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Formáli 

Þegar við hugsum til baka og minningar bernskunnar skjóta upp kollinum 

hver á eftir annari, kemur myndin af krökkunum í hverfinu saman í 

útileikjum upp. Allir fengu að vera með stórir sem smáir. Minningin um 

kalda fingur og roða í kinnum yljar okkur.  

Í dag er öldin önnur. Nú sjást börn úti að leik sjaldnar. Litlu rólóarnir  

okkar standa auðir. Rólurnar slitnar og vegasaltið ryðgað fast. Sífellt er verið 

að benda á þær hættur í umhverfinu sem börnin geta slasað sig á og því sitja 

þúsundir barna í hýbýlum sínum og horfa út um gluggann. Í okkar minningu 

slasaðist aldrei neinn, við vorum yfirleitt með hrufluð hné en alvarlegri voru 

meiðslin ekki. Umhverfið og náttúran var okkar leikvöllur sem við lærðum að 

umgangast skynsamlega. Við pössuðum hvert annað og stóðum saman ef 

einhver ætlaði að gera okkur mein.  

Í dag eigum við sjálfar börn og tilhugsunin um að þau eigi ekki eftir að 

njóta þessara ánægjustunda hræðir okkur. Það er okkar ósk að leikirnir lærist 

kynslóð fram að kynslóð þannig að rólóvellir og grænir blettir verði áfram 

fullir af glöðum börnum í leik, sem heyra ekki þegar kallað er í kvöldmat. Við 

skorum hér með á alla þá sem láta sig börn og uppeldi þeirra varða að líta til 

baka og sleppa börnunum lausum í leik. 
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Inngangur 

Flest allir eru eflaust sammála um að nám og kennsla barna á að vera 

fjölbreytt, skemmtileg og stuðla að sem bestum árangri. Í aldanna rás hafa 

fræðimenn komið fram með hugmyndir sínar um hinar ýmsu 

kennsluaðferðir, nám og kennslu. Hvað er kennsluaðferð og er það eitthvað 

sem kennari þarf að hafa í huga þegar hann skipuleggur kennslu? Við 

munum taka fyrir sérstaklega kennsluaðferðina „útikennslu“ og velta því 

fyrir okkur hvort  það sé mikilvægt fyrir börnin okkar að fara út, kynnast 

nánasta umhverfi sínu, læra með því að geta snert horft og lyktað. Við 

munum leitast við að útskýra hvað fellst í hugtakinu útikennsla og hvers 

vegna hún er mikilvæg fyrir íslenska skólakerfið. Til að svara því leitum við í 

kenningar fræðimanna frá ýmsum tímabilum og sjáum þannig hvernig 

hugtakið þróast og eflist með tímanum. Hvernig hefur þróun útikennslu á 

Íslandi verið háttað? Er einhver útikennsla í íslenskum grunnskólum í dag, og 

með hvaða hætti? Breyting á leiksniði barna er sífellt að breytast með tilkomu 

hinna ýmissa tækninýjunga en gömlu góðu leikirnir mega ekki gleymast. Í 

því tilliti höfum við sett saman hugmyndabanka, þar sem fram koma okkar 

útfærslur á skemmtilegum leikjum fyrir börn á öllum aldri til að læra í 

gegnum. Það er okkar von að kennarar framtíðarinnar geti nýtt sér þessa 

vinnu okkar við kennslu í framtíðinni.  
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I 
 
 

Hvað er kennsluaðferð? 
Mikilvægt er fyrir kennara að skipuleggja kennslu sína vel og huga vel að vali 

kennsluaðferða. Kennsluaðferðir skipta tugum ef ekki hundruðum og  með 

afbrigðum þeirra áreiðanlega þúsundum (Ingvar Sigurgeirsson 1999:10). 

Ingvar Sigurgeirsson, doktor í kennslufræði, skilgreinir kennsluaðferðir í bók 

sinni Litróf kennsluaðferðanna sem skipulag sem kennarinn hefur á kennslu 

sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að 

nemendur læri það sem að er keppt (Ingvar Sigurgeirsson 1999:9). Eins og 

fram kemur í aðalnámsskrá grunnskólanna á að ríkja fjölbreytni í 

vinnubrögðum og kennsluaðferðum. Kennarar bera faglega ábyrgð á að velja 

heppilegustu leiðirnar til að ná markmiðum Aðalnámsskrár og 

skólanámsskrár. Þegar velja á kennsluaðferð og vinnubrögð verður að taka 

tillit til markmiða sem stefnt er að, aldurs, þroska og getu nemenda sem hlut 

eiga hverju sinni og eðlis viðfangsefnisins. Vönduð kennsla, sem lagar sig að 

markmiðum og nemendum, eykur líkur á árangri (Aðalnámsskrá 

grunnskólanna – almennur hluti 1999:37).  

 

Hvað er útikennsla? 

Hugmyndir um útikennslu eru langt frá því að vera nýjar af nálinni, löngu 

áður en skólar, námsbækur og kennarar urðu til lærðu börn af foreldrum 

sínum í gegnum daglegar athafnir. Þannig gekk þekking áfram kynslóð fram 

af kynslóð (Hammerman, Donald R. o.fl. 2001:1). Í gegnum þróun 

skólakerfisins hafa hugmyndir um að leita aftur til fortíðar og taka upp þessa 

kennsluhætti komið aftur til álita. Ýmsir fræðimenn á sviði kennsluvísinda á 
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borð við Marcus Quintilianus, John Locke, Jean Piaget og John Dewey hafa 

komið fram með kenningar sem að einhverju leyti rökstyðja gildi útikennslu.  

Hugtakið sjálft útikennsla er nokkuð erfitt að útskýra í einföldu máli. 

Það er bæði óljóst og óskýrt kennslufræðilegt hugtak. Í því felst ákveðin 

aðferðarfræði sem á að gera kennslu bæði áhrifaríkari og markvissari 

(Hammerman, Donald R o.fl. 2001:2). Útikennsla hefur verið skilgreind sem 

kennsluaðferð sem felur í sér að skólastarf er flutt að einhverju leyti út fyrir 

veggi skólans með skipulögðum hætti og notast er við nánasta umhverfi og 

náttúru (Gair, Nicholas P 1997:1-2). Með útikennslu færist nemandinn nær 

raunveruleikanum og kemst í betri tengsl við viðfangsefnin sem unnið er 

með, með því að nota öll skynfærin, sjón, snertingu, heyrn og lyktarskyn við 

námið. Aðferðin er hentug til kennslu allra námsgreina. Hún er oftast notuð í 

bland við aðrar kennsluaðferðir. Þrátt fyrir það er hugmyndin samt sú að 

útikennsla verði gerð að eðlilegum hluta skólastarfs og fái fasta tíma í 

stundaskrá (Jordet, Arne Nikolaisen 2003:24-137). 

Í Aðalnámsskrá er litið svo á að útikennsla, það að flytja kennslu að 

einhverju leyti út fyrir veggi skólans, auðgi og styrki allt nám ásamt því að 

vera holl bæði líkama og sál. Útikennsla er sérstaklega nauðsynleg í 

náttúrufræðinámi þar sem úti í samfélagi, umhverfi og náttúru er sá 

raunveruleiki sem börnin eru að læra um og þurfa að þekkja, skilja og skynja 

(Aðalnámsskrá grunnskólanna náttúrufræði 1999:12). Endurskoðun á 

Aðalnámsskrá hefur átt sér stað á liðnum árum og hafa markmið með 

útikennslu ekki alltaf verið ljós. Í því skyni er gagnlegt að skoða þróun 

námsskránna frá 1960.         

 Í námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri frá 1960 var tilgreind 
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námsgrein sem ekki er lengur kennd sem slík. Þetta var átthagafræði sem átti 

að leggja grundvöll að kennslu í landafræði, náttúrufræði, sögu og 

félagsfræði. Markmið með átthagafræðinni var að hjálpa hverjum einstaklingi 

til vaxtar og þroska. Í námsefni fyrir sjö ára börn ber kennaranum og ræða við  

nemendur um samfélag skólasystkina, háttvísi og almennar umgengisreglur í 

skóla og á skólalóð (Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri 1960:26-

28). Átthagafræðin er eina námsgrein námsskrárinnar árið 1960 sem býður 

upp á möguleika fyrir kennarann að nýta nánasta umhverfið í kennslu, enn 

fremur eiga markmið hennar við um þau gildi sem æskilegt er að nemendur 

temji sér með hjálp útikennslu í dag.  

 Árið 1976 gaf menntamálaráðuneytið út nýja námsskrá og ber sú heitið 

Aðalnámsskrá grunnskóla. Í almenna hluta þeirrar námsskrár er kveðið á um 

að varast skuli oftrú á munnlegar og ritaðar útskýringar í kennslu, heldur á að 

nýta fleiri skynfæri. Þannig verður nám markvissara og árangursríkara. 

Tillögur að námsgögnum eru kynnt og þar á meðal eru nefndar kyrrar 

myndir, kvikmyndir, vettvangs- og námsferðir, tilraunir og leikin reynsla 

(Aðalnámsskrá grunnskóla – Almennur hluti 1976:20-21). Af því má álykta að 

vitundarvakning hafi átt sér stað í skólakerfinu um mikilvægi þess að nýta 

fjölbreytta kennsluhætti og þar með talið að nota nánasta umhverfið til 

kennslu.  

