. Líklegt að eigi sér oft stað. 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Þýðing frá Auði Pálsdóttir, líkindi (e. 

likelyhood). 

Alvarleiki (e. severity)
3
 

1. Örlítið ónæði eða óþægindi. 

2. Litlir áverkar, fyrsta hjálp. 

3. Þarfnast læknisskoðunar. 

4. Alvarlegur áverki sem krefst 

sjúkrahúsvistar. 

5. Varanlegur skaði sem leiðir til 

fötlunar eða dauða.  

 

(May & Richardson, 2005:32-

37). 

                                                
3 Þýðing frá Auði Pálsdóttir, alvarleiki (e. 

severity). 

Skammstafanirnar í enska efninu eru:  

 L = Líkindi á að slys verði eða annar alvarlegur atburður gerist (e. 

likelyhood)  

 S = Alvarleiki atburðarins (e.severity)  

 R = Hættustig (e. risk) 



 

 

 

Þegar búið er að tilgreina helstu atriði þarf að skilgreina hvað mætti gera til að 

draga úr hættunni og endurmeta svo áhættuna, en þá ætti hættustigið vonandi að 

hafa lækkað.  

Hér er tekið dæmi um barnahóp sem fer gangandi út á útisvæði sem er í 

um það bil fimmtán mínútna göngufæri frá leikskóla. Leikskólakennari fyllti út 

töflu eins og þá sem hér er að finna áður en rætt var við börnin um hvað gæti 

komið fyrir á leiðinni á útisvæði þeirra. Svo voru börnin spurð um það hvað þau 

héldu að gæti komið fyrir á leiðinni. Að lokum var áhættan metin með því að fylla 

út áhættumatið. (Sjá töflu hér að neðan.) 

 

(May & Richardson, 2005:32-37)
4
 

Sérstakur búnaður: Bakpoki, sjúkrakassi, gsm-sími.  

 Starfsfólk: Tveir leikskólakennarar.  

 Nemendur: Átta börn, 4 ára gömul.  

Dagsetning: 26.02.2009.   

Hættumatið var unnið af: Turið Hansen.      

 

                                                
4 Þýðing frá Auði Pálsdóttir í töflunni hættumat. 

 

Staður: Reykjavík

         Viðfangsefni: Fara á útisvæði Hætta (R) = líkindi (L) x alvarleiki (S)

Hætta Hver? L S R Varúðarráðstafanir L S R

Gleymist/viðskila við hópinn Börnin 3 x 1 = 3

Tala um það við börnin áður en farið er afstað. 

Segja þeim að allir eigi að leiðast, tveir og tveir og 

alltaf að halda hópinn 2 x 1 = 2

Gæti dottið og meitt sig Allir 4 x 2 = 8

Talað við börnin og segja þeim að gæta sín og alltaf 

að leiðast tveir og tveir og ekki hlaupa afstað án 

leyfis frá kennara 2 x 2 = 4

Bítinn af dýri Allir 3 x 3 = 9

Tala við börnin og segja þeim að passa sig á 

dýrunum, bara að klappa dýrunum ef leyfi er veitt 

frá starfsfólkinu og/eða eigendum þeirra 1 x 2 = 2

                       Hættumat

 Skilgreina hættur, hverjir geta orðið fyrir henni

 og meta hættustigið

 Tilgreina varúðarráðstafanir (í skólanum – fyrir vettvangsferð

 og  hins vegar á meðan ferð stendur).  Meta svo aftur

 Markmiðið

 er að

 lækka

þessa tölu
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Í töflunni hér að ofan má sjá vægið sem hættunni á því að eitthvert 

barnanna verði viðskila við hópinn er gefið samkvæmt mati kennara (3) 

margfaldað með alvarleikastuðul (1) til að finna hættustigið (3x1=3). Svo má 

finna sams konar útreikning samkvæmt mati eftir að rætt var við börnin (2x1=2). 

