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Ágrip 

 

Þessi lokaritgerð er unnin til B.Ed.- prófs við Háskóla Íslands, menntavísindasviði, vorið 

2009. Hún er um útikennslu og ýmsa þætti hennar, fjallað er um nokkra fræðimenn og 

tengsl þeirra við útikennslu. Fjallað er um markmið með útikennslu og ýmsar námgreinar 

sem geta tengst henni. Ennfremur fylgja þrjú kennsluverkefni hverri grein sem tekin er 

fyrir í ritgerðinni svo og hvernig meta má útikennslu.  

   Í námi okkar síðastliðin ár höfum við séð að það eru ekki allir skólar með skipulagða 

útikennslu í námskrá sinni. Þar sem útikennsla er farin að ryðja sér mikið til rúms hér á 

landi og er víða komin sem fastur liður í stundaskránni fengum við áhuga á því að kanna 

viðhorf nokkurra kennara til útikennslu. 

   Markmið okkar með lokaritgerð þessari er að vekja athygli á útikennslu og benda á 

hvað útikennsla er frábær leið til að auka áhuga nemenda á umhverfi þeirra og hvernig 

hún getur gætt námsgreinar nýju lífi. 
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okkar bestu þakkir fyrir frábæra leiðsögn. Daníel Tryggva Daníelssyni þökkum við fyrir 
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1.  Inngangur 

Útikennsla er kennsluaðferð sem hefur rutt sér til rúms hér á landi síðustu árin og býður 

hún upp á tækifæri til þess að auka við fjölbreytni í kennslu. Samþætting námsgreina er 

líka eitt af því sem tíðkast hefur í skólum síðustu árin þar sem auðvelt er að taka tillit til 

getu hinna ólíku nemenda en það er einmitt einn af kostum útikennslu.  

 Eitt að því sem ítrekað er farið yfir með kennaranemum er hversu nauðsynlegt er að 

nálgast viðfangsefnið á fjölbreyttan hátt því nemendur eru mismunandi og hafa misjafnar 

þarfir. Kennslan þarf að vera sem heildstæðust og tengjast reynslu nemenda. Þegar 

kennslan er færð út fyrir skólastofuna fá nemendur að upplifa tilgang þess sem þeir eru að 

læra um, þeir tengjast náminu beint sem dýpkar skining þeirra á viðfangsefninu.  

 Við urðum varar við það í vettvangsnámi okkar að fremur fáir kennarar nýttu sér 

útikennslu reglulega og vakti það forvitni okkar á að vita hverju það sætti. Þar sem við 

kynntumst útikennslu í náminu og urðum mjög hrifnar af henni ákváðum við að kanna 

hvort það sem fræðimenn hafa sagt í gegnum tíðina tengdist á einhvern hátt útikennslu, 

hvernig umfjöllun í Aðalnámskrá væri um hana og kanna hvort kennarar beyttu 

útikennslu sem kennsluaðferð.  

 Við gerð lokaritgerðar okkar ákváðum við að hafa bæði fræðilega umfjöllum ásamt 

því að útbúa verkefni sem hægt er að vera með í útikennslu til að sýna hversu einfalt er að 

útbúa þau. Í fræðilega hlutanum tókum við viðtöl við nokkra kennara, bæði þá sem 

stunda útikennslu reglulega og þá sem eru ekki með útikennslu til að fá fram viðhorf 

beggja hópanna, ásamt því að kanna betur hvað fræðimenn og Aðalnámskrá segðu um 

þessa kennsluaðferð.  

 Tilgangur okkar með þessari lokaritgerð er að sýna fram á að útikennsla sem 

kennsluaðferð er mjög góð viðbót við þær kennsluaðferðir sem fyrir eru. Það að nota 

útikennslu er ekki meiri vinna en við venjulega kennslu og það er ekki mikið mál að meta 

útikennsluna. Það er von okkar að einhver eigi eftir að nýta sér hana og nota verkefnin í 

skólastarfi sínu. 
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2.  Hvað er útikennsla? 

Útikennsla er hugtak sem margir hafa velt fyrir sér og hver og einn hefur lagt mat á það 

eftir því hvaða skilning hann hefur á hugtakinu. Markmið okkar hér er að reyna að 

útskýra hvernig við lítum á hugtakið útikennsla. 

 Að okkar mati er útikennsla öll sú kennsla sem á sér stað utandyra alveg sama hvað er 

verið að kenna, hvort heldur það er íslenska, stærðfræði, skoðun á náttúrunni eða jafnvel 

allt samþætt. Við teljum að útikennsla sé sú kennsla sem á sér stað utan skólans hvort 

heldur það er farið út að kenna, á söfn eða annað sem er ekki innan skólans. Við teljum 

líka að það sé útikennsla hvort sem það er farið reglulega út að kenna eins og einu sinni í 

viku eða sjaldnar, en til þess að útikennsla skili þeim árangri að búa til reynslu hjá 

nemendum sem þeir geta svo byggt ofan á þá þurfi að fara markvisst út og setja 

útikennslutíma í stundaskrána í hverri viku. A. N. Jordet skilgreinir útikennslu sem einn 

hátt á vinnu þar sem kennsla er flutt út í nærumhverfið og þá reglulega. Að hans mati er 

tilgangurinn að gefa nemendum tækifæri á að nota öll skilningarvitin og fá þannig 

persónulega reynslu og upplifun af að takast á við raunveruleikann og náttúruna (Jordet, 

Arne N., 1998, bls. 24). Mismunurinn á því að læra úti eða inni er margvíslegur. Þegar 

nemendur læra úti eru þeir að læra af eigin raun, upplifa eitthvað, en lesa ekki bara um 

reynslu annarra sem gefur þeim um leið færi á að festa betur í minni það sem þeir upplifa 

og tengja það við fyrri reynslu. Þessi aðferð við kennslu er oft áhugaverðari fyrir 

nemendur heldur en að sitja inni og læra. Eins og John Dewy sagði þá er það hlutverk 

kennarans að vekja áhuga á því efni sem verið er að kenna og nota hann til þess að virkja 

nemendur til frekara náms (Dewy, John., 2000, bls. 77-80).  

    Til að byggja á fyrri reynslu við úrlausnir verkefna þurfa þau að vera þess eðlis að þau 

veki áhuga og séu viðráðanleg fyrir nemendur, en örvi jafnframt hugsun þeirra. 

Kennarinn getur skipt nemendum í hópa með vinnuna þannig að innan hvers hóps vinni 

saman nemendur á svipuðu getustigi og áhuga. Það er á ábyrgð kennarans að tryggja að 

nemendur fái verkefni sem reynir á skynsemi þeirra, ekki ofvaxið hæfileikum þeirra og 

jafnframt áhugavert, en síðan er það undir persónuþroska nemenda komið að þeir sigrist á 

vandamálum með því að nota skynsemina. Hin nýja reynsla og hugmyndir sem nemendur 

fá verða svo grundvöllur fyrir frekari reynslu og enn meiri þroska. Reynsla nemenda er 

full af dæmum um samband á milli aðferða og afleiðinga og nýta nemendur þessa reynslu 
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til að þroska dómgreind, skilning og hæfni til að móta og velja leiðir til að fara í lífinu 

(Dewy, John., 2000, bls. 81-93). Útikennsla er kennsla þar sem nemendur fá tækifæri til 

þess að nýta öll skilningarvitin: sjón, heyrn, snertingu, lykt og mál. Þeir fá færi á að læra 

af eigin upplifun en þar sem kennari er til staðar til að leiðbeina þegar á þarf að halda.  

     Priest lýsir útikennslu sem regnhlíf sem tekur til allra forma náms í kennslunni sem 

nær yfir ævintýramennsku og útinám. Hann skiptir útikennslu í 6 þætti sem ná að 

skilgreina vel hvað útikennsla er og hvað þarf til að útinám geti átt sér stað (Gilbertson, 

Ken., 2006, bls. 4).     

Hér má sjá mynd af hugmynd Priest af útikennslu: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Þarf að nota öll 
skilningarvitin 
 

Eykur samskipti  
milli fólks og 
náttúrunnar 
 

Byggir á 
samþættingu 
námsgreina 
 

Eykur 
reynslu 

Er kennslu-
aðferð  
 

Á sér stað utan 
kennslustofunnar 
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3.  Markmið með útikennslu 

Í Aðalnámskrá grunnskólanna stendur: Skýr markmið eru grundvallarþáttur 

skólastarfs. Markmið eru leiðarvísir í öllu skólastarfi og forsenda áætlanagerðar 

um nám og kennslu. Þau stýra kennslunni og námsmatinu og eru grundvöllur mats 

á gæðum skólastarfs (Aðalnámskrá grunnskólanna, almenni hluti, 2006, bls. 11). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2007, náttúrufræði og umhverfismennt, er talað um að það sé 

nauðsynlegt að kenna að einhverju leyti fyrir utan veggi skólans. Það auki og styrki allt 

nám ásamt því að vera holt og gott. Útinám og vettvangsferðir eru sérstaklega 

nauðsynlegar í náttúrufræðinámi þar sem í samfélagi, umhverfi og náttúru er 

raunveruleikinn og það er það sem nemendur eiga að læra um. Þeir þurfa að þekkja, skilja 

og skynja þennan raunveruleika. Það er brýnt að nemendur séu vel upplýstir um náttúruna 

og þeir læra mest á því að umgangast náttúruna í útinámi eða vettvangsferðum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007, bls. 9). 