 Í Aðalnámsskránni frá árinu 1989 urðu mikil vatnaskil. 

Einstaklingsmiðaðir kennsluhættir eru nú í leiðarljósi og mikilvægi þess að 

nota leiki til kennslu ítrekaðir. Kennurum er bent á að full ástæða sé að nýta 

umhverfið utandyra til að koma til móts við ólíkar þarfir einstaklinga. Einnig 
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er kveðið á um að börn þurfi að kynnast náttúrunni, til dæmis veðri, gróðri og 

snjó (Aðalnámsskrá grunnskóla 1989:2).  

 

Af hverju útkennsla? 

Samfélag okkar er sífellt að breytast. Með hverju árinu sem líður virðist krafa 

samfélagsins á báða foreldra um að taka af fullum krafti þátt í atvinnulífinu  

algengari. Með breyttri stöðu kvenna í atvinnumálum á síðustu árum og 

áratugum verða sífellt fleiri konur útivinnandi sem gerir það að verkum að  

fáir foreldrar eru heima allan daginn eða hluta dags. Eftir fullan vinnudag er 

eðlilegt að allir séu þreyttir og því fer þeim fækkandi sem sinna útiveru og 

áhugamálum í lok dags (Laufey Erlendsdóttir og Laufey Ósk Kristófersdóttir 

1997:3).  

 Börn hins vegar þurfa á hreyfingu að halda og ef foreldrar geta ekki 

lengur fullnægt þessum þörfum barnanna er það kannski eðlileg þróun að 

skólinn taki við hlutverkinu. Flest heimili á Íslandi eru ekki nægilega stór til 

að geta komið til móts við hreyfiþörf barna og vegna plássleysis er því 

mikilvægt að hreyfing sé stunduð utandyra.  

 Enn fremur er heilsufar barna almennt áhyggjuefni. Lífstíll fólks hefur 

mikið breyst og mikið er um að óholls matar sé neitt. Rannsóknir sýna fram á 

að fólk hreyfi sig minna, offita aukist og þá sérstaklega á meðal barna og 

unglinga. Hlutfall of þungra níu ára barna var árið 2002, 23,9% sem var 

talsverð hækkun frá árinu 1998, og hefur samkvæmt sömu rannsókn hreyfing 

þar mest um að segja. Þetta er sérstakt áhyggjuefni þar sem erlendar 

rannsóknir sýna fram á að 50-60% feitra barna eru einnig feit sem fullorðin 

(Erlingur Jóhannsson 2004:17-18).  



Lifum og leikum 

 8 

 Með útikennslu eyðir barnið meiri tíma úti og kemst þar af leiðandi í 

meiri tengsl við náttúruna en ella auk þess sem það fær góða hreyfingu og 

tækifæri til að taka þátt í leikjum sem oft vilja gleymast í hinum almenna 

grunnskóla. Með markvissri útikennslu fá börnin einnig tækifæri til að læra 

að nota umhverfið og náttúruna sem leikvöll og fá þau kennslu í leikjum 

utandyra sem þau geta nýtt sér áfram í leiki utan skólans. Með fjölbreyttum 

kennsluháttum og beinni reynslu og upplifun nemenda eins og á við um 

útikennslu  á kennarinn auðveldar með að mæta þörfum flestra 

nemendanna í bekknum. Í gegnum snertingu, heyrn, sjón, bragð og lykt 

skynjar maðurinn umhverfi sitt. Þessi skynjun er grundvöllur fyrir námi og 

þroska en á henni byggir hann þekkingu sína og meðvitund um hann sjálfan 

og heiminn allan. Til þess að geta þroskast sem sjálfstæður einstaklingur þarf 

maðurinn að notast við öll skynfærin, þannig verður upplifun hans ríkari og 

nálgun náms léttari (Erikson, Bo og Oskarsson, Gunhild 1987:40-44). Þeir 

nemendur sem eiga við námsörðugleika að stríða og blómstra ekki innan 

veggja hefðbundinnar kennslustofu fá oft tækifæri til að sanna sig meðal 

samnemanda sinna utan veggja kennslustofunnar. Þannig getur þessi aðferð 

verið efling á félagsþroska og oft myndast ný félagatengsl við þessar 

aðstæður (Barker, Susan ofl. 2002:4).  

 

II 
 

 

Í öllu sem finnst ríkja og virka eilíf lögmál.  Þau birtast hið ytra í 
náttúrinni, hið innra í andanum og í því sem tengir náttúru og 
anda, lífinu sjálfu. Að baki þessum lögum liggur alvitur sameining.  
Þessi sameining kemur frá guði. Allt sem lifir kemur frá guði og 
gengur með guði.   

                                                                    Friederich Fröbel 1826 
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Í gegnum tíðinna eða alveg frá upphafi menningar hafa verið á kreiki hinar 

ýmsu hugmyndir um kennslu og kennslufræði. Einnig hafa verið uppi ýmsar 

kenningar um hvernig nám barna fari fram og hvaða leiðir séu 

ákjósanlegastar. Skólakerfið hefur eins og gefur að skilja mikið breyst og 

þróast og má í raun segja að kennsluhugmyndir séu í sífelldri hringrás. Í 

upphafi mannkyns er fyrsti vísir að námi, samvera barna með þeim eldri í 

daglegum störfum, þannig lærðu þau siði og venjur. Fyrsti vísir af skólum 

eins og við þekkjum þá í dag má rekja til Grikklands hins forna, en þaðan er 

einnig orðið „skóli“ komið, en á grísku er það skholé (Dagur Bergsson 2006:3).  

 Í þessari þróun og hringrás hugmynda um kennsluaðferðir hafa 

fræðimenn haft það eitt að leiðarljósi að finna þá leið sem best hentar barni til 

náms. Ekki er mikil samstaða á milli fræðimanna um það hvaða nálgun sé 

best og segja mætti að þeir séu aðeins sammála um eitt og það sé að vera 

ósammála. Fyrstu heimildir um ósamkomulag þetta koma frá Aristótelesi, 

fyrir um 2.400 árum. Hann segir að í fornöld hafi þegar verið deildar 

meiningar um hvert skuli fara í uppeldi og menntun. Engann greinir á um 

tilganginn en flesta greinir á um meðölin (Myhre, Reidar 2001:21). 

 Þegar upp koma hugmyndir um nýja kennsluhætti eða kennsluaðferðir 

er það eðli mannsins að leita að rökum sem styðja nýju hugmyndirnar þannig 

að hann geti tekið afstöðu með eða á móti þeim.  

Seint á síðustu öld kom upp umræða á Íslandi um hvert gildi 

útikennslu væri og hvort sú kennsluaðferð sé að bæta nám nemenda í 

íslenskum grunnskólum. Á síðustu áratugum hafa verið raddir innan 

grunnskóla bæði hér á landi og erlendis um mikilvægi útikennslunnar. 
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Til að leita svara um áhrif útikennslu skoðum við fræði og fræðimenn sem 

verðugan sess hafa fengið í tímanna rás.  

Í þessu tilliti verður hér gerð grein fyrir nokkrum þeim fræðimönnum 

sem rannsakað hafa samþættingu uppeldis og menntunar annars vegar og 

útiveru og náttúru hins vegar.  

 

Það er í gegnum kenningarnar sem mér tekst að kenna með tilgangi og 

meiningu. Kenningarnar vísa mér veginn hvað ég á kenna og hvernig 

(Gilbertson og fleiri 2006:28). 

 

Marcus Quintilianus 

Strax á tímum Rómverja byrjuðu menn að velta fyrir sér mikilvægi þess að 

efla hjá nemanda áhuga til að auka gildi kennslu. Einn mikilsmetinn 

fræðimaður sem aðhylltist þessa kenningu var Marcus Quintilianus (um 35-

90). Hann var fræðilegur hugsuður um uppeldi og velti fyrir sér með hvaða 

leiðum best væri að beita í kennslu og uppeldi barna. Segja má að 

Quintilianus hafi verið frumkvöðull þess að vekja áhuga nemenda á 

námsefninu og taka tillit til ólíkra þarfa þeirra. Rit hans Um menntun 

ræðumanns hefur verið  fyrirmynd margra uppeldisfrömuða í gegnum tíðina, 

þótt mest hafi áhrifa hans gætt alla fornöldina og á miðöldum. Og hann hafi 

notið skyndilegra vinsælda aftur á 15. og 16. öld, þegar óskert handrit bókar 

hans fannst árið 1416 (Myhre, Rydar 2001:31-32).  Þær kenningar að hafa 

námsefni lifandi, lýsandi og áhugavekjandi eru enn í miklum metum.  

 Quintilianus taldi mikilvægt að til að kennsla skilaði sem bestum 

árangri þyrfti að beita mismunandi kennsluaðferðum. Einn þáttur sem hann 

leggur sérstaklega áherslu á er leikurinn og með hann að leiðarljósi bjó hann 
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til bókstafi úr fílabeini til að auðga skilning barnanna á lestri. Hugmyndir 

hans koma fram fyrir um 2000 árum en þær standast tímans tönn að miklu 

leyti. Leikurinn er nú í miklum metum í grunnskólunum og fellur hann vel 

inn í hugmyndir um útikennslu ásamt fjölbreyttum kennsluháttum.    