Með þessu má greina möguleikana á því að fyrirbyggja að slíkt eigi sér stað með 

því að ræða við börnin um hættuna, enda lækkar það hættu á að atburðurinn eigi 

sér stað samkvæmt áhættumatinu. Verður því að telja líkur á því að með því að 

kynna börnunum hættuna og ræða við þau þá geti það átt þátt í að fyrirbyggja að 

hættulegir atburðir eigi sér stað, þar sem hættustigið lækkar við það að sama 

skapi. Enda þótt áhættumat eins og þetta geti ekki útrýmt öllum líkindum á slysum 

og alvarlegum atburðum. Þá getur áhættumatið reynst nytsamt greiningartæki til 

að minnka áhættuna að einhverju leyti svo lengi sem unnið sé úr gögnunum, rætt 

við börnin og reynt að lækka hættustig hvers mögulegs atburðar. Þótt hættustigið 

mælist lágt samkvæmt áhættumatinu þá gera slysin ekki boð á undan sér og því 

getur skipt sköpum að hafa undirbúið viðbragðsáætlun.  

Hvað á að gera ef slys ber að höndum þrátt fyrir fyrirbyggjandi aðgerðir? 

Hvað ef eitthvert barnanna verður viðskila við hópinn? Við getum ekki alveg eytt 

allri áhættu, en við getum kennt börnunum að bregðast við ef eitthvað kemur fyrir. 

Því er mikilvægt að hafa viðbragðsáætlun. Réttast væri að undirbúa börnin og 

benda þeim á að vera kyrr á sínum stað ef þau verða viðskila við hópinn og reyna 

ekki að leita hópinn uppi heldur muni hópurinn eða annað starfsfólk leikskólans 

leita að barninu um leið og uppgötvast að barnið er týnt.  

Námskenningar og útikennsla 

Í kenningum um nám og kennslu hefur í gegnum tíðina verið lögð áhersla á 

fjölbreytni þegar kemur að kennslu barna, útikennsla er dæmi um slíkt. 

Hugmyndir um útikennslu má tengja við kenningar ýmissa fræðimanna, og má 

þarf nefna John Dewey, Jean Piaget, Lev Vygotsky og Howard Gardner.  

 Piaget taldi að lærdómur og skilningur barna væri háður því að geta 

rannsakað og gert tilraunir (Pound, 2005:35-38). Dewey fjallaði um mikilvægi 

samfellu í námi, að það byggði á reynslu og forsendum barnsins og hélt því fram 

að barnið lærði með því að framkvæma eða reyna hlutina (e. learning by doing) 

(Pound, 2005:21-22) og Vygotsky taldi þroska, þekkingu og hæfni einstaklingsins 
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ráðast af samspili kunnáttu hans og leiðsagnar við að takast á við ný og ný 

verkefni (Shaffer, 1999:259-267). Útikennsla endurspeglar að nokkru leyti 

áherslur í öllum þessum kenningum, s.s. með því auka skilning og kunnáttu 

barnsins með því að rannsaka umhverfi sitt og gera tilraunir í anda Piagets. Þá 

læra börnin með því að framkvæma hlutina og reyna á eigin spýtur þar sem þau 

vinna með það sem fyrirfinnst í umhverfinu, sbr. hugmyndir Deweys. Að lokum 

veitir kennari þá nauðsynlegu leiðsögn sem börn þarfnast þegar þau reyna nýja 

hluti og takast á við ný verkefni í umhverfinu eins og Vygotsky lagði áherslu á. 

Að læra með því að gera 

John Dewey (1859-1952) var bandarískur heimspekingur og sálfræðingur að 

mennt. Í hans kenningum er unnið út frá því að læra af eigin reynslu og eigin 

virkni. Samkvæmt kenningum Deweys er leikurinn námsleið þar sem barnið 

vinnur úr hugmyndum sínum, þróar þær og eflir eftir eigin hugsun. Börnin tjá 

reynslu sína og upplifanir í gegnum leik í sínu daglegu lífi og með því að hafa 

samskipti við aðra (Pound, 2005:21-22). Dewey taldi að börn lærðu af eigin 

reynslu, virkni og áhuga en persónuleg reynsla barnsins er forsenda þess að fá 

skilning á umhverfi sínu. Dewey lagði líka áherslu á að hugurinn þyrfti að vera 

virkur svo að börn gætu ígrundað reynslu sína af því sem þau upplifðu (Kristín 

Norðdahl, 2005). Að sögn Deweys er mikilvægt að skapa uppeldisumhverfi sem 

örvar börnin og þarf efniviður þess að vera skapandi, örvandi og uppbyggjandi en 

jafnframt öruggur. Í útikennslu er umhverfið nýtt með öllum sínum fjölbreytileika 

til að skapa þetta nauðsynlega uppeldisumhverfi þar sem börnin geta aukið við 

kunnáttu sína og skilning enda er efniviðurinn þar af ýmsum og ólíkum toga. 