 

Markmiðin með útikennslu eru að nemendur: 

• Læri að meta og ganga vel um náttúruna 

• Kynnist náttúrunni með því að nota skynfærin, horfa, hlusta, lykta, snerta og tala 

um það sem er í umhverfinu.  

• Fái að upplifa náttúruna. 

• Dýpki skilning sinn á ákveðnum hlutum með því að skoða þá í sínu rétta 

umhverfi. 

• Vinni í hópum svo þeir auki færni sína í mannlegum samskiptum 

• Læri að fara eftir leiðbeiningum 

• Læri að tengja daglegt líf við náttúruna 

• Læri að rannsaka í náttúrunni 

• Viti hvað er slæmt og gott fyrir náttúruna 

• Læri að sýna ábyrgð í umgengni við náttúruna  

• Fái alhliða hreyfingu 
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4.  Fræðimenn og útikennsla 

Útikennsla er tiltölulega nýtt fyrirbrigði á Íslandi en fræðimenn hafa í gegnum tíðina lagt 

áherslu á að nota sem fjölbreyttastar leiðir við kennslu og er útikennsla er ein af þeim. 

Með því að nota útikennslu er hægt að kenna hluti í réttu umhverfi og byggja ofan á fyrri 

þekkingu. Hugmyndir um útikennslu er hægt að tengja við marga fræðimenn bæði fyrr og 

nú og verður hér farið yfir kenningar nokkra. 

 

4.1. Howard Gardner 

Howard Gardner er best þekktur í kennslugeiranum fyrir kenningu sína um fjölgreindir 

þar sem segir að ekki sé aðeins um eina greind að ræða heldur margar sem hann setur í 

flokka.  

Hann sagði í viðtali: Ég er svolítið ögrandi af ásettu ráði. Ef ég hefði sagt að það 

væru til sjö gerðir af hæfileikum hefði fólk geispað og sagt: Já-já. En með því að 

kalla þá greind er ég að segja að okkur hafi hætt til að setja eina gerð í öndvegi og 

kalla hana greind, þótt það séu í raun til margar gerðir (Armstrong, 2009, bls. 15).  

 Árið 1979 bauð hollenskur góðgerðahópur, Bernand Van Leer-stofnunin, Howard 

Gardner að framkvæma rannsókn á mannlegum möguleikum. Samstarfsmenn Gardners 

við Harvard Project Zero, en það er rannsóknarstofnun við Harvard Graduate School of 

Education, tóku þátt í rannsókninni og stofnunin hefur síðan þjónað eins konar 

ljósmóðurhlutverki í fjölgreindakenningu Gardners, (Armstrong, 2000, bls. 9-10).  

Gardner komst svo að orði:  Afar mikilvægt er að við viðurkennum og leggjum rækt 

við allar þær greindir sem í manninum búa og samsetningu þeirra. Við erum ólík 

hvert öðru, aðallega vegna þess að greindir okkar eru mismunandi samsettar. Ef 

við viðurkennum þetta tel ég okkur eiga meiri möguleika á að takast á við mörg 

þeirra vandamála sem við  stöndum andspænis nú á tímum (Armstrong, Thomas, 

2000, bls. 13). 

 Ein af greindunum sem Gardner hefur skilgreint nefnist umhverfisgreind en hún kom 

seinna fram en hinar og er sú áttunda í röðinni. Umhverfisgreind er hæfileiki mannsins til 

að greina á milli lífvera (plantna, dýra) sem og næmni gagnvart öðrum einkennum 

náttúrunnar s.s. skýjum, lögun steina og veðurfari. Gardner staðsetur þróun þessarar 

greindar í samhengi við þörf mannsins til að lifa af. Hún kemur fram hjá bændum, 
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veiðimönnum og grasafræðingum. Þeir nemendur sem skora hátt í umhverfisgreind eru 

þeir sem hafa mikinn áhuga á náttúrunni og eru aðdáendur hennar. Þeir hafa mikla þörf 

fyrir að rannsaka og gerast „sérfræðingar” á einhverju sérstöku náttúrulegu efni eins og 

risaeðlum, fiðrildum, fiskum, steinum o.s.frv. Þessi greind yfirfærist á umhverfið þó það 

sé ekki náttúrulegt (Roth 1998, bls. 7-8).  

 Í bók Jennu Glock og félaga er að finna gátlista með ýmsum atriðum á sem auðveldar 

eða sýnir fólki fram á með hvaða hætti megi greina þá nemendur sem eru með 

umhverfisgreind á háu stigi. Á þeim lista er að finna atriði eins og: að viðkomandi líði 

mjög vel úti, hafi gaman af að safna steinum og öðrum náttúrulegum hlutum, taki 

náttúrulegt umhverfi fram yfir manngert, noti ósjálfrátt skilningarvitin til að kanna 

umhverfið og margt fleira sem tengist náttúrunni, umhverfi hennar og lífverum. Þarna er 

líka að finna rannsakendur sem eru að kanna, skoða í smásjá, nota kíki og skrá 

niðurstöður (Glock. 1999, bls. ix), en það er einmitt hluti af mörgu sem nemendur í 

útikennslu gera. Af þessu sést að það má þroska umhverfisgreind sem er ekki síður 

mikilvægt en að auka kunnáttu nemenda í hinum ýmsu námgreinum. Svo það gangi eftir 

verða kennarar að veita þau námslegu tækifæri sem til þarf s.s. að kenna nemendum utan 

dyra.  

 

4.2. John Dewy 

Dewy aðhylltist samfélagshverfa menntun þ.e. að skólinn á að vera lifandi samfélag þar 

sem barnið er virkur þáttakandi. Lagði Dewy mikla áherslu á samfélag og samvinnu í 

skólanum og skólastofunni. Nemandinn er í vissum skilningi aðalatriðið í skólastarfinu en 

sem hluti af heild þar sem nemendur vinna saman með hjálp kennara, námið á að vera 

nemendamiðað. Dewy lagði mikla áherslu á að reynsla og menntun yrði að fara saman.  

   Dewy sagði: Hvað eina sem hægt er að kalla námsgrein, hvort sem það er 

reikningur, saga, landafræði eða einhver grein náttúruvísindanna, verður að 

eiga rætur að rekja til efniviðar sem í byrjun liggur innan venjulegrar lífsreynslu. 

Að þessu leyti stinga hinir nýrri kennsluhættir mjög í stúf við aðferðir sem eru 

fólgnar í því að byrjað er með staðreyndir og sannindi sem liggja utan við 

reynslusvið nemenda og mönnum er því sá vandi á höndum að finna leiðir og 
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úrræði til að koma þeim í samband við reynslu nemenda (Dewey, John., 2000, 

bls. 13-15).  

 

 Sú ábyrgð hvílir á kennurum að þeir geri sér ekki aðeins grein fyrir því að raunveruleg 

reynsla mótist af umhverfisskilyrðum, heldur hvaða umhverfi stuðlar að auknum þroska 

hjá nemendum. Kennarar þurfa að þekkja efnislegt og félagslegt nærumhverfi, til að geta 

nýtt það sem best við kennslu. Í hefðbundnu skólastarfi er gengið út frá því að skólinn og 

skólastofan séu fullnægjandi fyrir nemendur. Ekki er farið fram á að kennari skoði 

aðstæður í bæjarfélaginu eða í nærumhverfi skólans, hvað er hægt að finna þar af 

náttúrlegum, sögulegum og atvinnulegum aðstæðum. En hlýtur menntakerfi sem byggir á 

tengslum menntunar og reynslu ekki að þurfa að taka þessar aðstæður stöðugt til greina? 