  

John Locke 

Ein mikilvægustu tímamótin í uppeldissögu má segja að hafi komið með 

kenningu Johns Locke (1632-1704) um „tabula rasa“ eða hið óskrifaða blað. 

Með þessari kenningu urðu mikil tímamót í sögunni og er kenningin talin ein 

mikilvægasta forsenda upplýsingatímans. Kenning Lockes felur í sér að við 

fæðingu sé barn óskrifað blað, það er að það fæðist án allra skoðana og 

hugmynda. Uppeldið mótar barnið og hafa áhrif uppalendans allt að segja 

um hvernig einstakling barnið hefur að geyma seinna meir. (Myhre, Reidar 

2001:81-82). 

 Í riti hans Thoughts Concerning Education (Nokkrar hugleiðingar um 

uppeldi, 1693), segir hann kjörorð kenninga sinna vera, „Mens sana in 

corpore sano“ eða heilbrigð sál í hraustum líkama. Hann leggur mikla áherslu 

á líkamlegt uppeldi og forsendur þess telur hann vera útilíf, líkamsæfingar, 

hollur matur, nægur svefn en fyrst og fremst kerfisbundin herðing, sem 

meðal annars getur þýtt að geta orðið votur í fæturna. Kjarninn í þessum 

kenningum Lockes er að ef líkama er haldið hraustum og sterkum getur sálin 

gert það sem hún vill. Locke leggur líka mikla áherslu á heilbrigði sálarinnar 

sem hann telur meðal annars nást með góðum siðum, visku, heilbrigðri 

dómgreind og þekkingu (Myhre, Reidar 2001:81-82).  
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Útfrá kenningum Lockes má álykta að mikilvægi kennarans sé mikið. 

Hann þarf að vera góð fyrirmynd sem hefur einstaklinginn að leiðarljósi og á 

að leiða hann í skilning um mikilvægi heilbrigðs lífernis og góðra siða auk 

þess sem honum ber að innleiða hjá nemanda sínum þekkingu og visku. Þetta 

á við um allt nám og þegar farið er með nemendum út fyrir veggi skólans ber 

einnig að innleiða hjá þeim þessa lífspeki. Börn þurfa líka að læra að 

umgangast náttúruna af virðingu og hvernig beri að haga sér úti í 

samfélaginu.  

 

Hugsmíðahyggja 

Á fimmta og sjötta áratug síðustu aldar kom alveg nýr armur kenninga um 

uppeldisfræði fram. Nýtt viðhorf þar sem ekki var einungis einblínt á 

atferlishyggju eða sálgreiningu, sem felur það í sér að heilinn er ekki lengur í 

lykilhlutverki sem skiptistöð á milli tengsla áreitis og andsvars. Heilinn er 

gerður að miðstöð upplýsinga og starfsemi sem leiðir til skilnings og þar af 

leiðandi meiri þekkingar.  

 

Jean Piaget 

Frumkvöðull rannsókna sem rökstyðja hugsmíðahyggju var 

Austurríkismaðurinn Jean Piaget (1896-1980). Piaget lítur á þekkingu sem 

afleiðingu lífsreynslu einstaklingsins. Einstaklingurinn er þátttakandi í námi 

sínu þannig að eftir því sem einstaklingurinn hefur meiri áhuga á námsefninu 

þeim mun fljótari er hann að tileinka sér það. Nemandinn metur nýjar 

upplýsingar á grundvelli fyrri þekkingar og þróar þær með sér með stuðningi 

kennarans eða uppalendans (Shaffer, David R, 2002:52, 239).  
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Útfrá kenningum um hugsmíðahyggju þróaðist ný kenning sem ber 

heitið félagsleg hugsmíðahyggja eða „social constructivism“. Upphaf 

félagslegrar hugsmíðahyggju má rekja til áhangenda Genfarskólans sem 

gerðu vísindalega rannsókn upp úr 1970 á því hvernig félagsleg samskipti 

höfðu áhrif á vitsmunaþroskann. Niðurstöður þessarar rannsóknar gáfu til 

kynna að við vissar kringumstæður hafa félagsleg samskipti oft á tíðum 

jákvæðan árangur á einstaklinginn (Þuríður Jóhannsdóttir 2006).  

 

Lév Vygotsky 

Kenningar um félagslega hugsmíðahyggju má rekja til rússneska 

sálfræðingsins og kennarans, Lév Vygotsky (1896-1934).  Vygotksy setti fram 

þá hugmynd að þekking væri byggð upp með samskiptum við aðra. 

Einstaklingurinn þroskast í gegnum félagsleg samskipti og í gegnum 

menninguna. Enn fremur sagði Vygotsky að hæfileikinn til að læra af öðrum 

væri grundvöllur mannlegrar greindar (Wood, David 1992:24-25). Með þessu 

á Vygotsky einnig við að í gengum leiki, listir, atvinnu, tækni og fleira læri 

einstaklingurinn mest. Samferðarmenn einstaklingsins ýta undir þróun 

þekkingar og færni með leiðsögn sinni (Shaffer, David R 2002:248-252).  

Samkvæmt Vigotsky hefur hver einstaklingur aðeins ákveðið 

þroskasvæði sem hann kallaði „the zone of proximal development“ eða svæði 

mögulegs þroska. Einstaklingur getur aðeins náð ákveðnum þroska á eigin 

spýtur og til að komast á næsta þroskastig þarf hann að fá aðstoð eða 

stuðning fullorðins eða annars sem náð hefur meiri þroska. Þetta viðhorf 

Vigotskys beinir sjónum að kennurum og öðrum þeim sem koma að þroska 

barnsins (Wood, David 1992:25).   
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Hugmyndir um útikennslu samrýmast kenningum Vigotsky að því 

leiti að ef nemandinn á að fá  tækifæri til að þroskast og læra sem mest verður 

hann að  upplifa og taka þátt í sem mestu. Óraunhæft er að kenna allt sem 

viðkemur náttúru-, landa- og samfélagsfræði einungis með bókum. Æskilegra 

er fyrir nemandann að fá að fara út og skoða, spyrja og taka þátt í verkefnum 

og leikjum undir stjórn kennarans en síðast en ekki síst til að læra að 

umgangast náttúruna og sitt nánasta umhverfi.  

 

John Dewey 

Enn ein þáttaskil í uppeldissögunni verða með tilkomu kenninga bandaríska 

heimsspekingsins, sálfræðingsins og uppeldisfrömuðarins Johns Dewey 

(1859–1952). Í kenningum sínum reynir Dewey að samþætta kenningar 

Rousseus um einstaklinginn og Platóns um samfélagið. Áhersla Deweys í 

kennslu er einstaklingsmiðuð og að hægt sé að nálgast námsefnið á 

mismunandi hátt fyrir nemandann.  Dewey stofnaði ásamt konu sinni 

tilraunaskóla þar sem hann prófaði kenningar sínar áfram með góðum 

árangri. Skólinn nefndist The University Elementary School. Í skólanum var 

stefnt að því að breyta ímynd kennarans frá því að vera predikari í að vera 

leiðtogi sem vekur hjá nemendum áhuga á námsefninu með því að  spyrja 

nemendur spurninga sem vekja þá til umhugsunar (Dewey, John 1933:14-17).  

 Kennsluhugmyndir Deweys eiga enn mikið erindi inn í hið íslenska 

skólakerfi og í mörgum leik- og grunnskólum hér á landi er markvisst unnið 

með kenningar hans, oft með góðum árangri. Kenningar Deweys samræmast 

einnig hugmyndunum um útikennslu en þá er hægt að nota þær sem leið til 

að vekja hjá nemendum áhuga á námsefninu, til dæmis í náttúru- og 
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landafræði með því að fara á vettvang og skoða umhverfið og fræðast. Enn 

fremur eru alltaf til þeir nemendur sem eru útiverur og una sér best í 

náttúrunni og verður þá útkennslan leið til að koma til móts við þeirra þarfir 

hvað varðar kennsluumhverfi.  

 

Howard Gardner 

Árið 1983 kom bandaríski prófessorinn Howard Gardner fram með kenningu 

um að til væru sjö greindir og seinna bætti hann við þeirri áttundu. Gardner 

setti það sem skilyrði að til að geta notað og gefið nafngiftina greind yrði að 

vera hægt að finna höfuðstöðvar hennar í heilanum.  Til dæmis má finna 

tónlistargreindina í gagnaugageiranum. Þessi kenning er kölluð 

„Fjölgreindarkenningin“. Með þessari hugmynd var Gardner í raun að 

gagnrýna vestræna fræðimenn þar sem hann var þeirrar skoðunar að þeir 

hefðu skilgreint greind og greindarvísitölu (IQ) of þröngt. Ekki væri hægt að 

fá réttmæta mynd af greind einstaklings með því að taka hann úr sínu rétta 

námsumhverfi og láta hann leysa verkefni sem hann hefði líklega aldrei leyst 

áður (Armstrong, Thomas 2001:13-14). Fjölgreindarkenningin byggir á þeirri 

hugmyndafræði að kortleggja hið breiða svið mannlegra möguleika með því 

að skipta þeim í átta grunngreindir:  

Málgreind: Hæfileikinn til að hafa áhrif með orðum og skrifum. Og  

þannig að geta fært sér í nyt allt það sem snýr að tungumálinu, svo sem  

setningafræði, hljóðfræði, merkingarfæði og sveigjanleika tungumálsins. 