 Sumir leikskólar hér á landi vinna eftir kenningu Deweys, að læra með því 

að gera (e. learning by doing), en hann taldi að lærdómur byggi á því að 

nemendur handfjatli efniviðinn, komi við hann, prófi sig áfram og beri hann 

saman (Charles, 1989:32). Þá hvatti Dewey nemendur til að vera sjálfstæða og 

virka bæði líkamlega og í hugsun (Kristín Norðdahl, 2005). 

Barn lærir af samskiptum sínum við umhverfið 

Svisslendingurinn Jean Piaget (1896-1980) var sálfræðingur að mennt. Hann var 

einn þekktasti vísindamaður 20. aldarinnar og vöktu hugmyndir hans mikla 

athygli og gera enn. Piaget er þekktastur fyrir kenninguna um þrepskipta 
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vitsmunaþroskann sem felst í að börn læri stig af stigi á eigin forsendum og eigin 

getu. Samkvæmt Piaget eru stigin fjögur, þ.e. skynhreyfistig (0-2 ára), 

foraðgerðarstig (2-7 ára), stig hlutbundinna aðgerða (7-11 ára) og stig formlegra 

aðgerða (11-15 ára) (Unnur Aldís Guðmundsdóttir, 2007:156-170).   

Piaget lagði áherslu á að félagsleg samskipti væru forsenda fyrir 

vitsmunaþroska. Hann taldi að börn verði að fá að tala við önnur börn og leika sér 

saman og að kennarinn þurfi að skapa aðstæður fyrir félagsleg samskipti sem örva 

málþroska þeirra (Charles, 1989:31). Piaget taldi að börn nái betri einbeitingu við 

viðfangsefnið ef þau fá að handfjatla hluti, hreyfa sig nóg og tala (Charles, 

1989:32). Almennt eiga börn erfitt með að vera kyrr og getur kennarinn nýtt sér 

þennan eiginleika í útikennslu þegar börnin eru virk og fá næga útrás, því þá er 

gott að hafa nægilegt námsefni til staðar og nýta ef vilji er fyrir hendi. Piaget taldi 

að umhverfi barna ætti vera skapandi og ætti að vekja áhuga þeirra hverju sinni. 

Þau væru forvitin að eðlisfari og sífellt að kanna umhverfið. Þau þroskist af eigin 

virkni og prófa sig áfram með því að fylgjast með því sem er að gerast í kring um 

þau og gera tilraunir með hluti sem þau snerta. Þannig tengi þau atburði og hluti 

saman.  

Þegar skoðuð er kenning Piaget um uppbyggingu þekkingar taldi hann að 

þekking væri túlkun hvers einstaklings á reynslu sinni og að nám væri virkt ferli 

(Kristín Norðdahl, 2001). Piaget taldi t.a.m. að hugmyndir barna væru stundum 

ekki réttar út frá sjónarmiði hins fullorðna. Þau fengju stundum rangar hugmyndir 

af hlutum og taldi Piaget það vera mikilvægt í uppbyggingu þekkingarinnar hjá 

þeim (Kristín Norðdahl, 2001). Börn byggja upp skilning með því að snerta hluti 

og skynja atburði, þau tengja atburði og hluti saman í gegnum samlögun. 

Samlögun (e. assimilation) á sér stað þegar ný reynsla er aðlöguð fyrri þekkingu. 