Þessi krafa gerir það að verkum að erfiðara er að kenna í framstefnuskólum en í 

hefðbundnum. (Dewy, John., 2000, bls. 50-51)  

 Dewy leggur áherslu á að nemendur taki virkan þátt í áformum sem stýra athöfnum 

þeirra meðan á námi stendur. Nemandi er ekki óvirkur meðtakandi heldur virkur í sínu 

eigin námi og hefur eitthvað um það að segja hvað hann gerir. Það að nota langanir 

nemenda sem hreyfiafl er mjög mikilvægt því ef nemendur hafa áhuga á einhverju er mun 

auðveldara fyrir þá að læra það. Hlutverk kennarans er að sjá til þess að nemendur hafi 

áhuga á því sem hann er að kenna og nota þá áhuga þeirra á hlutnum sem hreyfiafl 

(Dewy, John., 2000, bls. 77-80) 

 Það að byggja á fyrri reynslu við úrlausnir verkefna er gott, ef upp koma vandamál 

með verkefni sem nemendur eru að vinna leita þeir í fyrri reynslu til að leysa það og örvar 

það hugsun þeirra. Persónuþroski hjá nemendum er undir því kominn að þeir sigrist á 

vandamálum með því að nota skynsemina. Það er á ábyrgð kennarans að tryggja að 

nemendur fái verkefni sem reynir á skynsemi en jafnframt ekki ofvaxið hæfileikum 

þeirra. En verkefnin verða samt að vekja áhuga þeirra til að reyna að leysa það. Hin nýja 

reynsla og nýju hugmyndir sem nemendur fá verða svo grundvöllur fyrir frekari reynslu 

og enn meiri þroska. Reynsla nemenda er full af dæmum um samband á milli aðferða og 

afleiðinga og nýtir nemandinn þessa reynslu til að þroska dómgreind, skilning og hæfni 

til að móta og velja leiðir til að fara í lífinu (Dewy, John., 2000, bls. 81-93)  
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4.3. Jordet, Arne Nikolaisen 

Jordet, Arne N. er lektor við Högháskólann í Hedmark í Noregi og kennir kennaranemum 

í Elverum. Hann skrifaði bókina Nærmiljöet som klasserom fyrir kennara, kennaranema 

og alla þá sem hafa áhuga á að bæta kennslu í skólum. 

 Jordet, Arne N. er mikill aðdáandi Jean Piaget sem var líffræðingur og sálfræðingur og 

mikill kennismiður. Piaget kom með þær kenningar að þroski barna og nám væri stigskipt 

og skipti hann stigunum í 4 þrep sem taka hvert við af öðru. Allir yrðu að fara í gegnum 

þessi þrep, ekki væri hægt að sleppa neinu þeirra út. Eitt af aðalatriðum í kenningum 

Piaget er að börn geti ekki gert sér grein fyrir hlutunum hafi þau ekki nýtt skynfærin að 

einu eða öðru leyti og tengt þá við eitthvað sem þeir hafa kynnst og meðhöndlað. 

Þroskinn á sér stað í gegnum athöfn og kannanir á umhverfinu (Jordet, 4. útg., 2003, bls. 

76). Þetta er grunnurinn sem Jordet byggir útikennslu og útinám á, þ.e. að nemendur læri 

betur ef þeir fá að skoða, snerta, lykta og upplifa svo eitthvað sé nefnt. Það eru einmitt 

skynfærin sem nemendur nýta þegar þeir læra utandyra og bæta við sig reynslu, síðan 

tengja þeir þá reynslu við fyrri reynslu, s.br. kenningu Piaget. 

 Að mörgu er að hyggja þegar útikennsla er skipulögð, s.s. ákvæðum námskrár um 

kennslu, hvar skólinn er staðsettur, hvernig nærumhverfi hans er og ekki síst hvar í námi 

nemendur eru staddir og þeim námsgreinum sem á að vinna í. Annað sem hefur áhrif á 

skipulagningu útikennslunnar er stærð bekkjarins, aldur nemenda, reynsla þeirra af slíku 

námi og sérstaklega geta og þarfir þeirra (Jordet, 2003, bls. 81). Þetta er það sem verður 

að hafa í huga þegar útikennsla er skipulögð og ekki má gleyma öryggisreglunum sem 

kennari setur upp fyrir nemendur. 

 Eftir að hafa rætt við nemendur, foreldra og kennara um reynslu þeirra af útikennslu er 

það sannfæring Jordet að útikennsla sé heildrænn og eðlilegur háttur að vinna við (Jordet, 

2003, bls. 91). Í útikennslu fara nemendur að uppruna þess sem þeir eru að læra um, þeir 

fara út í skóg til þess að læra um skóginn, þeir fara þar sem dýrin eru til þess að læra um 

þau, á listasöfn til þess að læra um list og fara síðan nemendur með þá þekkingu aftur í 

skólastofuna svo þeir geti unnið úr efninu sem þeir hafa safnað að sér (Jordet, 2003:100). 

Útikennslu þarf að skipuleggja í kennslustofunni áður en farið er út og þurfa kennarar og 

nemendur og ræða saman um áætlunina, það sem á að gera úti, ganga frá þeim tækjum 

eða hlutum sem þarf að hafa með, minna á nestið, klæðnað og annað sem nemendur þurfa 
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að hafa í huga áður en farið er út. Ekki má gleyma sjúkrakassanum og farsímanum ef 

eitthvert óhapp skyldi eiga sér stað. 

 

4.4. Tenging útikennslu við fræðimenn 

Þrátt fyrir að Dewy hafi verið 19. aldar maður eru kenningar hans enn í fullu gildi og þær 

oft hafðar í huga þegar nám er skipulagt og kennt. Hann lagði áherslu á að nemendur 

væru virkir í þeirra eigin námi og að nýta ætti áhuga þeirra, á hinum ýmsu hlutum, til 

betra og frekara náms. Í kenningu Gardners um umhverfisgreind kemur fram að eitt af 

einkennum hennar er að kanna, skoða og prófa og þá helst það sem tilheyrir náttúrunni. 

Þessi lykilatriði í kenningum Dewys og Gardners koma vel heim og saman við þann 

grunn sem Jordet byggir útikennslu sína á, en það er að nemendur læri betur ef þeir fá 

færi á að nýta skynfærin, kanna og upplifa hlutina á eigin hátt. Hann leggur líka áherslu á 

að kennsluaðferðirnar séu sem fjölbreyttastar og þar kemur kennarinn til en útikennslan 

gefur einmitt tækifæri til fjölbreytni. Dæmi um það er þegar kennarinn fer út með 

nemendur, skiptir þeim í hópa, úthlutar þeim ákveðnu svæði og segir þeim að kanna það 

hvað þar finnst og skrá það síðan hjá sér. Að því loknu er farið inn í skólastofuna að 

vinna úr skráningunum og þeirri reynslu sem nemendur hafa fengið úr útikennslunni. 

Efnið er svo hægt að nýta til kennslu í ýmsum greinum s.s. náttúrufræði, íslensku og 

stærðfræði og þá er um leið búið að samþætta nokkrar námsgreinar. Allt þetta er það sem 

Jordet leggur til grundvallar með útikennsluhugmyndum sínum en það er sannfæring hans 

að hún sé heildrænn og eðlilegur háttur að vinna að. 

 

5.  Kennarinn og útikennsla 

Í námi okkar í Kennaraháskólanum kynntumst við ýmsum kennsluaðferðum og þar á 

meðal var útikennsla. Þegar við vorum við æfingakennslu sáum við að það voru ekki allir 

með útikennslu þó svo að það væri eindregið kvatt til þess. Þetta vakti forvitni okkar og 

ákváðum við að kanna viðhorf nokkurra kennara til útikennslu. Við ákváðum að tala við 

nokkra kennara og völdum við þrjá sem eru með útikennslu og aðra þrjá sem eru ekki 

með útikennslu. Við fengum mjög góðar viðtökur hjá öllum þeim sem við ræddum við. 
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   Við úrvinnsluna höfðum við það í huga hvort eitthvað væri sameiginlegt með þeim sem 

stunda útikennslu og svo þeim sem eru ekki með útikennslu, hvort það hefði einhver áhrif 

á viðhorf þeirra til útikennslu að viðkomandi væri útivistarmanneskja og að lokum hvort 

veðurfarið hefði eitthvað að segja. Hér á eftir er samantekt úr viðtölunum við kennarana. 

 

Spurningarlisti til kennara 

• Nafn? 

• Vinnustaður og starfsheiti? 

• Hvað hefur þú kennt lengi? 

• Hvaða bekk og námsgrein kennir þú? 

• Stundar þú útikennslu í þinni kennslu? 

Spurningar fyrir þá sem eru með útikennslu 

• Stundar þú útikennslu reglulega? 

• Af hverju ertu með útikennslu? 

• Hverjir eru kostir útikennslu? 

• Finnst þér það meiri/minni vinna að vera með útikennslu? 

• Getur þú kennt allar námsgreinar í gegnum útikennslu? 

• Hefur veðrið áhrif á hversu oft þú ferð út? 

• Getur þú nefnt dæmi um útikennslu? 

• Ætlar þú að halda áfram að kenna úti? 

• Ert þú sjálf/sjálfur áhugamanneskja um útivist? 

Spurningar fyrir þá sem eru ekki með útikennslu. 

• Af hverju ertu ekki með útikennslu? 

• Heldur þú að útikennsla henti betur ákveðnum námsgreinum frekar en öðrum? 