Rök – og stærðafræðigreind: Hæfileikinn til að nota tölur á 

árangursríkan hátt og að geta hugsað rökrétt svo sem með næmi fyrir 

röklegum mynstrum og tengslum, staðhæfingum og yrðingum. Með 
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greindinni notar einstaklingurinn aðferðir eins og frumflokkun, flokkun, 

ályktun, alhæfingu, útreikning og tilgátuprófun.  

Rýmisgreind: Hæfileikinn til að skynja hið sjónræna og rúmfræðilega 

umhverfi svo sem með næmi fyrir litum, línum, lögum, formi, vídd og 

tengslum þar á milli. 

Líkams- og hreyfigreind: Hæfileikinn til að nota allan líkamann til að 

tjá hugmyndir og tilfinningar svo sem með líkamlegri samhæfingu, jafnvægi, 

fingrafimi, styrk, sveigjanleika og hraða.  

Tónlistargreind: Hæfileikinn til að skynja og meta misjafna tónlist auk 

þess að geta skapað eigin tónlist með því að geta spilað eftir eyranu eða eftir 

nótum.  

Samskiptargreind: Hæfileikinn til að geta skynjað og greint skap, 

fyrirætlanir og tilfinningar annarra manneskja svo sem með því að geta lesið 

úr svipbrigðum, rödd og líkamstjáningu.  

Sjálfsþekkingargreind: Skýr sjálfsmynd og þekking á eigin styrk og 

veikleika.  

Umhverfisgreind: Hæfileikin til að geta flokkað fjölda tegunda úr jurta 

og dýraríkinu og í eigin umhverfi  (Armstrong, Thomas 2001:14-15).  

 

Kenningin er ekki persónugerðarkenning til að ákveða eða flokka 

einstaklinga eftir einhverri einni greind, heldur var Gardner þeirra skoðunar 

að hver einstaklingur byggi yfir öllum greindunum bara mismikið. 

Þroskaskertir einstaklingar eru aðeins með einföldustu undistöðuatriði 

þessara greinda, en hjá öðrum einskonar „snillingum“ virðist starfsemin á 

flestum greindum mjög þróuð. En flest erum við einhversstaðar mitt á milli 
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þessara öfga, en þrátt fyrir það, missterk í hverri greind. Gardner áleit að 

hægt væri að þróa hverja greind á nokkuð hátt getustig fái einstaklingurinn 

rétta leiðsögn. Sem dæmi getur barn sem ekki hefur mikla tónlistargreind náð 

góðum árangri með réttum kennsluaðferðum, áhugasömum foreldrum og 

tilsögn frá barnsaldri í tónlist. Í rauninni er engin greind til ein og sér, þetta er 

flókið samspil þar sem greindirnar starfa alltaf saman. Sem dæmi má taka að 

við matreiðslu þarf að lesa uppskriftina (málgreind), jafnvel þarf að minnka 

eða stækka uppskriftina (rök- og stærðfræðigreind), gera máltíð sem allir í 

fjölskyldunni geta borðað (samskiptagreind) en að sama skapi að fylgja eigin 

smekk (sjálfsþekkingargreind) (Armstrong, Thomas 2001:20-21).  

Kennari sem aðhyllist og nýtir sér fjölgreindarkenninguna við kennslu 

er  frábrugðinn hefðbundnum kennara að því leyti að sá hefðbundni stendur 

fyrir framan  bekkinn og skrifar á töfluna og spyr bekkinn spurninga úr 

lesefni eða verkefnablöðum sem nemendurnir eru að vinna með. 

Fjölgreindarkennarinn er stöðugt að skipta um kennsluaðferðir og er stöðugt 

að tengja hinar ýmsu greindir á skapandi hátt.   

 

III 

 

Útikennsla á Íslandi  

Mikil vakning hefur orðið í íslenskum skólum á síðustu árum þegar litið er til 

útikennslu, sem dæmi má taka þróunarverkefnin: Vinnsla og grisjun (1998-

2001), Tálgun í tré (1998-2000), Lesið í skóginn (2000-2003) og  Lesið í skóginn – 

með skólum sem hófst árið 2003. Því verkefni verða gerð nánari skil hér á eftir. 

Þessi verkefni eiga það sameiginlegt að vera byggð á útfærslu Guðmundar 
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Magnússonar, smíðakennara byggða á erlendri hugmynd (Stefán Bergmann 

og Bjarni Þór Kristjánsson 2003).   

Lesið í skóginn - með skólum er skólaþróunarverkefni í samstarfi við 

Skógrækt ríkisins, Kennaraháskóla Íslands, Kennarasamband Íslands, 

Námsgagnastofnun og átta grunnskóla víða um landið. Markmið verkefnisins 

Lesið í skóginn – með skólum er að: 

- efla  samþætta fræðslu um skóga og skógarnytjar  á öllum skólastigum 

grunnskólans 

-  safna reynslu og þekkingu með skipulegum hætti og miðla til annarra að 

loknu tveggja ára þróunarstarfi 

-  tryggja áframhaldandi fræðslu um skóga og skógarnytjar meðal annars  með 

útgáfu námsefnis sem nýtist í öllum greinum grunnskólans (Skógrækt 

ríkisins [án árs]) 

Þetta þýðir að reyna á að samþætta sem flestar námsgreinar og kennsluna í 

skipulögðu útinámi í grenndarskógi. Hugtakið grenndarskógur hefur verið 

notað í Reykjavík, þá er átt við skógarreit sem skólinn hefur aðgang að. 

Gerður er afnotasamningur við skógareigandann þannig að ljóst sé hvað gera 

megi í skóginum. Hann þarf að vera í göngufæri við skólann, svo hægt sé að 

nota hann við kennslu (Skógrækt ríkisins [án árs]).     

 Í Reykjavík eru tvær útikennslustofur. Önnur kennslustofan er í 

skógarrjóðri í Heiðmörk, en þar er að finna fjölskrúðugt dýralíf og gróðurfar 

þar er afar fjölbreytt. Útikennslustofan í Heiðmörk er liður í því að auðvelda 

kennurum og öðrum sem vinna með börnum að nýta náttúruna til kennslu 

(Skógrækt ríkisins [án árs]). Hin útikennslustofan er á vegum Norðlingaskóla 
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og er staðsett í Björnslundi í Norðlingaholtinu. Þar er mikill og fjölskrúðugur 

gróður, sem gerir umhverfið og stofuna einstaklega spennandi (Þóranna Rósa 

Ólafsdóttir [án árs]). Það er samt mikilvægt fyrir kennara að vera meðvitaðir 

um að ekki er nauðsynlegt að fara í sérstaka útikennslustofu til að kenna úti.

 Margir íslenskir grunnskólar leggja í sinni skólanámsskrá áherslu á 

útikennslu. Má þar nefna Álftanesskóla sem er með fimm ára starfsáætlun í 

útikennslu og þar er í gangi þróunarverkefni sem ber heitið Lesið í Nesið. Í 

námsskrá skólans er þessi fimm ára áætlun kynnt og sýndar leiðir til að ná 

fram settum árangri meðal annars þar sem fram kemur hve mörgum tímum á 

viku skólinn einsetur sér að nýta í útikennslu (Íris Ósk Hafþórsdóttir og 

Sveinbjörn Markús Njálsson 2006).      

 Fleiri grunnskólar leggja áherslu á útikennslu. Á heimasíðu skólanna 

kemur gjarnan fram eftir hvaða stefnum skólinn vinnur og er þá nefnt hvort 

hann notist við útikennslu. Sumir skólar gefa sig hins vegar ekki út fyrir að 

nýta útikennslu en gera það samt sem áður og þá gjarnan sem hverja aðra 

kennsluaðferð. Engar rannsóknir hafa verið gerðar um vægi útikennslu í 

íslensku skólakerfi og því erfitt að gera sér grein fyrir hversu mikla áherslu 

skólarnir leggja á hana.  
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IV 

Hugmyndabanki 

Það er í raun ekkert sem kemur í stað náttúrulegs umhverfis í uppeldi barna. 

Náttúran er ekki skipulögð og er því fjölbreytt og spennandi. Allt það 

ófyrirséða vekur áhuga hjá börnum sem gefur frekari möguleika fyrir 

kennarann að takast á við ný viðfangsefni sem voru kannski ekki endilega 

næst á dagskrá. Í leikskóla eru börn vön því að vera úti til þess að leika sér. Í 

gengum leikinn læra þau. Stærsti partur þess náms sem fer fram í gegnum 

leikinn er ekki endilega hægt að rökstyðja með Aðalnámsskrá leikskóla, 

heldur læra þau að nota ímyndunarafl sitt, læra hvert sitt hlutverk er innan 

hópsins, það er að segja að fara eftir reglum hópsins, hlusta á aðra og bíða og 

svo framvegis. Þessi reynsla barnsins er ómetanlegt veganesti út í lífið. Þegar 

börnin fara í grunnskóla breytist líf þeirra mikið. Einu frjálsu stundirnar sem 

þau hafa eru í frímínútum sem er lítill partur af viðveru þeirra í skólanum. 

Kennarar keppast við að ná fram settum markmiðum Aðalnámsskrár 

grunnskólanna með nemendum og tími fyrir frjálsa leiki fer minnkandi. 