Börn verða undrandi ef þekking þeirra skýrir ekki nýja reynslu og þá þurfa þau að 

aðlaga nýja reynslu að hugmyndum sínum eða breyta hugmyndunum til að ný 

reynsla falli betur að þeim. Aðhæfing (e. accommodation) á sér stað er þegar fyrri 

þekking er löguð að nýrri reynslu og nýr skilningar verður til (Kristín Norðdahl, 

2001). Þannig skynja börnin það umhverfi sem þau eru í. Hugmyndir barna þróast 

og breytast eftir því sem meiri reynsla og skilningur verður á hlutum og 

fyrirbærum. Ef hugmyndirnar standast ekki þurfa börn að finna sér aðrar og betri 
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skýringar á hlutunum (Kristín Norðdahl, 2001). Í útikennslu læra börn af 

samskiptum sínum við umhverfið og af því sem þau gera hverju sinni. 

Kennarinn sem stuðningur við þekkingarsköpun barna 

Lev Vygotsky (1896-1934) var rússneskur sálfræðingur og kennari. Hann 

lagði áherslu á mikilvægi fullorðinna í námi barna og kenning hans um 

þroskasvæði
5
 hefur hlotið mikla athygli. Hugtakið þroskasvæði eða svæði 

mögulegs þroska er skilgreint sem það bil sem er á milli getu barns þegar það 

leysir verkefni án hjálpar og getu barns þegar það fær aðstoð frá þroskaðri 

einstakling. Þessi kenning er frekar sannfærandi, hún sýnir að ef barnið fær 

hvatningu og leiðbeiningu í leik og starfi frá þeim sem lengra eru komnir, öðlast 

það vitneskju og sjálfstraust (Shaffer, 1999:259-267). Hugtakið á við um hvert 

það stig kunnáttu eða færni barnsins frá því að það þarf aðstoð til að kljást við 

verkefni eða viðfangsefni þar til það getur gert hlutina án hjálpar. Eftir að barnið 

hefur sjálft náð tökum á þeim verkefnum sem það er að kljást við og þar með búið 

að ná ákveðnum þroska, þá er það tilbúið til að takast á við ný verkefni sem 

krefjast nýrrar kunnáttu og færni, sem aftur geta krafist aðstoðar við að kljást við 

þau í fyrstu. Þannig má tengja kenningu Vygotskys við hugmyndir Piagets um það 

hvernig börn eru virk í sínum eigin þroska og eru sífellt að kanna umhverfið sem 

þau eru í með því að prófa hlutina.  

Hér ber einnig að nefna vinnupalla (e.scaffolding) sem er aðferð sem notuð 

er á þroskasvæði barna. Þar er að aðstoð frá hinum fullorðna og eða eldri nemenda 

líkt við vinnupalla sem nauðsynlegur stuðningur fyrir börn á meðan það er að ná 

tökum á tilteknu viðfangsefni. (Shaffer, 1999:260-261). Samlíkingin við 

vinnupalla er sótt í byggingariðnaðinn, þar sem vinnupallar eru reistir við  

byggingar. Vinnupallar veita stuðning og virka sem verkfæri fyrir smiði og 

iðnaðarmenn sem vinna að uppbyggingu húss. Vinnupallar eru einungis notaðir 

þegar þörf krefur og teknir niður eftir notkun eða þegar þeirra er ekki þörf.  

Hlutverk hins fullorðna er því afar mikilvægt þegar kemur að 

vitsmunaþroska barnsins. Fyrir börn er það áskorun að gera eitthvað sem er á 

mörkum þess sem þau kunna og geta. Þau geta þó þurft að fá hjálp eða 

                                                
5 Hugtak Vygotskys um þroskasvæðið er á ensku kallað „zone of proximal development.“ Það er 

oft þýtt sem svæði mögulegs þroska á íslensku. 
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leiðbeiningar frá eldra barni eða hinum fullorðna til að komast á næsta þroskastig 

(Shaffer, 1999:260-261). Þannig getur leikskólakennarinn gegnt veigamiklu 

hlutverki á hverju þroskasvæði barna til að auka skilning þeirra, færni og 

kunnáttu. 

Fjölgreindir 

Howard Gardner (f. 1943) er bandarískur sálfræðingur og höfundur 

fjölgreindakenningarinnar. Með kenningunni um fjölgreindir er reynt að víkka 

sýnina á möguleika einstaklingsins þannig að greind snúist fremur um hæfileika 

til að leysa þrautir eða vandamál í góðu samspili og samhengi við umhverfið 

(Armstrong, 2001:13-14). Í aðalatriðum gengur kenning hans út á það að mannleg 

greind sé margskipt, að til séu átta greindir og að hver þeirra þroskist með sínu 

lagi eða á sinn hátt. Gardner telur að hver einstaklingur búi yfir öllum greindum 

en að hver og einn þurfi að finna sína sterku greind og virkja hana (Armstrong, 

2001:20-22). 