• Kemur fjöldi nemenda í veg fyrir að þú stundir útikennslu? 

• Myndir þú stunda útikennslu ef þú fengir hjálp til að byrja með? 

• Heldur þú að það séu einhverjir kostir við það að kenna úti? 

• Hefur veðrið áhrif á það að þú stundir ekki útikennslu? 

• Ert þú sjálf/sjálfur áhugamanneskja um útivist? 
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5.1. Kennarar sem nota útikennslu 

Við tókum viðtöl við þrjá mjög ólíka einstaklinga sem stunda útikennslu. Þessir 

einstaklingar voru Stefán Bergman sem er með mikla reynslu og kennir við Háskóla 

Íslands, Gunnar Börkur Jónasson sem hefur stundað útikennslu reglulega í yfir 10 ár og er 

kennari við Háteigsskóla og Ingibjörg Þóra Heiðarsdóttur sem er í tilraunarstarfi með 

útikennslu í grunnskólanum á Hellu. 

 

5.1.1. Stefán Bergmann 

Stefán Bergmann er kennari á menntavísindasviði við Háskóla Íslands, en hann er dósent 

í líffræði og umhverfismennt og kennir fag sem heitir Útikennsla og útinám. Hann er einn 

þeirra sem er hlynntur útikennslu og notar þá námsaðferð reglulega. Hann sagði að í 

byrjun hefðu verið vettvangsferðir í náminu en þá bara til að breyta til í kennslunni og 

brjóta upp formið, en á 10. áratugnum hefði komið heildstæðari kennslufræðileg sýn og 

markmiðið með ferðunum hefði breyst. Jafnframt sagði hann útikennslu gefa marga 

möguleika í náminu, hún næði til fleiri nemenda og upplifun þeirra á einhverju sem 

skiptir máli yrði sterkari, hún gæfi tækifæri til fjölbreytilegri nálgunar þar sem nemendur 

nýta öll skynfærin við námið. Hann taldi ekki vera meiri vinnu við að vera með 

útikennslu bara öðruvísi vinnu þar sem hægt væri að samþætta allar eða flestar 

námsgreinar, en það er bara spurning um hversu djúpt er farið í hverja grein fyrir sig. Það 

væri auðveldast að vera með eitt aðalfag sem markmið og fara svo í aðrar námsgreinar 

allt eftir því sem umhverfið leyfir og það sem vekur áhuga nemenda. 

 Stefán sagði veðrið ekki þurfa að vera hindrun fyrir útikennslu, bara skipuleggja hana 

vel og vera útbúinn eftir veðri. Það þyrfti ekki alltaf að fara svo langt, það mætti nýta 

nærumhverfið, skólalóðina og það sem fyndist þar. Hann nefndi okkur dæmi um 

útikennslu en það var ferð í Öskjuhlíðina þar sem eru margir möguleikar sem nýta má til 

kennslu, s.s. fjaran, sjórinn, skógurinn og göngugötur sem þar er að finna. Eitt auðvelt 

verkefni væri að láta nemendur skrá allt sem byrjar á A eða öðrum bókstaf og vinna svo 

út frá því þegar í skólann væri komið. 

 Að lokum spurðum við Stefán hvernig hann skilgreindi hugtakið útikennslu og svar 

hans var á þá leið að það væri öll sú kennsla sem færi fram utan skólans eða utandyra. Og 
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svo hvort hann væri sjálfur áhugamaður um útivist? Hann sagði það ekki vera en að hann 

hefði mikinn áhuga á umhverfismennt.  

 Með síðustu spurningunni vildum við athuga hvort útivistarmaður hefði meiri áhuga á 

útikennslu en sá sem er ekki fyrir útivist. Stefán Bergmann (munnleg heimild, 6. mars 

2009). 

 

5.1.2. Gunnar Börkur Jónasson 

Gunnar Börkur Jónasson er einn þeirra kennara sem stundar útikennslu reglulega. Hann 

er grunnskólakennari á yngsta stigi og kennir í Háteigsskóla og hefur stundað kennslu í 

um 30 ár. Hann kennir 1. bekk í dag og allar námsgreinar en fylgir svo bekknum alveg 

upp í 4. bekk stundum upp í 5. bekk. 

 Eins og komið hefur fram þá stundar Börkur útikennslu reglulega og sagði hann hana 

vera orðna samofna allri kennslu hjá honum. Hann sagði útikennslu auka fjölbreytni í 

kennslunni og hreyfingu, en hvoru tveggja gæfi góða raun. Einnig nýttist útikennslan 

honum til þess að ná markmiðum og fjölbreytileika í öðrum námsgreinum eins og 

íslensku, lestri og stærðfræði. Kennslan dýpki skilning nemenda á ákveðnu námsefni en 

er jafnframt kveikjan að öðrum fyrir hann. Hann sagðist nota þetta í bland allt eftir því 

hvað hann væri að gera í hvert skipti.  

 Berki er illa við að skilgreina hvernig hlutirnir eigi að vera til að teljast útikennsla en 

að hans mati þarf hún ekki alltaf að vera undir berum himni, hún getur líka verið þegar 

farið væri á söfn. Hann sagðist fara með krakkana í Listasafn Reykjavíkur og fyrir honum 

væri það útikennsla. Hann telur útikennslu vera þegar umhverfið er nýtt til innblásturs 

eða sem hvatning fyrir námskveikjur til þess að kenna börnum, þannig að umhverfið sé 

nýtt í því markmiði að sinna þeim þáttum sem námskráin segir til um. Markmið með 

útikennslu sé að fara út fyrir kennslustofuna og nota umhverfið hvort heldur 

nærumhverfið eða lengra í burtu. Það má nýta umhverfið sem tæki fyrir færni, leikni og 

skilning, t.d. í stærðfræði, ritun eða lestri, svo sé líka ýmislegt sem tengist sjálfstæði í 

vinnubrögðum, frumkvæði og að geta unnið úr gögnum. Fyrir honum sé útikennsla að ná 

sér í reynslu, innblástur, hvatningu og eitthvað áhugavert til að taka með inn í skólann 

aftur. 
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 Börkur telur að það sé hægt að nota útisvæði til að kenna nánast eitthvað í öllum 

námsgreinum þar sem hann lítur ekki á útikennslu sem námsgrein heldur kennsluaðferð. 

Það eigi aldrei að beita bara einni aðferð heldur nota nokkrar kennsluaðferðir og þá þær 

sem henta hverju sinni og henta mismunandi einstaklingum. Börkur sagðist hafa notað 

þessa kennsluaðferð markvisst í 10 ár og því orðinn háður því að vera með útikennslu. 

Hann sagðist skipuleggja alla kennsluna út frá útiverunni sem þau færu í á hverjum 

mánudagsmorgni fram að hádegi, þá sérstaklega þegar nemendur væru svona ungir. Hann 

sagði jafnframt að veðurfar hefði ekki nein áhrif nema um ofsaveður væri að ræða, það 

væri alltaf útikennsla á mánudagsmorgnum.  

 Börkur sagði mjög auðvelt að vera með útikennslu, bæði vegna þess að hann er með 

mikla reynslu og svo samkennara sem er samstíga honum í þessu. Þau byrji með 

nemendur í 1. bekk og haldi því svo áfram, hann var ekki viss um að það væri eins 

auðvelt að koma þessu á þegar nemendur væru komnir, t.d. í 5. bekk. Hann sagði það lítið 

mál að skipuleggja langt fram í tímann hvert ætti að fara og hvað að gera. 

 Börkur nefndi að ef þau ætluðu á Ásmundarsafn myndi það taka fjórar kennslustundir 

eða frá því nemendur mættu og fram að hádegi. Það yrði labbað um garðinn sem er fullur 

af styttum sem heita mismunandi nöfnum. Nemendur tækju með sér harðspjaldamöppur 

og teiknimöppur, síðan ættu þeir að fara á milli styttnanna, skissa þær upp og ef þeir gætu 

að skrifa hvað þær heita eða velja bara eina styttu. Að því loknu fái nemendur að leika sér 

smá stund og borða nestið áður en farið er aftur í skólann. Þegar þangað er komið er 

unninn texti úr ferðinni, hann skrifaður á teiknitöflu og flokkaður í hvaða stafi þekkja 

nemendur, hvaða stafir geta myndað orð, eins orð, orðin flokkuð niður í flokka, algeng 

orð sem þeir þekkja og orð sem þeir þekkja ekki. Síðan er búið til sérstakt blað þar sem 

nemendur gera eitthvað eitt úr ferðinni og skrifuð ein setning. Þá er textinn prentaður út 

og þeir æfa sig í að lesa hann saman. Síðast setja nemendur textann í bók og 

myndskreyta. Tíminn sem þetta verkefni tekur eru fjórir útikennslutímar og fjórir tímar í 

kennslu. Hann tók það fram að ekki mætti taka einhverja eina útiveru og vinna svo mikið 

með hana að allir væru komnir með hundleið á henni. 