Smám saman venjast börnin þessari breytingu, þau læra á skólakerfið og 

verða agaðri í námi sínu.              

Að okkar mati er því afar mikilvægt að halda í þessa leikgleði barnsins 

og leyfa því að leika sér. Þannig brúast bilið á milli leik- og grunnskólanna 

einnig heilmikið. Í kennaranámi okkar við Kennaraháskóla Íslands finnst 

okkur oft umræðan um útikennslu og leiki barna vera hluti af stærra 

námsefni, oft tengt þemavinnu sem margir kennarar veigra sér eflaust við að 

fara út í. Það er því okkar mat að kennarinn skuli reyna að finna leið til að 

koma útikennslu fyrir í kennsluáætlun sinni oftar og þá kannski styttri stund í 
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einu. Oft býður veðurfar hér á landi ekki upp á mikla útiveru en hún er samt 

svo nauðsynleg. Okkar tillaga er því sú að í öllum grunnskólum landsins 

skuli liggja mappa með hugmyndum og tillögum að leiðum til útikennslu 

sem kennarinn geti gripið til og hreinlega skroppið út með nemendurna. 

Þannig þarf útikennslan ekki að krefjast mikils undirbúnings og um leið og 

vel viðrar sé hægt að fara út og leika sér og þannig læra í gegnum leikinn.  

Hér á eftir koma nokkrar hugmyndir sem við höfum útfært úr hugmyndum 

sem við fengum á dreifildi á ÁLKA ráðstefnu í Malmö 2006, 

(http://www.nordplus-alka.dk/) ásamt öðrum leikjum sem við höfum útfært 

úr hugmyndum frá öðrum. Leikina útfærðum við með það að leiðarljósi að 

þeir þurfa ekki að taka lengri tíma en eina kennslustund en hægt er að lengja 

þá ef áhugi er fyrir hendi. Þannig teljum við okkur geta komið til móts við 

flestar gerðir kennara, það er þeim sem mikinn áhuga hafa á útiveru og 

útivist og þeim sem líkar það minna eða ekki.  
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1. Skynfæraæfing 

 

          

 

Staður: Hægt er að gera þessa æfingu hvar sem er svo framarlega að nokkur 

tré eða runnar séu til staðar, ásamt grasi, blómum og einhverju dýralífi. Dæmi 

um ágætar staðsetningar eru: Fossvogsdalur, Elliðarárdalur, Heiðmörk 

Laugardalur og Öskjuhlíð. Best er þó að sækja í staði sem eru í göngufjarlægð 

frá skólanum.  

 

Fjöldi nemenda: Heppileg stærð hóps fyrir þennan leik er einn bekkur og 

einn kennari ásamt stuðningsfulltrúa.  

 

Áhöld: Plöstuð  mynd af auga, eyra, munni, nefi, og hönd (Sjá fylgiskjal).  

Hver hópur fær síðan eitt sett af myndunum.  

 

Framkvæmd: Byrjað er á því að skipta nemendunum í hópa. Mælt er með að 

um það bil 3-5 nemendur séu í hverjum hóp.  Hver hópur fær eitt sett af 

plöstuðu myndunum. Hóparnir fá 10 mínútur til að finna stað fyrir hverja 

mynd. Mynd af hendinni á að vera sett á eitthvað náttúrulegt fyrirbæri sem 
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hægt er að snerta, mynd af auganu á eitthvað náttúrulegt fyrirbæri sem hægt 

er að skoða og svo framvegis. Þegar tíminn er búinn kallar kennarinn hópana 

saman og hver hópur leiðir síðan hina í gegnum staðsetningu sinna mynda. 

Hafa ber í huga að kynna vel fyrir hópnum að vara sig á því setja upp í sig, 

þar sem ber og sveppir geta verið eitraðir (jafnvel sleppa því skynfæri hjá 

þeim allra yngstu). 
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Fylgiskjal með skynfæraæfingu 
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2. Spurningaleikur 

 

Staður: Hægt er að gera þessa æfingu hvar sem er svo framarlega að nokkur 

tré eða runnar séu til staðar, ásamt grasi, blómum og einhverju dýralífi. Dæmi 

um ágætar staðsetningar eru: Fossvogsdalur, Elliðarárdalur, Öskjuhlíð, 

Laugardalur, Heiðmörk og Hljómskálagarður. Best er þó að sækja í staði sem 

eru í göngufjarlægð frá skólanum.  

 

Fjöldi nemenda: Heppileg stærð hóps fyrir þennan leik er einn bekkur og 

einn kennari ásamt stuðningsfulltrúa.  

 

Áhöld: Þessari æfingu fylgja spurningar á plöstuðu blaði (Sjá fylgiskjal).  Eins 

mörg blöð og hópar í leiknum verða margir. Einnig skal láta fylgja með 

blaðinu einn glærupenna fyrir hvern hóp.  

 

Framkvæmd: Byrjað er á því að skipta nemendunum í hópa. Mælt er með að 

um það bil 3-5 nemendur séu í hverjum hóp.  Hver hópur fær eitt blað með 

spurningum. Hóparnir fá 15 mínútur til að ganga um svæðið og svara 

spurningunum á blaðinu. Þegar tíminn er búinn hóar kennarinn hópana 

saman og hver hópur greinir frá niðurstöðum sínum.  Þetta er skemmtilegur 

leikur þar sem kennarinn getur sett saman spurningar úr því námsefni sem 

verið er að vinna með hverju sinni. Einnig geta nemendurnir samið 

spurningarnar. 
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Fylgiskjal með spurningaleik 

 

1. Haldið þið að hér sé að finna einhvern góðan stað fyrir fugla að gera sér 

hreiður? Hvar þá?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Haldið þið að hér sé góður staður fyrir skordýr að búa á? Hvar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Hvað með gróðurinn í kringum okkur? Haldið þið að þessi staður sé 

góður fyrir gróður að vaxa og dafna? Af hverju? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Sjáið þið margar gróðurtegundir hér og þá hverjar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Finnst ykkur þessi staður vera góður staður fyrir krakka að leika sér á og 

þá hvers vegna? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3. Fuglaleit 

 

Staður: Hægt er að gera þessa æfingu hvar sem er svo framarlega að nokkur 

tré eða runnar séu til staðar, ásamt grasi, blómum og einhverju dýralífi. Dæmi 

um ágætar staðsetningar eru: Fossvogsdalur, Elliðarárdalur, Öskjuhlíð, 

Heiðmörk, Hljómskálagarður, Laugardalur og tjarnir.  Einnig er þessi æfing 

tilvalin til nota í fjöruferð.  Best er þó að sækja í staði sem eru í göngufjarlægð 

frá skólanum.  

 

Fjöldi nemenda: Heppileg stærð hóps fyrir þennan leik er einn bekkur og 

einn kennari ásamt stuðningsfulltrúa.  

 

Áhöld: Þessari æfingu fylgja myndir af 6-8 fuglategundum á plöstuðu blaði 

(Sjá fylgiskjal).  Eins mörg blöð og fjöldi hópa í leiknum. Einnig skal láta 

fylgja með blaðinu einn glærupenna fyrir hvern hóp.  

 

Framkvæmd: Byrjað er á því að skipta nemendunum í hópa. Mælt er með að 

um það bil 3-5 nemendur séu í hverjum hóp.  Hver hópur fær eitt blað með 

fuglum. Hóparnir fá 15 mínútur til að ganga um svæðið og skima eftir þeim 

fuglategundum sem fram koma á blaðinu. Sjái hópurinn fugla af þessari 

tegund merkir hann við mynd fuglsins, fjölda og staðsetningu. Þegar tíminn 

er búinn hóar kennarinn hópana saman og bera hóparnir saman bækur sínar. 

Í framhaldi af leiknum er skemmtilegt að hafa umræður um hvaða staðir séu 

ákjósanlegastir fyrir hverja fuglategund og hvers vegna. Umræður þessar er 

hægt að hafa bæði úti á vettvangi og inn í skólastofu. 
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Fylgiskjal með fuglaleit 

   

                         Stokkönd                                      Álft                                                Grágæs 

 

 

 

      

               Hrafn                                              Maríuerla                                          Skógarþröstur 

 

 

 

    

                Lóa                                                        Sílamávur                                               Starri 

Myndir birtar með góðfúslegu leyfi höfundar, Jóns Baldurs Hlíðbergs 
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4. Finnið og snertið 

 

Staður: Hægt er að gera þessa æfingu hvar sem er svo framarlega að nokkur 

tré eða runnar séu til staðar  ásamt grasi, blómum og einhverju dýralífi. Dæmi 

um ágætar staðsetningar eru: Fossvogsdalur, Elliðarárdalur, Öskjuhlíð, 

Heiðmörk, Hljómskálagarður og Laugardalur. Best er þó að sækja í staði sem 

eru í göngufjarlægð frá skólanum.  

 

Fjöldi nemenda: Heppileg stærð hóps fyrir þennan leik er einn bekkur og 

einn kennari ásamt stuðningsfulltrúa.  

 

Áhöld: Þessari æfingu fylgja fyrirmæli á plöstuðu blaði (Sjá fylgiskjal). Eins 

mörg blöð og fjöldi hópa í leiknum. Einnig skal láta fylgja með blaðinu einn 

glærupenna fyrir hvern hóp.  