 Í fjölgreindakenningu Gardners eru greindirnar flokkaðar á eftirfarandi hátt: 

  

Málgreind 

Hæfileiki til að tjá sig með orðum, geta skrifað og talað. Börn sem búa yfir sterkri 

málgreind hafa gaman af að lesa, skrifa og segja sögur.  

 

Rök- og stærðfræðigreind  

Þetta er hæfileiki til að vinna með tölur á árangursríkan hátt og hugsa rökrétt, 

notfæra sér rökfræði og kerfi. Hér eru notaðar aðferðir eins og flokkun, ályktun, 

alhæfing og útreikningur. Börn sem hafa sterka rök- og stærðfræðigreind hafa 

gaman að mynstri, að flokka og finna tengsl á milli hluta. 

 

Rýmisgreind 

Hæfileiki til að geta séð hlutina fyrir sér og ímyndað sér hvernig þeir eiga að vera 

í huganum. Þessi greind býr yfir næmni fyrir t.d. litum, línum, lögun, formi og 

vídd. Börn með sterka rýmisgreind eru líkleg til að sjá hlutina á myndrænan hátt 

og hafa gaman af að skapa. 

 

Hreyfigreind 
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Færni í að nota líkamann og hreyft sig, svo sem hlaupið, gengið og dansað. Þessi 

greind felur sérstaklega í sér líkamlega færni svo sem samhæfingu, jafnvægi, 

styrk, sveigjanleika og hraða. Börn með sterka hreyfigreind hafa að jafnaði gaman 

af leikfimi og íþróttum. 

 

Tónlistargreind  

Hæfileiki til að njóta tónlistar og skapa, auk annarra þátta því tengdu. Færni í að 

heyra takti, laglínu og tónhæð. Börn sem geta slegið taktinn, greint hljóð, þekkt 

þau og muna eftir þeim, eru jafnan talin með sterka tónlistargreind. Þetta eru oft 

börn sem syngja mikið. 

 

Félagsgreind  

Hæfileiki til að tala við fólk og eiga samskipti við aðra, lesa líkamsmál annarra og 

læra á tilfinningar okkar sjálfra sem og annarra. Næmni fyrir svipbrigðum, 

látbragði og rödd og hæfileiki til að bregðast rétt við. Börn með sterka 

félagsgreind eru vel stödd félagslega og eru yfirleitt leiðtogar í hópnum. 

 

Sjálfsþekkingargreind  

Sjálfsþekkingargreind felst í hæfileikanum til að þekkja sjálfan sig og skilja eigin 

hegðun og tilfinningar. Gardner kallar þetta hæfni til að skilja sjálfan sig og 

sjálfsmynd sína.  

 

Umhverfisgreind  

Hæfileiki til að flokka og þekkja plöntur, dýr og steinategundir, allt sem viðkemur 

plöntu- og dýraríki. Gardner telur þetta einnig hæfileikann til þess að þekkja og 

skilgreina menningarlega verksmiðjugripi eins og bíla, strætó og skó svo dæmi 

séu nefnd. Börn með sterka umhverfisgreind eru oft mjög upptekin af náttúrunni 

og fyrirbærum hennar (Armstrong, 2005:14-15). 

 

Ef fjölgreindakenning Gardners er lögð til grundvallar má ráða af henni að 

mikilvægt sé að leikskólakennarinn geri sér grein fyrir því að börn eru ólík og að 

engir tveir eru eins. Því þarf að veita börnunum tækifæri til að þroska með sér 

þessi ólíku greindarsvið, hverju á sinn hátt. 
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Námssviðin í Aðalnámskrá leikskóla 

Í almenna hluta Aðalnámskrár leikskóla (1999:19-20) kemur fram að börn eigi að 

fá að njóta náttúrunnar og fá að hreyfa sig óhindrað og frjálst því að öll hreyfing 

stuðli að andlegri og líkamlegri vellíðan. Leikir sem reyna á líkamann veita 

börnum útrás, styrkja þol, snerpu og þau skynja betur líkama sinn. Þannig ná þau 

smám saman betri stjórn á hreyfingum sínum. Með hreyfileikjum auka þau 

sjálfstraust sitt og samhæfing verður betri sem gerir það að verkum að börnin 

öðlast öryggi og traust á sjálfum sér.  