 Þegar komið er að 4. og 5. bekk þá sagðist Börkur vinna allar samfélagsgreinarnar út 

frá þema sem væri mikið til byggt á útiferðum. Sem dæmi nefndi hann verkefni sem gert 

var út frá ferð í Elliðaárdalinn sem var svo nýtt þannig að Elliðaárdalurinn var settur upp í 
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kennslustofunni og unnið að því í nokkrar vikur. Hann sagði þemaverkefni helst ekki 

mega taka meira en 3 vikur og þá með því að taka 10 – 15 tíma á viku. Íslenskan og 

stærðfræðin væru kennd á morgnana, en útikennslan væri einu sinni í viku. Að auki væru 

valsvæði og þegar það væri ekki þá væri þemavinnan, en þetta form nýttu hann og 

samkennarinn hans frá 1. til 5. bekk. 

 Spurður um útivistaráhuga sagðist Börkur vera mikill áhugamaður um útivist og 

hreyfingu og hafa stundað íþróttir hér áður fyrr. Það væri gott að vera úti. Fjöldi barna í 

bekk hefur ekki áhrif á það hvort hann fari út eður ei. Gunnar Börkur Jónasson (munnleg 

heimild, 19. mars 2009). 

 

5.1.3. Ingibjörg Þóra Heiðarsdóttir 

Ingibjörg Þóra Heiðarsdóttir er á lokaári á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Hún hefur 

unnið sem leiðbeinandi við grunnskólann á Hellu síðastliðin 5 ár. Í vetur hefur hún verið 

með útikennslu reglulega einu sinni í viku, tvo tíma í senn á fimmtudögum en þá kennir 

hún tveimur bekkjum saman þ.e. 1. og 2. bekk saman og 3. og 4. bekk saman. Í fyrri 

hópnum eru 23 nemendur en í þeim seinni 30 nemendur og þegar farið er út eru tveir 

kennarar og einn stuðningsfulltrúi. Hún er ekki umsjónarkennari bekkjanna en sér um 

útikennslu bekkjanna í samvinnu við umsjónarkennara. Útikennslan er þróunarvinna sem 

hún tók að sér og kaus því að halda sig frá umsjón bekkjar á meðan á því stæði. Hún 

sagði að þó fjöldi nemenda yrði meiri myndi það ekki koma í veg fyrir að hún væri með 

útikennslu. Inga telur útikennslu vera alla þá kennslu sem fram fer utan veggja 

skólastofunnar. 

 Hún er aðallega með náttúrufræði og umhverfismenntunar tengd verkefni og að auki er 

hún með verkefni sem tengjast móðurmálskennslu og stærðfræði s.s. form. Hún sagðist 

líka sjá fyrir sér útikennslu á öðrum sviðum eins og lífsleikni og samfélagsfræði, það væri 

í raun hægt að nota hana í öllum greinum. Hún sagði það hafa komið sér á óvart hversu 

auðvelt var að útbúa námsefni fyrir útikennslu en þau búa allt námsefni til sjálf. Í upphafi 

var útikennslan hugsuð út frá náttúrufræðinni en svo hafi aðrar námsgreinar bæst við og 

verkefni tengd þeim. Í dag eru þau t.a.m. að fara í samvinnu við landgræðsluna og græða 

upp land. Þetta tengist náttúrufræðinni og verður þetta núna á vormisseri en fylgt eftir í 
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haust. Inga telur nemendur vanta meiri hreyfingu og útikennslan sé góð leið til að bæta úr 

því. 

 Þar sem útikennslan er verkefni sem er í hönnun heldur Inga utan um hana ásamt 

öðrum kennara og útbúa þær öll verkefnin sem nemendur vinna að úti og klára úti, en fara 

svo í annað þegar inn er komið. Það kom fram hjá henni að margir kennaranna væru hissa 

á að þær væru með útikennslu þar sem þeir væru ekki sjálfir tilbúnir til þess. 

 Inga var spurð að því hvort hana langaði ekki til þess að vinna meira með kveikjuna að 

upplifuninni úr útikennslunni og gera eitthvað inni. Hún sagði það vera og að það ætti 

sjálfsagt eftir að koma þegar tími liði en nú væri þetta hugsað sem stakir tímar og að öll 

vinnan færi fram úti. Þau hafa látið nemendur gera ýmis verkefni á blöð, mæla tré, teikna 

o.fl. sem kennararnir geyma og ætla svo að vinna úr því í vor. Þá komi í ljós hvort 

kennslan henti með þessum hætti eða hvort það þurfi að breyta einhverju næsta vetur. 

 Þegar Inga var spurð að því hvort reynsluleysið gerði henni ekki erfiðara fyrir að 

kenna úti sagði hún það ekki vera þar sem henni fyndist skemmtilegra að kenna þar og 

það hafi tekist vel fram að þessu. Auk þess bíður útikennsla upp á samkennslu sem er 

fjölbreyttari að hennar mati heldur en inni. Að síðustu sagðist hún vera mikil 

útimanneskja sjálf og færi út hvernig sem viðraði. Ingibjörg Þóra Heiðarsdóttir (munnleg 

heimild, 2. apríl 2009). 

 

5.2. Kennarar sem nota ekki útikennslu 

Kennarar sem stunduðu ekki útikennslu voru allir grunnskólakennarar en höfðu mjög 

misjafnlega reynslu og kenndu á misjöfnum stigum. Inga Sigurjónsdóttir hefur mesta 

reynsluna og hefur kennt í 22 ár, Helga Sigrún Þórsdóttir hefur kennt í 5 ár og 

Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir er nýbyrjuð að kenna. 

 

5.2.1. Inga Sigurjónsdóttir 

Inga Sigurjónsdóttir er grunnskólakennari á miðstigi við Snælandsskóla og hefur kennt í 

22 ár. Hún stundar ekki útikennslu í hverri viku en fer eina ferð með nemendur haust og 

vor sem skólinn skipuleggur fyrir alla bekki og að auki er hún sjálf stundum með 

útikennslu en bar að hausti og vori þar sem veðrið hefur mikið að segja um það hvort hún 
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lætur nemendur læra úti eða ekki. Það að vera ekki með skipulagða útikennslu í 

stundatöflunni kemur til af því að mikið er að gera í skólanum í þróunarverkefnum og 

henni finnst vanta að fá kennara á móti sér sem hefði áhuga á að vera með útikennslu. Í 

skólanum eru kennararnir hvattir til þess að vera með útikennslu, en hún taldi veðrið 

draga úr áhuga fólks á að fara út. 

 Inga telur það ekki vera meiri vinnu að skipuleggja útikennslu frekar en aðra kennslu, 

auk þess sem nærumhverfi skólans, Fossvogsdalurinn, bíður upp á að fara með kennsluna 

út. Kosti þess að vera með útikennslu sagði hún vera þá að breyta um umhverfi og fá 

fram fjölbreyttari og skemmtilegri námshætti þar sem nemendur nýttu öll skynfærin til 

þess að læra meira. Einnig sagði hún þessa kennsluaðferð henta fleirum en hin 

hefðbundna kennsla. Í lokin spurðum við Ingu hvort hún væri áhugamenneskja um útivist 

og kvað hún svo vera. Inga Sigurjónsdóttir (munnleg heimild, 2. mars 2009). 

 

5.2.2. Helga Sigrún Þórsdóttir 

Helga Sigrún Þórsdóttir er kennari við Smáraskóla og kennir í dag 3. bekk. Hún er búin 

að kenna frá námslokum eða frá árinu 2003. Hún hefur ekki verið markvisst með 

útikennslu þó áhugi sé fyrir hendi. Það sem kemur helst í veg fyrir það er að hún myndi 

vilja hafa samkennara og stuðningsfulltrúa með sér en bekkurinn er frekar stór eða 23 

nemendur. Einnig segir hún að óöryggi hamli því þar sem um mikla ábyrgð sé að ræða að 

vera með 23 nemendur og ekkert megi út af bregða. Hún nefnir einnig að í bekknum 

hennar sé sjónskertur nemandi sem þarf að huga vel að, þannig að með honum þyrfti hún 

að hafa stuðningsfulltrúa í för. 

 Hún telur að til þess að útikennsla verði markviss og nýtist nemendum þurfi að byrja 

þegar þeir eru 6 ára, kenna þeim að læra út í náttúrunni, kynna fyrir þeim þær reglur sem 

gilda úti og gera þetta á þann hátt að útikennsla sé sjálfsagður hluti af allri kennslu. Hún 

álítur að útikennsla þurfi ekki að vera meiri vinna en innikennsla það sé bara spurning um 

gott skipulag.  