 

Framkvæmd: Byrjað er á því að skipta nemendunum í hópa. Mælt er með að 

um það bil 2-3 nemendur séu í hverjum hóp.  Hver hópur fær eitt blað með 

fyrirmælum. Hóparnir fá 10 mínútur til að ganga um svæðið og fylgja 

fyrirmælunum á blaðinu. Þegar tíminn er búinn hóar kennarinn hópana 

saman og hver hópur greinir frá niðurstöðum sínum.  
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Fylgiskjal með finnið og snertið 

 

 

1. Komdu við einn mjúkan stein og einn harðan stein.  

 

2. Strjúktu eftir trjáberki. 

 

3. Dýfðu hendinni ofan í vatn. 

 

4. Bragðaðu á hundasúru. 

 

5. Finndu lyktina af grasinu. 

 

6. Þefaðu af tveim mismunandi gerðum laufblaða. 

 

7. Lyftu þungum steini. 

 

8. Skoðaðu eitthvert skordýr. 

 

9. Hlustaðu eftir fuglahljóðum. 

 

10. Leggstu í grasið og skoðaðu skýin í 2 mínútur.  
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5. Andheiti 

 

Staður: Hægt er að gera þessa æfingu hvar sem er svo framarlega að nokkur 

tré eða runnar séu til staðar, ásamt grasi, blómum og einhverju dýralífi. Dæmi 

um ágætar staðsetningar eru: Fossvogsdalurinn, Elliðarárdalurinn, 

Öskjuhlíðin, Hljómskálagarðurinn og Laugardalurinn. Best er þó að sækja í 

staði sem eru í göngufjarlægð frá skólanum. Þessi leikur hentar einnig í 

fjöruferð.  

 

Fjöldi nemenda: Heppileg stærð hóps fyrir þennan leik er einn bekkur og 

einn kennari ásamt stuðningsfulltrúa.  

 

Áhöld: Þessari æfingu fylgja sérútbúnir eggjabakkar (Sjá fylgiskjal).  Best er 

að kennari verði búinn að útbúa eggjabakkana áður og komi með þá tilbúna. 

Hver hópur þarf einn eggjabakka.  

 

Framkvæmd: Byrjað er á því að skipta nemendunum í hópa. Mælt er með að 

um það bil 3-4 nemendur séu í hverjum hóp.  Hver hópur fær afhentan einn 

eggjabakka.  Í hverju hólfi eggjabakkans er búið að skrifa andheiti, til dæmis 

harður/mjúkur, stór/lítill, þurr/blautur, ljós/dökkur, langur/stuttur og 

fallegur/ljótur. Hóparnir fá 15-20 mínútur til að ganga um svæðið finna eins 

mikið af hlutum og þeir þurfa. Þegar tíminn er liðinn hóar kennarinn hópana 

saman,  fyrsti hópurinn sýnir hluti úr sínum eggjabakka og hinir hóparnir fá 

að giska á hvert andheitið er. Þannig gengur leikurinn áfram þar til allir hafa 

fengið að sýna sína hluti. 
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Fylgiskjal með andheitum 
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6. Með bundið fyrir augun  

 

Staður: Hægt er að gera þessa æfingu hvar sem er svo framarlega að nokkur 

tré eða runnar séu til staðar, ásamt grasi, blómum og einhverju dýralífi. Dæmi 

um ágætar staðsetningar eru: Fossvogsdalurinn, Elliðarárdalurinn, 

Öskjuhlíðin, Hljómskálagarðurinn og Laugardalurinn. Best er þó að sækja í 

staði sem eru í göngufjarlægð frá skólanum.  

 

Fjöldi nemenda: Heppileg stærð hóps fyrir þennan leik er einn bekkur og 

einn kennari ásamt stuðningsfulltrúa.  

 

Áhöld: Þessari æfingu fylgja engin áhöld nema treflar og annað sem notað er 

til að binda fyrir augu nemendanna.  

 

Framkvæmd: Byrjað er á því að skipta nemendunum í hópa. Mælt er með að 

nemendur séu 2 í hverjum hóp.  Hver hópur finnur sér góðan stað til að byrja 

og annar í hópnum hefur bundið fyrir augun. Hinn í hópnum fær nú 5-7 

mínútur til að ganga með þann „blinda“ um svæðið og láta hann snerta, lykta 

og ef til vill bragða á hinum ýmsu náttúrufyrirbrigðum. Eftir tímann skipta 

nemendurnir um hlutverk. Þegar báðir í hópnum hafa fengið að gera, kallar 

kennari nemendurna saman og ræðir við þá um hvað hafi verið til dæmis 

skrítnast að snerta eða af hverju var verst lykt og svo framvegis. Kennarinn 

þarf að vera búinn að ítreka við nemendur sína að sá sem leiðir þann blinda 

megi ekki vera að láta hann bragða á hlutum sem hann þekkir ekki eða eru 

ógeðslegir.  
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7. Aldursröðun 

 

Staður: Hægt er að gera þessa æfingu hvar sem er svo framarlega að nokkur 

tré eða runnar séu til staðar, ásamt grasi, blómum og einhverju dýralífi. Dæmi 

um ágætar staðsetningar eru: Fossvogsdalur, Elliðarárdalur, Öskjuhlíð, 

Hljómskálagarður og Laugardalur. Best er þó að sækja í staði sem eru í 

göngufjarlægð frá skólanum.  

 

Fjöldi nemenda: Heppileg stærð hóps fyrir þennan leik er einn bekkur og 

einn kennari ásamt stuðningsfulltrúa.  

 

Áhöld: Þessari æfingu fylgir langt band.  

 

Framkvæmd: Byrjað er á því að skipta nemendunum í hópa. Mælt er með að 

um það bil 3-5 nemendur séu í hverjum hóp. Hóparnir fá 15 mínútur til að 

ganga um svæðið og leyta að eins mörgum hlutum og þeir vilja úr 

náttúrunni. Þegar tíminn er búinn hóar kennarinn hópana saman. Kennarinn 

leggur bandið á jörðina og nemendurnir eyða svo næstu 10 mínútum í að 

reyna að aldurgreina hlutina. Bergtegundir fyrst, síðan tré, næst lauf og svo 

framvegis. Nemendurnir þurfa að vinna saman að niðurstöðu og verða að 

vera sammála. Kennarinn hjálpar til ef upp koma ágreiningsmál og gott getur 

verið að hafa meðferðis fræðibækur til að fletta upp í.  
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8. Hlutir sem byrja á… 

 

 

 

Staður: Hægt er að gera þessa æfingu hvar sem er svo framarlega að nokkur 

tré eða runnar séu til staðar, ásamt grasi, blómum og einhverju dýralífi. Dæmi 

um ágætar staðsetningar eru: Fossvogsdalur, Elliðarárdalur, Öskjuhlíð, 

Hljómskálagarður og Laugardalur. Best er þó að sækja í staði sem eru í 

göngufjarlægð frá skólanum. Einnig er þessi æfing tilvalin til nota í fjöruferð. 

 

Fjöldi nemenda: Heppileg stærð hóps fyrir þennan leik er einn bekkur og 

einn kennari ásamt stuðningsfulltrúa.  

 

Áhöld: Þessari æfingu fylgja plöstuð blöð með nokkrum bókstöfum (Sjá 

fylgiskjal).  Eins mörg blöð og hópar í leiknum verða margir.  

 

Framkvæmd: Byrjað er á því að skipta nemendunum í hópa. Mælt er með að 

um það bil 3-5 nemendur séu í hverjum hóp.  Hver hópur fær eitt blað með 
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bókstöfum. Hóparnir fá 15 mínútur til að ganga um svæðið og finna eins 

mörg náttúrufyrirbrigði sem byrja á bókstöfunum sem eru á blöðum þeirra. 

Til dæmis ef einhver hópurinn fær bókstafina T, R, G og S, þá geta þeir fundið 

hluti á borð við túnfífil, rót, gras og stein. Nemendurnir eiga að reyna að 

koma með flesta þessara hluta til baka.  Þegar tíminn er búinn hóar kennarinn 

hópana saman og hver hópur greinir frá sínum fundi.   
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Fylgiskjal með hlutum sem byrja á… 

 

 

 

B B B B     G G G G     F F F F         S  S  S  S  

MMMM        L  L  L  L  O O O O     TTTT        

GGGG 



Lifum og leikum 

 38 

 

9. Litir 

                             

 

Staður: Hægt er að gera þessa æfingu hvar sem er svo framarlega að nokkur 

tré eða runnar séu til staðar, ásamt grasi, blómum og einhverju dýralífi. Dæmi 

um ágætar staðsetningar eru: Fossvogsdalur, Öskjuhlíð, Hljómskálagarður,  

Elliðarárdalur og Laugardalur og tjarnir.  Einnig er þessi æfing tilvalin til nota 

í fjöruferð.  Best er þó að sækja í staði sem eru í göngufjarlægð frá skólanum.  

 

Fjöldi nemenda: Heppileg stærð hóps fyrir þennan leik er einn bekkur og 

einn kennari ásamt stuðningsfulltrúa.  