Í útikennslu er unnið með öll námssvið sem Aðalnámskrá leikskóla 

(1999:19) leggur til að unnið sé með í leikskóla. Ekki er um beina kennslu að 

ræða heldur er lögð áhersla á náms- og þroskaleið með leik og skapandi starfi þar 

sem börnin prófa sig áfram. Í útikennslu er jafnframt hægt að tengja mörg 

námssvið saman og vinna fjölbreytt verkefni þeim tengd og er því mikilvægt að 

vera opinn fyrir þeim möguleikum sem bjóðast og vinna út frá þeim. Þá er hægt 

að nýta hreyfigetuna samhliða náms- og þroskaleiðinni í útikennslu bæði á 

leikskólalóð eða í nærumhverfinu.  

Áherslan í leikskólauppeldi samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (1999:19-

27) er lögð á sérstök námssvið í leikskólauppeldi. Þau eru: hreyfing, málrækt, 

myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi, menning og samfélag. Hér mætti einnig 

benda á stærðfræði þótt hennar sé þarna ekki getið en hún er áhersluþáttur í 

Aðalnámskrá grunnskóla. Hins vegar er nokkuð unnið með stærðfræði í 

leikskólunum. 

 

Hreyfing 

Börn þurfa að hreyfa sig og er það nauðsynlegt svo að þau fái útrás. Hreyfing 

hefur áhrif á heilsu, snerpu og þol þeirra, og stuðlar bæði að andlegri og 

líkamlegri heilsu barnanna. Í hreyfingu öðlast börn skilning á styrk sínum og getu 

ásamt því að samhæfing, jafnvægi og öryggi barnanna eykst. 

 

Málrækt 

Tungumálið er okkar mikilvægasta tjáningarform og ber að rækta það vel, því það 

tengir okkur saman og eflir samkennd. Örvun málskilnings og kunnáttu skiptir því 
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miklu. Þá er mikilvægt að auka málskilning barnanna með samtölum og annarri 

fræðslu. 

 

Myndsköpun 

Myndsköpun er mikilvægt tjáningarform barna og þau hafa þörf fyrir að skapa 

með myndlist hvort sem það er að teikna eða að móta hluti. 

 

Tónlist 

Lögð er áhersla á að börn fái að njóta tónlistar og fái möguleika á að iðka hana 

bæði í leik og með þátttöku í söngstundum. Áherslan er á að þau taki þátt í að 

syngja, hreyfa sig, hlusta og leika á eða með hljóðfæri.  

 

Náttúra og umhverfi 

Börn þurfa að kynnast fjölbreytileika náttúrunnar og komast í tengsl við hana 

hvort sem það er gegnum leik eða skapandi starf. Leikskólanum ber að fræða 

börnin um náttúruna og umhverfið og kenna þeim að bera virðingu fyrir henni og 

læra að njóta hennar.  

 

Menning og samfélag 

Nokkur áhersla er lögð á að börnin kynnist því umhverfi sem þau búa í og kynnist 

margbreytileikanum í menningu okkar og samfélagi.  

 

Samþætting ofangreindra námssviða er stór hluti í útikennslu þar sem unnið er 

með námsviðin í einni heild til að fá aukna fjölbreytni. Náttúran býður upp á 

óþrjótandi tækifæri til hentugra verkefna í kennslu og vinna má verkefnin á svo 

margvíslegan hátt að öll börn ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. Þar sem börn eru 

ólík, sum eru t.d. góð í að teikna og aðrir í að rannsaka og velta hlutunum fyrir 

sér, þá fá þau í útikennslu tækifæri til að vinna að verkefnum sem best falla að 

þeirra sterkustu greind.  