 Helga telur útiveruna gera nemendum gott og að þeir læri betur að meta umhverfið sitt 

og að nám geti farið fram hvar sem er, ekki endilega inn í skólastofu við borð. Það sé 

hægt að gera fjölbreytt verkefni sem snúi að náttúruvísindum og að verkefnin verði mun 

áþreifanlegri í útikennslu en inn í stofu úr bókum.  
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 Hvað varðar samþættingu námsgreina þá sé það mjög auðvelt, kannski auðveldast að 

vera með náttúrufræði en ekkert erfiðara að vera með stærðfræði, stafainnlögn, 

listsköpun, lífsleikni, o.s.frv. 

 Helga talaði um að með meiri reynslu í kennslu þá muni hún frekar nýta sér 

útikennslu, svo og ef skólinn sýndi áhuga og hvatningu þá væri auðveldara bæði fyrir 

hana og samkennara hennar að stunda útikennslu markvisst. Veðrið segir hún ekki draga 

úr því að vera með útikennslu því nemendur fari í útivist dag hvern og eru klæddir 

samkvæmt því, svo veðurfarið sé engin afsökun fyrir kennara að vera ekki með 

útikennslu. Í lokin sagðist hún vera útimanneskja. Helga Sigrún Þórsdóttir (munnleg 

heimild, 24. mars 2009). 

 

5.2.3. Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir 

Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir er grunnskólakennari sem vinnur í Hólaskóla og kennir 

stærðfræði á unglingastigi en það hefur hún gert í hálft ár eða frá því að hún útskrifaðist. 

Þegar Ragnheiður var spurð að því hvers vegna hún væri ekki með útikennslu svaraði hún 

því til að hún fór inn í fast skipulag þegar hún tók við kennslunni, samt sem áður hafi hún 

farið tvisvar sinnum í vetur með nemendur út í kennslu í stærðfræði. Hún taldi það ekki 

vera erfiðara að skipuleggja útikennslu í stærðfræði freka en inni. Það yrði bara að hafa í 

huga námskrána og það efni sem kenna þyrfti.  

 Ragnheiður taldi útikennslu henta sumum greinum frekar en öðrum eins og stærðfræði 

og raungreinum en það væri kannski vegna þess að stærðfræði væri hennar sérgrein. Það 

kom líka fram hjá henni að hún teldi útikennsluna ekkert frekar henta til samþættingar 

námsgreina. Fjölda nemenda taldi Ragnheiður hafa áhrif, betra væri að fara út með færri 

frekar en fleiri og að veðrið myndi draga úr því að fara út með þá. Kosti þess að vera með 

útikennslu sagði hún vera að útikennslan er verkleg og að það auðveldaði nemendum að 

festa í minni efnið sem er unnið með hverju sinni t.d. ef verið er að vinna með flatarmál 

og nemendur eru að mæla flatarmálið inn í teigum á fótboltavelli og flatarmálið inn í 

markinu þá tengja nemendur flatarmálið við eitthvað raunverulegt ekki bara tölur á blaði. 

Í lokin sagðist hún vera mikil áhugamanneskja um útivist. Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir 

(munnleg heimild, 3. mars 2009). 
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5.3. Samantekt 

Við töluðum við þrjá kennara sem stunda útikennslu sem eiga það allir sameiginlegt að 

hafa mikinn áhuga á henni. Skilgreiningin sem þeir gáfu á útikennslu var mjög svipuð hjá 

þeim öllum, þ.e. útikennsla er kennsluaðferð sem fer fram fyrir utan skólastofuna. Þeir 

töluðu allir um að það væri ekki meiri vinna að undirbúa útikennslu en aðra kennslu og 

veðrið hefði engin áhrif á það hvort þeir færu út. Þessir kennarar eru að kenna í þremur 

mismunandi skólum og eru þeir einu í sínum skóla sem stunda útikennslu. Þeir komu inn 

á að samkennarar þeirra töluðu um að þeir skildu ekki hvernig þeir nenntu þessu. Tveir 

kennaranna af þessum þremur eru miklir áhugamenn um útiveru en sá þriðji er 

áhugamaður um umhverfismennt en ekkert sérstaklega um útiveru.  

 Kennararnir sem stunduðu ekki útikennslu áttu það sameiginlegt að vera allir 

áhugamenn um útiveru en það leiddi samt ekki til útikennslu hjá þeim. Ástæður þessa 

voru mjög mismunandi. Einn talaði um að hann hefði hreint og beint ekkert hugsað um 

það að fara út, auk þess sem það væri ekki hvatt til útikennslu í skólanum. Hann sagðist 

vera með hefðbundna kennslu og væri með mjög litla kennslureynslu og veðrið hefði nú 

ekki alltaf hvetjandi áhrif. Annar er í skóla þar sem kennarar eru hvattir til að fara út en 

hann sagði að ekki ynnist tími til þess þar sem mikil þróunarvinna færi fram í skólanum. 

Hann talaði um að veðrið hefði svolítil áhrif líka en hann færi stundum út með krakkana á 

haustin og vorin, þessi kennari hefur mikla kennslureynslu. Síðasti kennarinn vill stunda 

útikennslu og hefur mikinn áhuga á henni en vantar áhugasaman samkennara með sér og 

honum finnst hann ekki hafa næga kennslureynslu til að fara út. Allir þessir kennarar 

töluðu um að ef þeir fengju kennara á móti sér sem hefði drifkraft til að byrja þá myndu 

þeir vera með útikennslu. Þessir kennarar voru í þremur mismunandi skólum og var ekki 

stunduð útkennsla reglulega í neinum þeirra þó að tveir þeirra væru á frábærum stað til að 

stunda þannig kennslu.  

 

6. Samþætting námsgreina í útikennslu 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2006, almenna hlutanum, kemur fram að almenn menntun eigi 

að stuðla að virðingu fyrir náunganum og umhverfinu. Grunnskólar eigi að efla gagnrýni, 

sjálfstæða hugsun og hæfileika nemenda til takast á við nýjungar, því í margbreytilegu 
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umhverfi nútímans reynir á hæfileika til að bregðast við nýjum aðstæðum. Einnig eigi 

grunnskólar að efla sjálfstraust og heilbrigðan metnað nemenda (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almenni hluti 2006, bls. 8). Svo þessum markmiðum megi ná verður 

kennarinn að velja fjölbreyttar vinnu- og kennsluaðferðir. Þegar vinnu- og 

kennsluaðferðir eru valdar verður kennarinn að taka mið af þeim markmiðum sem stefnt 

er að hverju sinni ásamt aldri, þroska og getu nemenda til að vinna verkefnin. Kennarinn 

verður einnig að passa sig á að mismuna ekki nemendum eftir kyni, búsetu eða kynþætti 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almenni hluti 2006, bls. 15).  

 Með samþættingu námsgreina eru námsgreinar fléttaðar saman við vinnu á ákveðnu 

efni. Dýpkar þetta skilning nemenda á viðfangsefninu og þeir fá meiri yfirsýn yfir hvað 

þeir eru að gera með því að skoða viðfangsefnið út frá mörgum hliðum, nemendur fá 

meiri heildarsýn og upplifa námsefnið sem heild ekki sem einstakar greinar, það er líka 

komið á móts við misjafnar þarfir nemenda. Í Aðalnámskrá grunnskóla 2007, í íslensku 

hlutanum kemur fram að nauðsynlegt er að nemendur þjálfist í íslensku í öllum 

námsgreinum í skólanum. Íslenskukennsla á að vera heildstæð og áhersla lögð á tengsl 

þátta og eðlilegan stíganda í náminu (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 2007, bls. 6)  

 Útikennsla byggir að miklu leyti á samþættingu námsgreina. Ef kennari fer út með 

nemendur sína og lætur þá vinna verkefni t.d. í stærðfræði, þá er hann að samþætta 

stærðfræði og íþróttir því nemendur þurfa að labba þegar þeir fara út. Mjög auðvelt er að 

vinna með lífsleikni og hreyfingu í samvinnu við aðra námsgrein í útikennslu. Þegar farið 

er út þá er gott að láta nemendur vinna saman í hópum að verkefnunum og þjálfast þau þá 

í lífsleikni ásamt þeirri námsgrein sem þau eru að vinna við, í það skiptið. Kennarar á 

yngsta stigi eiga auðvelt með að tvinna saman námsgreinar í útikennslu þar sem þeir 

kenna yfirleitt allar námsgreinarnar. Á miðstigi eru komnir einhverjir fagkennarar en ef 

vilji er fyrir hendi á ekki að vera mikið mál að vinna saman að verkefnum tengdum 

útikennslu. Þau þurfa ekki að vera löng kannski bara einn tími, en einnig er hægt að 

skipuleggja verkefni sem taka yfir mörg fög og eru reglulega í langan tíma. 
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7.  Námsmat á útikennslu 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram: Hverjum kennara og skóla ber að 

fylgjast vandlega með því hvernig nemendum gengur að ná þeim 

námsmarkmiðum sem aðalnámskrá og skólinn setja þeim. Námsmat miðar að því 

að afla vitneskju um árangur skólastarfsins og hvernig einstökum nemendum eða 

hópum gengur að ná settum markmiðum. Megintilgangur námsmats er því sá að 

afla upplýsinga sem hjálpa nemendum við námið, örva þá og hvetja til að leggja 

sig enn betur fram.  