 

Áhöld: Þessari æfingu fylgja plöstuð blöð með 6-8 mismunandi litum (Sjá 

fylgiskjal).   
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Framkvæmd: Byrjað er á því að skipta nemendunum í hópa. Mælt er með að 

um það bil 3-5 nemendur séu í hverjum hóp.  Hver hópur fær eitt blað með 

litunum. Hóparnir fá 15 mínútur til að ganga um svæðið og skima eftir 

náttúrufyrirbrigðum sem eru í þeim lit sem koma fram á þeirra blaði. Þegar 

tíminn er búinn hóar kennarinn hópana saman og bera hóparnir saman 

bækur sínar. Skemmtilegt er að endurtaka leikinn í næstu árstíð. Þannig sjá 

nemendurnir betur hvað litir breytast eftir árstíðum.   
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Fylgiskjal með litum 
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10. Hvað vantar? 

 

Staður: Hægt er að gera þessa æfingu hvar sem er. Best er þó að sækja í staði 

sem eru í göngufjarlægð frá skólanum. Þessi leikur getur einnig farið fram 

innan dyra en þá þarf kennarinn að vera búinn að undirbúa sig með því að 

sækja  10-15 hluti úr náttúrunni.  

 

Fjöldi nemenda: Heppileg stærð hóps fyrir þennan leik er einn bekkur og 

einn kennari ásamt stuðningsfulltrúa.  

 

Áhöld: Þessari æfingu fylgir hvítur dúkur.  

 

Framkvæmd: Í þessari æfingu vinna allir í bekknum saman. Kennarinn setur 

hlutina á hvítan dúk og fer yfir með nemendunum hvað hlutirnir heita og 

hvar þá sé að finna í náttúrunni. Kennarinn brýtur síðan dúkinn yfir hlutina 

og lætur einn af þeim hverfa. Síðan eiga nemendurnir að giska á hvað vantar, 

með því að segja rétt nafn hlutarins, til dæmis er ekki nóg að segja spýta eða 

grein heldur birkigrein.  
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11. Fjársjóðleit 

 

Staður: Hægt er að gera þessa æfingu hvar sem er svo framarlega að nokkur 

tré eða runnar séu til staðar, ásamt grasi, blómum og einhverju dýralífi. Dæmi 

um ágætar staðsetningar eru: Fossvogsdalur, Öskjuhlíð, Hljómskálagarður 

Elliðarárdalur og Laugardalur. Best er þó að sækja í staði sem eru í 

göngufjarlægð frá skólanum.  Einnig er þessi æfing tilvalin til nota í fjöruferð. 

 

Fjöldi nemenda: Heppileg stærð hóps fyrir þennan leik er einn bekkur og 

einn kennari ásamt stuðningsfulltrúa.  

 

Áhöld: Þessari æfingu fylgir einn plastpoki fyrir hvern hóp.  

 

Framkvæmd: Byrjað er á því að skipta nemendunum í hópa. Mælt er með að 

um það bil 2-3 nemendur séu í hverjum hóp.  Hóparnir fá 15-20 mínútur til að 

ganga um svæðið og safna öllum þeim náttúrufyrirbærum sem þeim finnast 

vera áhugaverð. Í lok tímans hóar kennarinn alla hópana saman og hver 

hópur sýnir sinn fjársjóð. Í lokinn kjósa nemendurnir hvaða hópur fann 

flottasta fjársjóðinn.  
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12. Að opna verslun. 

 

Staður:  Þetta er verkefni sem unnið er með í lengri tíma. Bæði í skólastofunni 

á skólalóðinni og í vettvangsferðum.  

 

Fjöldi nemenda: Heppileg stærð hóps fyrir þennan leik er einn bekkur og 

einn kennari, hægt er að vinna þetta verkefni með öðrum bekkjum skólans.  

 

Áhöld: Fyrir þetta verkefni þarf að vera búið að safna krukkum sem síðan eru 

merktar.  

 

Framkvæmd: Nemendahópurinn safnar hlutum úr náttúrunni eins og 

blómum og jurtum (sem síðan eru þurrkuð), skordýrum svo sem,  

járnsmiðum og flugum og svo ánamöðkum og  skeljum og þangi úr fjörunni 

og öllu því sem vert er að skoða. Öllu er safnað saman og sett í krukkur. 

Stofnuð er  búð þar sem krukkunum er raðað upp og hlutirnir verðmerktir. 

Mikilvægt er að nemendurnir skrifi stuttlega hvar varningur þeirra var 

fundinn og hver hann er, til dæmis ef einhver er með fallega skel að skrifa að 

hún hafi verið fundin í fjöruferð í Nauthólsvík þann 12. apríl 2007. Gjaldmiðill 

búðarinnar er steinar sem nemendur hafa tínt og málað. Gjaldkeri búðarinnar 

er kennarinn og hann er einnig sá sem setur reglurnar. Þegar verslunin er 

tilbúin má bjóða öðrum nemendum og starfsfólki skólans að koma og versla.  
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13. Útihringekkja 

 

Staður:  Fyrir þetta verkefni er skólalóðin hentugur staður eða grænt svæði í 

grennd við skólann. Í þetta verkefni fer um það bil ein kennslustund. 

 

Fjöldi nemenda: Heppileg stærð hóps fyrir þennan leik er einn bekkur og 

einn kennari og einn stuðningsfulltrúi. Kennarinn skiptir bekknum í byrjun 

verkefnis í fimm til sjö manna hópa.  Gott er að hafa í huga að hafa hópana 

getublandaða.  

 

Áhöld: Fyrir þetta verkefni þurfa nemendur að hafa blað og blýant ásamt 

kennsluleiðbeiningum frá kennara (Sjá fylgiskjal ).  

 

Framkvæmd: Kennarinn þarf að vera búinn að skipuleggja þetta verkefni vel, 

hann  þarf að vera búinn að undirbúa hópaskiptingu, koma fyrir 

leiðbeiningum fyrir hverja stöð á rétta staði og útskýra fyrir bekknum 

skipulag hringekjunnar. Gott er að hafa í huga að lausn verkefna á hverri stöð 

tekur um það bil tíu mínútur. 

 

Stöð 1 - Íslenskustöð: Kennarinn er búinn að koma fyrir vísbendingum um 

orð og á hópurinn að komast að því um hvaða orð ræðir og finna svo tiltekinn 

hlut í náttúrunni.  

 

Stöð 2 - Stærðfræðistöð: Á þessari stöð er kennarinn búin að koma fyrir 

þremur steinabunkum, í  einum bunka eru  til dæmis  46 steinar,  öðrum  68 
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steinar  og þriðja  3 steinar. Þarna eiga nemendurnir að sýna dæmi um 

samlagningu, frádrátt og margföldun með því að nota fjölda steinanna sem 

þeim er gefinn til að sýna heildarútkomuna.  

 

Stöð 3 - Námsbókastöð: Á þessari stöð hefur kennarinn útbúið spurningar úr 

einhverri námsbók sem nemendur eru að vinna með. Í sameiningu eiga 

nemendurnir að komast að réttum svörum. Á stöðinni hafa nemendur aðgang 

að bókum eða blöðum til að finna rétt svör.  Gott er ef kennarinn hefur tilbúin  

plöstuð ljósrit, til að bækur og blöð blotni ekki ef það rignir.   

 

Stöð 4 - Að þekkja umhverfið:  Á þessari stöð þarf kennarinn að vera búinn 

að skoða umhverfið vel og vera með spurningar tengdar því fyrir 

nemendurna. Í sameiningu eiga nemendurnir að svara spurningum sem 

reyna á að þekkja umhverfið.   
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Fylgiskjal með útihringekju 
 
Íslenskustöð:  

• Orðið sem verið er að leita að er hvorukynsorð og rímar við þras. 

• Orðið sem verið er að leita a er fjögurra stafa hvorugkyns orð _ _ ó _. 

• Orðið sem verið er að leita að er samsett orð _ _ _ _ + _ _ _ _ _ .  

 

Stærðfræðistöð: 

Hér eru þrír bunkar með þremur útkomum. Þið eigið að safna afurðum úr 

náttúrunni sem gefa útkomuna: 

• 46 með samlagningu 

• 68 með frádrætti  

• 3 með margföldun 

 

Að þekkja umhverfið 

Dæmi um spurningar sem unnar eru á skólalóð: 

• Hvað eru margar gangbrautir í kringum skólann og eru einhver 

gangbrautaljós? 

• Hversu margar dyr eru á skólanum? 

• Nefnið þrjú götuheiti í nánd við skólann. 

• Er einhver verslun eða önnur starfsemi í grennd við skólann, hvaða? 

• Hvernig jarðvegur er á skólalóðinni, nefnið allan þann sem þið sjáið? 
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14. Unnið með fjarlægðir og lengdir 

 

Staður:  Þetta verkefni er unnið á skólalóðinni. 

 

Fjöldi nemenda: Heppileg stærð hóps fyrir þennan leik er einn bekkur og 

einn kennari og einn stuðningsfulltrúi. Hver og einn nemandi vinnur 

sjálfstætt.  

 

Áhöld: Í þessu verkefni þarf að nota blað, penna, reglustiku og jafnvel 

vasareikni.  

 

Framkvæmd: Nemendurnir mæla eigin skreflengd og skrá hjá sér. Síðan eiga 

þeir að ganga hring í kringum skólann með jöfnum skrefum og telja skrefin 

og skrá þau hjá sér. Í þessari æfingu er allt í lagi að ruglast í talningunni og 

byrja aftur. Þegar nemendurnir eru komnir með heildarskrefafjölda eiga þeir 

að reikna út hversu langt er í kringum skólann í cm og m. Í lokin fara 

nemendurnir yfir útkomu sína saman og með kennaranum. Það er mikilvægt 

að nemendurnir hjálpist að við útreikning skrefanna.  
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15. Stafasafarí 

 

Staður:  Fyrir þetta verkefni er skólalóðin hentugur staður. 