Leikskólalóðir 

Flestar leikskólalóðir eru vel hannaðar og því er auðvelt að nota leikskólalóðina til 

útikennslu. Skipuleggja þarf svæðið vel og hafa það þannig úr garði gert að hægt 
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sé að gera mismunandi verkefni á hverjum stað. Gott er að gefa einstökum 

svæðum nöfn til að einfaldara sé fyrir börnin að átta sig á hvað á að gera hvar 

hverju sinni, t.d. að nota sandkassann og kalla hann byggingarsvæði þar sem hægt 

er að byggja fjöll, vegi og hús. Börn gefa stundum svæðum einhver nöfn, s.s. 

„skóg“ þar sem einungis eru tvö tré. Þetta gera þau til að vita hvert er farið hverju 

sinni. Þá er á mörgum leikskólalóðum gróður svo sem gras, blóm og tré þar sem 

hægt er að hafa náttúrufræðslu fyrir börnin (Brenden, 2001:11-14). Auðvelt er að 

skipuleggja hreyfingu á leikskólalóðinni svo sem með því að fara í leiki eða setja 

upp stöðvaþjálfun.  

Nærumhverfi og náttúran  

Mörgum finnst náttúran það fallegasta sem til er. Á flestum leikskólum er stutt í 

gott nærumhverfi og náttúru. Börn fá snemma áhuga á því sem fyrir augu ber, þau 

eru eftirtektarsöm og víkka ber áhugasvið þeirra með því að fara með þeim í 

nærumhverfið og náttúruna (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:27). Kennarar geta nýtt 

sér þessi tækifæri til útikennslu fyrir börnin og þess vegna er umhverfið stundum 

kallað þriðji uppalandinn í leikskóla (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:13). 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999:12) segir að skapandi barn sé næmt á 

umhverfið og að umhverfið frjóvgi hug þess. Þegar börnin eru í útikennslu eykst 

hugmyndaflugið og getur frumleiki barnanna birtist á margvíslegan hátt, s.s. með 

leikrænni tjáningu, í hreyfingu eða í skapandi starfi. Börnin geta auðveldlega lifað 

sig inn í atburði sem eru að gerast í kringum þau í útikennslu og því geta þau nýtt 

sér umhverfið til að vinna úr því sem þau hafa upplifað og séð í samráði við 

leikfélagana sem þau leika við. 

Í nærumhverfinu og náttúrunni eru óteljandi möguleikar fyrir útikennslu 

og það eina sem þarf er áhugi, vilji og gott skipulag. Svo er að fara af stað og 

prófa.  

Þegar farið er með börn út fyrir leikskólalóðina er gott að hafa ákveðinn 

samastað í nærumhverfinu til að börnin viti hvert farið verður. Gott skipulag og 

reglur um svæði þurfa að vera til staðar svo að börnin finni til öryggis. Í fyrstu 

ferð á útikennslusvæði hafa leikskólakennarar möguleika á að ganga með börnin í 

hring um svæðið og búa til ósýnilega girðingu sem allir vita að ekki er til staðar, 

en verða að virða þau mörk og ekki fara út fyrir þau án leyfis (Kristin Norðdahl, 
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2005). Þá getur verið árangursríkt að leyfa börnunum að taka þátt í því að búa til 

reglur sem gilda eiga fyrir útisvæðið.  

Samkvæmt Arne Jordet Nikolaisen getur náttúran verið góður staður til að 

efla þroska barna á öllum sviðum (Nikolaisen,1998:27). Hann segir að þegar börn 

fari út í náttúruna fái þau annars konar áhuga á henni og sjái hana í nýju ljósi 

þannig að börn fari að velta fyrir sér því sem þau sjá og spyrja annarra og ólíkra 

spurninga en þau geri inni í leikskólastofunni Nikolaisen,1998:27). Arne segir 

einnig að samskipti barna verði opnari og að þau tjái sig meira úti en inni.  

Þegar börn eru meira úti í náttúrunni getur það haft þau áhrif og þýðingu 

að þau fái aukinn áhuga á náttúrunni, læri að bera fyrir henni meiri virðingu og 

læri að ganga vel um hana þeim til aukinnar gleði og þroska.   