Námsmat á að veita nemendum, foreldrum og forráðamönnum þeirra, kennurum, 

viðtökuskólum og skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi nemenda sem m.a. 

má hafa að leiðarljósi við frekari skipulagningu náms (Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennur hluti, 2006, bls. 16). 

Til eru ýmsar leiðir við námsmat, bæði formlegar og óformlegar. Það er ekki erfitt að 

nota formlegar leiðir í námsmati þar sem metin er þekking nemenda á staðreyndum eða 

ákveðinni færni. Það er hins vegar erfiðara þegar kemur að því að fá upplýsingar og meta 

framfarir í sem víðustum skilningi. Kennarar og nemendur geta fengið góða mynd af 

stöðu hvers og eins nemanda í námi með því að nota sem fjölbreyttastar aðferðir í matinu. 

Óformleg athugun er að öllum líkindum sú aðferð sem flestir kennarar nota við að 

fylgjast með nemendum sínum, en þá hlustar hann, horfir, spyr, fylgist með og er með 

gátlista eða bók sem hann skráir athuganir sínar í.  

 Það er erfitt að meta útikennslu því ekki er hægt að vera með formlegt mat um það 

nám sem hefur farið fram hjá nemandanum. Á undanförnum árum hafa verið að ryðja sér 

til rúms aðferðir við námsmat sem byggjast á því að safna jafnt og þétt saman 

upplýsingum meðan á náminu stendur. Í því sambandi má nefna símat, en það fer fram á 

þann hátt að kennarinn metur gengi nemenda jafnt og þétt yfir námstímabilið. Hann getur 

verið búinn að útbúa gátlista allt eftir því hvað hann vill meta hverju sinni. Gátlistinn 

getur lítið einhvern veginn svona út. 
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Hvernig er andinn í 

hópnum? 

   

Skiptir hópurinn á 

milli sín verkum? 

   

Fá allir að tjá sig?    

Fara allir eftir 

fyrirmælum? 

   

Eru allir virkir?    

 

 Við þessar aðstæður er kennarinn að athuga vinnubrögð, virkni og samskipti nemenda 

og jafnframt varpar hann fram spurningum til þess að kanna skilning þeirra og getur þá 

gripið inn í ef þörf er á. Með þessu móti getur kennarinn betur áttað sig á vinnubrögðum 

og framförum nemenda  

Þegar nemandi vinnur ekki vel spyr kennarinn sig að því hver ástæðan geti verið. 

Er verkefnið of þungt, létt eða er ekki áhugi fyrir hendi? Voru útskýringar á 

verkefninu ekki nægilega skýrar? Á nemandinn erfitt með að einbeita sér eða 

halda sér að verki og þolir ekki að sitja þar sem mikil umferð er? Truflast 

nemandinn af bekkjarfélaga sínum? Svona mætti lengi telja. (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2005, bls. 84) 

 Við símat er kennarinn jafnt og þétt að athuga gengi nemenda sinna í náminu og er þá 

um leið með leiðbeinandi umsagnir til þeirra, sem geta þá nýst nemendum til að bæta sig. 

Til eru ýmsar aðferðir við símatið og má þar nefna sýningu á verkum nemenda þar sem 

foreldrar koma og skoða og nemendur eru við verkin og útskýra vinnuferlið, en um leið 

og það er gert fá nemendur leiðbeinandi umsögn um verkið.  

 Annað mat er svo þegar verkefnin eru metin, s.s. vinnubækur, skriftarverkefni, 

skýrslur, söguverkefni og önnur vinna sem nemendur hafa gert í sambandi við útikennslu, 
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t.d. forvinnan sem unnin er áður en farið er út, vinnan úti og svo sú vinna sem unnin er 

þegar komið er í skólastofuna.  

 Námsdagbækur nemenda eru góðar fyrir kennara til þess að fá upplýsingar um eigið 

mat þeirra á náminu. Í bækurnar skrá nemendur það sem þeir læra, hvernig það gekk og 

það sem þeir þurfa að læra betur (Hafdís Guðjónsdóttir, 2005, bls. 89). Séu nemendur of 

ungir til þess að skrá í dagbækur má hafa lista eins og er hér að ofan og merkja þeir þá í 

viðeigandi reiti við broskarlana, allt eftir því hvernig til tókst. Það er gott að láta 

nemendur vera með sjálfsmat til þess að gera þá meðvitaðri um námið. 

 Möppumat er svo ein aðferð sem hefur rutt sér til rúms á undanförnum árum, en það 

mat er mjög nemendamiðað og metur á heildrænan hátt vinnu þeirra. Vinnu nemenda yfir 

önn, árið eða nokkur ár er safnað saman í möppu, ýmist af kennara og nemendum eða 

kennurum og foreldrum. Markmiðið með möppunum er að í þær fari ýmis sýnishorn sem 

sýna framfarir nemenda, vinnuframlag, hvaða viðhorf nemandinn hefur, hvernig hann 

vinnur og árangur hans. Mikilvægt er að fara reglulega yfir möppurnar (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2005, bls. 89). 

 Þegar kennari metur nám útikennslu er nauðsynlegt að hann hafi tök á að nota 

fjölbreytt námsmat til þess og þar kemur símatið inn. 

 

8.  Hugmyndir að verkefnum 

Hér fylgja nokkrar hugmyndir að verkefnum sem flestir ættu að geta nýtt sér og eru það 

verkefni sem hægt er að nota í nærumhverfi skóla svo og hugmyndir að verkefnum 

tengdum fjörunni og víðar. Verkefnin eru af ýmsum toga, sum taka aðeins eina 

kennslustund eða minna en önnur taka lengri tíma jafnvel nokkrar vikur. Markmiðið er að 

sýna fram á að margt í nærumhverfi skólanna sem er ekki nýtt og að það þarf ekki alltaf 

að fara langar leiðir til útikennslu, ferð á skólalóð eða í næsta blómabeð getur verið alveg 

nóg. Verkefnin tengjast íslensku, stærðfræði, náttúrufræði og samfélagsfræði. 
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8.1.  Íslenska og útikennsla 

Meginmarkmið í Aðalnámskrá grunnskólanna í íslensku er að nemendur öðlist jákvætt 

viðhorf til málsins og nái góðu valdi á notkun þess. Nemendur þurfa að fá fjölda tækifæra 

til að sjá margbreytileika þess og þau áhrif sem málið hefur. Það þarf að fylgjast með því 

að allir fái verkefni við hæfi og þurfa viðfangsefnin að vera mjög fjölbreytt að þyngd og 

lengd. Nemendur eiga að þjálfast í sjálfstæðum vinnubrögðum sem og í samvinnu við 

aðra. Með því að samþætta íslensku við aðrar námsgreinar má þjálfa nemendur í íslensku 

á margvíslegan máta. Fjölbreytileiki í nemendahópnum gerir það að verkum að velja þarf 

fjölbreyttar leiðir og kennsluaðferðir við kennsluna. Íslenska skiptist í fjóra flokka, þeir 

eru talað mál og hlustun, lestur og bókmenntir, ritun og svo málfræði. Öll kennsla þarf að 

taka mið af þessari skiptingu og þarf námið að vera heildstætt (Aðalnámskrá grunnskóla, 

íslenska, 2007, bls. 5-8).  

 Þegar nemendur eru að vinna með íslensku verður sköpunarmáttur tungumálsins að 

vera í öndvegi og nemendur verða að fá mörg og mismunandi tækifæri til að leika sér 

með orð og merkingu þeirra auk þess að bæta við orðaforða sinn. Ef notuð er útikennsla í 

íslenskukennslu þá má t.d. fara með nemendur í göngutúr um nærumhverfi skólans og 

eiga allir að benda á það sem þeir sjá og vita hvað heitir og skrá það niður á blað. 

Kennarinn skráir svo hjá sér það sem nemendur geta ekki skrifað. Hann bætir svo við 

orðum sem hann veit að nemendur þekkja ekki, orðin geta verið um veðrið, eitthvað sem 

þau sjá eða sjá ekki. Þegar inn er komið vinnur kennarinn með orðin sem voru skrifuð í 

gönguferðinni. Getur hann látið nemendur vinna ýmiss konar verkefni allt eftir þeim 

nemendahóp sem hann er með hverju sinni. Hann gæti látið nemendur vinna með 

stafsetningu, málfræði, yrkja ljóð, semja sögu, lýsa atburðum o.s.frv.  
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Tími 
      1. Mánuður 
 
Efni og áhöld 
  Blýantur 
 Vinnuskýrsla  
 2 Pípuhreinsarar 
 1 bolli vatn 
 2 tsk. Koboltklorið 
 1 kúla bómull 
  
Svæði 
 Skólalóðin og 
 nærumhverfi. 
 