  

Fjöldi nemenda: Heppileg stærð hóps fyrir þennan leik er einn bekkur og 

einn kennari ásamt stuðningsfulltrúa 

 

Áhöld: Fyrir þetta verkefni útbúa nemendur spæjarabók og hafa meðferðis 

blýant 

 

Framkvæmd: Kennarinn er með innlögn um bókstafinn O. Þegar út er komið 

skiptir kennarinn hópnum í tveggja manna hópa, eins marga og nemendur 

eru margir. Verkefni nemendanna er að fara út á skólalóðina og finna form 

stafsins í umhverfinu. Þegar þeir hafa fundið form sem er í laginu eins og 

stafurinn, til dæmis bíll með fjögur dekk. Dekkin eru þá O. Eða sólin sem er 

kringlótt og oft eru kringlóttir gluggar á húsum (Margrét Guðrún Þórisdóttir. 

2004). 
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16. 50 stig 

 

Staður: Hægt er að gera þessa æfingu hvar sem er svo framarlega að nokkur 

tré eða runnar séu til staðar, ásamt grasi og blómum. Dæmi um ágætar 

staðsetningar eru: Fossvogsdalur, Elliðarárdalur, Öskjuhlíð, Heiðmörk, 

Hljómskálagarður, Laugardalur og tjarnir.  Best er þó að sækja í staði sem eru 

í göngufjarlægð frá skólanum.  

 

Fjöldi nemenda: Heppileg stærð hóps fyrir þennan leik er einn bekkur og 

einn kennari ásamt stuðningsfulltrúa 

 

Áhöld: Sett af 60 spurningum (sjá fylgiskjal), klipptar niður á hæfilega stóra 

miða og plastaðar. Einnig fylgja þessum leik, tveir teningar settir í glas með 

loki, eins mörg glös og fjöldi hópa í leiknum verða margir.  

 

Framkvæmd: Þennan leik þarf kennarinn að vera búinn að undirbúa vel. 

Hann útbýr 60 spurningar eftir þeim áherslum sem hann hefur áhuga á. 

Dæmi um áherslur eru: íþróttaspurningar, íslenskuspurningar, 

landafræðispurningar og fleiri. Kennarinn setur spurningarnar upp á A4 blað, 

klippir þær niður í hæfilega stóra hluta og númerar hverja spurningu aftan á. 

Síðan gatar hann hverja spurningu og plastar. Í hverja spurningu er settur 

bandspotti til að festa þær. Kennarinn fer á staðinn sem leikurinn á að fara 

fram og dreifir spurningunum til dæmis á tré eða runna.  

 Kennarinn, stuðningsfulltrúinn og bekkurinn koma svo saman á 

staðinn og bekknum er skipt í 4-5 manna hópa. Hver hópur velur sér nafn, en 
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það þarf að vera stutt og greinilegt. Skipulag leiksins er nú kynnt fyrir 

bekknum. Allir hópar byrja á byrjunarreit þar sem kennarinn og 

stuðningsfulltrúinn verða staðsettir á meðan leikurinn stendur með eins mörg 

sett af teningum og hóparnir eru margir, auk svara við spurningunum. 

 Allir hóparnir byrja á því að kasta teningum sínum og sú tala sem upp 

kemur á báðum teningum samtals segir til um númer spurningarinnar sem 

hver hópur á að leita að. Hóparnir geta nú skipt sér til að flýta fyrir leit 

spurningarinnar en sá sem fyrstur kemur auga á hana kallar nafn hópsins hátt 

og skilmerkilega svo allir meðlimir hópsins heyri og geti komið á staðinn. 

Þegar allir meðlimir hópsins eru samankomnir mega þeir svara 

spurningunni. Þegar hópurinn kemst að niðurstöðu hvert rétt svar 

spurningarinnar sé, hleypur hópurinn saman á byrjunarreit, svarar 

spurningunni og kastar teningunum aftur. Sú tala sem kemur nú upp þarf að 

leggja saman við fyrri tölu.  

Dæmi: Lið 1 hefur valið sér nafnið Valur. Valur kemur saman á 

byrjunarreit kastar teningunum og fær 4 á annan teninginn en 5 á hinn 

teninginn í fyrsta kasti. Samtals 9. Liðið skiptir sér og allir meðlimir hópsins 

leita að spurningu 9. Sá meðlimur sem fyrstur finnur spurningu 9 kallar 

„Valur“ hátt og skýrt. Hópurinn kemur saman, ræða saman um rétt svar og 

hlaupa aftur á byrjunarreit. Þar segja þeir kennara eða stuðningsfulltrúa 

svarið og sé svarið rétt fá þeir að kasta aftur. Eigi liðið í erfiðleikum með að 

svara spurningunni ber kennaranum að gefa liðinu vísbendingar þar til liðið 

svarar rétt.  

Í öðru kasti þarf hópurinn aftur að leggja saman tölurnar sem koma 

upp. Dæmi: Fái liðið í þessu kasti 3 og 5 er summa talananna 8, og er talan 
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átta lögð saman við summu teninganna í fyrsta kasti, sem í þessu tilfelli var 9. 

8 + 9 = 17, þar með er næsta spurning liðsins númer 17. Svona gengur 

leikurinn áfram þar til eitthvert liðið hefur náð að svara spurningu sem er 

númer 50 eða yfir fyrst. Það lið vinnur. (Melkeraaen, Silje og fleiri 2006) 
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Fylgiskjal með 50 stigum 

Dæmi um blandaðar spurningar fyrir miðstig grunnskólans. 

1.)  

Hvað heitir 

forseti 

Íslands? 

2.) 

Hvenær fékk 

Íslands 

sjálfstæði? 

3.) 

Hver er 

talinn fyrsti 

landnáms- 

maðurinn? 

4.) 

Hver var 

fæðingar- 

dagur Jóns 

Sigurðssonar? 

5.) 

Hvað heitir 

fyrsti og eini 

kvenforseti 

Íslands? 

6).  

Myndaðu orð 

úr þessum 

stöfum: 

Y, G, J, 

G, A, B 

7). 

Myndaðu orð 

úr þessum 

stöfum: 

A, R, Y, 

J, K, F 

8). 

Myndaðu orð 

úr þessum 

stöfum: 

G, I, L, S, A 

9). 

Myndaðu orð 

úr þessum 

stöfum: 

Ö, L, R 

F, A 

10). 

Myndaðu orð 

úr þessum 

stöfum: 

R, U, D, 

L, U 

11). 

Hvað heitir 

höfuðborg 

Svíþjóðar? 

12). 

Hvað heitir 

höfuðborg  

Danmerkur? 

13). 

Hvað heitir 

höfuðborg 

Noregs? 

14). 

Hvað heitir 

höfuðborg 

Finnlands? 

15). 

Hvað heitir 

höfuðborg 

Færeyja? 

16). 

Hver er 

stærsti jökull 

Íslands? 

17). 

Hvað er 

Hvannadals- 

hnjúkur hár? 

18). 

Er Ísland 

ungt eða 

gamalt land? 

19). 

Hvert er 

stærsta 

stöðuvatn á 

Íslandi? 

20). 

Hver er hæsti 

foss Íslands? 
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Lokaorð 

Eins og fram hefur komið er útikennsla ein af mörgum  kennsluaðferðum. 

Það fer eftir kennurum hversu mikið og með hvaða hætti þeir notast við 

aðferðina.  En afhverju notast kennarar ekki meira við aðferð sem þessa? Þar 

sem rannsóknir hinna ýmsu fræðimanna bæði fyrr og nú sýna fram á að með 

því að vera úti í náttúrunni og gera námið áþreifanlegt náist í flestum 

tilfellum betri árangur og dýpri skilningur. Algeng rök kennara við 

spurningu sem þessari er að ekki sé nógu góð aðstaða til útiveru á 

skólalóðinni og engir grænir blettir í nánd við skólann, 

skólaþróunarverkefnið „Lesið í skóginn“ er dæmi um svar við þessum rökum 

kennara, en þá gerir skólinn samning við grenndarskóg sem er í göngufæri 

við skólann. 

Meginmarkmið umfjöllunar okkar í þessari ritgerð var að sýna fram á 

að það er auðveldara að fara út með nemendahóp en margir halda, og þó svo 

að leikurinn sé í hávegum hafður geta börnin lært mikið. Þau blómstra og fá 

roða í kinnar og súrefni í lungun og erum við staðráðnar í að viðhorf barna til 

skóla og kennara verði töluvert jákvæðara en ella.  

Tillaga okkar er að kennarar og annað starfsfólk skóla komi sér í 

sameiningu upp hugmyndabanka í líkingu við þann sem við höfum útbúið 

hér ásamt fylgiskjölum, sem auðvelt er að breyta og heimfæra á það 

aldursstig sem unnið er með hverju sinni. Hugsum um hag barnanna okkar, 

kennum þeim að leika sér og gerum námið skemmtilegt. 

Montaigne sagði: 

 „Vér ættum ekki að spyrja hver væri mest lærður, heldur hver væri best 

lærður“. 
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