Hvað vita börn almennt í dag um nærumhverfi sitt og náttúruna? Er 

fræðslan nægileg eða er henni ábótavant? Eru börn e.t.v. ekki að fara mikið út í 

náttúruna almennt? Mörg börn kynnast nærumhverfi og náttúrunni aðallega í 

gegnum bílrúðuna og vita lítið meira um hana (Kristín Norðdahl, 2005). 

 Náttúruupplifun er þroskandi og þar fá börnin reynslu sem gott er að 

byggja ofan á. Með útikennslu er börnum kennt að það er margt áhugavert sem 

hægt er að kanna og skoða í nærumhverfinu og í náttúrunni. Þegar börn eru í 

náttúrunni að leika sér geta þau fundið hluti sem hægt er að nota á fjölbreyttan 

hátt svo hugmyndaflug þeirra eflist, steinar fá hlutverk bíla og trjágreinar breytast 

í nafngreindar manneskjur og persónur (Kristín Norðdahl, 2005). Með því að nota 

umhverfið til að kenna börnum eykur það námsmöguleika þeirra á flestum 

námssviðum. Börn eru ekki endilega að sækjast eftir þekkingu á umhverfinu 

heldur eru þau að læra að þekkja sig sjálf og hvernig þau takast á við að vinna 

með öðrum í náttúrunni og nærumhverfinu (Gilbertson, Bates, McLaughlin & 

Ewert, 2006:6). Fyrir þau getur þetta verið áskorun sem þau þurfa að vinna sjálf 

fram úr. Þegar börn eru úti upplifa þau bein tengsl við náttúruna og umhverfið, 

læra um náttúruna í náttúrunni, um umhverfið í umhverfinu, um samfélagið í 

samfélaginu og menninguna í menningunni (Nikolaisen, 1998:24). Þetta gefur 

börnum meiri reynslu en að sitja í leikskólastofunni og læra um það sama.   
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Lokaorð 

Í greinargerðinni voru skoðaðir möguleikar skólalóða og nærumhverfis til 

menntunar barnar. Farið yfir hvað útikennsla felur í sér, hugmyndafræði nokkurra 

fræðimanna og kenningar þeirra viðraðar og tengdar við útikennslu og 

aðalnámskrá leikskóla. 

Nám í náttúrunni bætir inn nýrri vídd í kennslu barna og eykur 

fjölbreytilegt áreiti á skynfæri þeirra.  Það opnar nýjar leiðir við kennslu þar sem 

börnin læra á náttúruna í náttúrunni og nýta sér efnivið hennar til að efla og 

þroska skilningarvitin.  Með útikennslu er hægt að vinna verkefni eftir getu barna 

þar sem sterku hliðarnar hjá hverjum og einum fá að njóta sín. Allt nýtist þetta vel 

í útikennslu þar sem börn fá tækifæri til að skoða, rannsaka og gera tilraunir sjálf á 

sínum forsendum. 

Kenningar Dewey og Vygotsky styðja vel við bakið á útikennslu þar sem 

börnin eru frjálsari í náttúrunni, þau upplifa og uppgötva sjálf umhverfið og 

náttúruna, læri á eigin forsendum en í samvinnu við aðra. Mikilvægt er einnig að 

hafa kenningar Piaget og kenningar um vinnupalla til hliðsjónar, þar sem kennarar 

og aðrir leiðbeinendur eiga eingöngu að vera til aðstoðar og aðstoða börnin við að 

ná skilningi eða getu til að takast á við verkefnin sjálf. Kenningu Gardners um 

fjölgreindir má auðveldlega tengja við útikennslu þar sem hann segir að maðurinn 

hafi margar greindir og á misháu stigi hjá hverjum og einum. Fjölbreytileiki 

náttúrunnar gerir hverjum og einum kleyft að þroska og þróa sína greind.  

 Mikilvægt er einnig að skapa öruggt umhverfi og gera útikennslu að 

skemmtilegum og áhættuminni verkefnum. Það er gert með áhættumati og öðrum 

aðferðum sem reifaðar eru í greinargerðinni. 

Gott skipulag, áhugi og öryggi er það eina sem þarf til að fara með börnum 

út, en þetta eru einmitt forsendur þess að stunda útikennslu. 
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