Aldur 
 1. - 2. bekk. 

Veðurathugun  

Markmið 

Að nemendur gerir sér grein fyrir veðri og veðrabreytingum og 

að nemendur læri ný hugtök tengd veðri og auki þar með 

orðaforða sinn. 

Undirbúningur  

Nemendum er skipt í hópa og hver hópur sér um 

veðurathugun í eina viku. Nemendur þurfa að skrá 

niðurstöður á skýrsluna bæði með myndum og ritun og 

þannig tengist verkefnið íslensku. Farið er yfir með þeim 

hvað á að gera þegar nemendur eru að athuga veðrið.  

Lýsing  

Nemendur búa til mann úr pípuhreinsurunum með því að 

beygja hreinsarana til og móta mann. Kennarinn leggur 

svo manninn í lausnina af kóbolti og vatni, maðurinn er svo 

lagður á dagblað til þerris. Þegar pípuhreinsaramaðurinn er 

orðin þurr er hægt að fara með hann út og mæla veðrið, hann 

verður ljósrauður í raka og blár í þurrki, svo það er hægt að nota hann til 

að segja til um veðrabreytingar (Olsen, Inger K. 1999 bls. 165). 

Námsmat  

Símat á vinnu nemenda bæði hópavinnu og einstaklingsvinnu. Verður þá  

metið hvernig nemendur fara eftir fyrirmælum og hvernig veðurathugunarbókin 

þeirra er útfyllt. Það verður líka sjálfsmat sem nemendur fylla út þegar verkefnið er 

búið þar sem þeir eiga að skrifa hvað þeim fannst um verkefnið og um frammistöðu sína í 

því. 
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Hvernig er verðrið í dag 

 mánudagur       þriðjudagur        miðvikudagur        fimmtudagur      föstudagur 

 

 

 

 

 dagur_______  dagur_______  dagur_______  dagur _______   dagur_____ 

 

 innihiti______  innihiti ______    innihiti______       innihiti_____      innihiti____ 

 

 útihiti______   útihiti ______      útihiti______  útihiti______        útihiti_____ 

Athugasemdir 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Ský 
Ský 

Ský 

Ský 

Ský 

Sól 

Sól 

Sól 

Sól 

Sól 

Rigning 

Rigning 

Rigning 

Rigning 

Rigning 

Rok 

Rok Elding 

Snjór Haglél 
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Tími 
      2. tímar 
 
Efni og áhöld 
  Blýantur 
 Stílabók 
  
Svæði 
 Skólalóðin og 
 nærumhverfi. 
 
Aldur 
 1. - 4. bekk. 

Orðaleit 

Markmið 

Að nemendur átti sig á margbreytileika tungumálsins og 

fjölbreyttri notkun orða og orðasambanda í málinu. Nemendur 

læri ný orð yfir hluti og hugtök. 

Undirbúningur  

Áður en lagt er af stað mun kennarinn vera búinn að skrá hjá 

sér þrjú til fimm orð sem hann vill að nemendur læri 

sérstaklega. Hann útskýrir fyrir nemendum hvað þeir eigi að 

gera. Farið er yfir öryggisatriði gagnvart götum sem eru í 

gönguleiðinni. Kennarinn lætur nemendur hafa með sér blýant og 

stílabók til að skrifa í og tekur með sér skrifbók til að geta sýnt 

nemendum hvernig orð eru skrifuð. 

Lýsing  

Nemendur eiga að fara í göngutúr um nærumhverfi skólans. Verkefnið byrjar um leið 

og nemendur eru komnir út. Þeir eiga að benda á það sem þeir sjá og segja hvað 

það heitir. Kennarinn verður að passa að allir tali ekki í einu og endurtaka orðin 

sem nemendur eiga að skrifa (ef þeir geta) hjá sér. Hann stingur svo að nemendum 

þeim orðum sem hann var búin að skrá hjá sér fyrir ferðina. Ef nemendur þekkja ekki 

orðin útskýrir kennarinn þau með því að segja þeim annað orð yfir hlutinn t.d. hóll/hæð 

eða gata/vegur, o.s.frv. eða með því að setja orðið í mismunandi samhengi. Að lokum 

sýnir kennarinn þeim hvernig orðið er skrifað.  

Úrvinnsla 

Eftir gönguferðina er svo unnið úr orðunum, hægt er að gera það með mismunandi hætti 

eftir aldri og getu nemenda, allt frá því að skrifa orðin í orðabanka upp í að greina þau í 

orðflokka eða sögugerð. 

Námsmat  

Símat, þ.e. vinnubók og gátlisti sem sýnir áhuga nemenda, samvinnu og hvernig gekk að 

fara eftir fyrirmælum. 
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Tími 
     1.- 2. tímar 
 
Efni og áhöld 
  Blýantur 
 Vasabók 
  
Svæði 
 Skólalóðin og 
 nærumhverfi. 
 
Aldur 
 3. – 5. bekk. 

Ratleikur á skólalóðinni 

Markmið 

Að nemendur læri ný orð yfir hluti og hugtök og læri að 

flokka þau í nafnorð og lýsingarorð.  

Undirbúningur  

Kennarinn útskýrir fyrir nemendum hvað þeir eigi 

að gera. Bekknum er skipt í tvo hópa og þeim 

hópum skipt niður í smærri hópa allt eftir þörfum. 

Hver hópur fær eina vasabók og blýant.  

Lýsing  

Verkefnin eru á þann veg að nemendur fara í ratleik 

um skólalóðina og það sem þeir sjá þar eiga þeir að 

skrá niður og flokka í nafnorð og lýsingarorð. Hver hópur 

skráir sameiginlega í sína vasabók, þannig að allir taka þátt í 

að finna orð. 

Úrvinnsla 

Þegar inn er komið er unnið úr listanum og gefin stig fyrir rétt flokkuð orð, eitt stig 

fyrir nafnorð og tvö stig fyrir lýsingarorð. Ef nemendur eru komnir lengra 

í orðflokkunum má bæta því við í leikinn og þá eru gefin fleiri stig  fyrir, allt eftir fjölda 

flokkanna. 

Námsmat  

Símat, þ.e. vasabók og leikni við að flokka orðin. Samvinnu nemenda og hvernig gekk að 

fara eftir fyrirmælum.  
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8.2. Stærðfræði og útikennsla 

Stærðfræði er samofin menningu og þjóðfélagsháttum í hverju landi. Stærðfræði er 

sjálfstæð námsgrein, þó að hún fléttist inn í allar námsgreinar grunnskólans með 

einhverjum hætti, þannig að auðvelt er að nota hana til samþættingar námsgreina. Ef 

verkefnin eru fjölbreytt og tengd öðrum verkefnum með samþættingu sjá nemendur 

tilgang með því að ná góðri færni í stærðfræði (Aðalnámskrá grunnskóla – stærðfræði, 

2007, bls. 5).  

 Í stærðfræði eiga nemendur að byggja upp þekkingu sína í tengslum við vinnu í 

námsbókum/verkefnum, sameiginlega reynslu í skóla og utan hans. Mikilvægt er að 

kenna stærðfræði þannig að nemendur geti byggt ofan á fyrri þekkingu sem þeir hafa 

tileinkað sér. Því er nauðsynlegt að vera með hæfilega þung verkefni hverju sinni og að 

gæta þess að kennslan sé heildræn. Ef nemendur fá tækifæri til að prófa sig áfram og þróa 

eigin leiðir til lausnar á verkefnunum örvar það þá til að reyna meira (Petersen, Silla B., 

1999, bls. 7). 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla í stærðfræði fyrir byrjendur er lögð áherslu á að nám í 

stærðfræði sé samfellt ferli og nemendur bæti alltaf við fyrri þekkingu sína. Kenna á með 

fjölbreyttum kennsluháttum og á kennslan að tengjast daglegu lífi og því sem nemendur 

þekkja úr umhverfi sínu. Mikilvægt er að nota áþreifanlega hluti eða myndræn 

hjálpartæki svo nemendur átti sig betur á því hvað er verið að tala um. Þegar nemendur 

byrja í skóla þykir þeim allt áhugavert og hafa áhuga á því sem þau eru að gera, það er 

hlutverk kennarans að viðhalda þessum áhuga (Aðalnámskrá grunnskóla – stærðfræði, 

2007, bls. 14).  

 Þegar útikennsla er notuð í stærðfræðikennslu þá eru nemendur að vinna með það sem 

þeir þekkja og sjá það myndrænt eða geta komið við það sem er verið að vinna með. Ef 

það á að fara að kenna um form þá er t.d. farið út á skólalóð og nemendur eiga að benda á 

öll þau form sem þau þekkja, kennarinn getur svo bent á þau sem nemendur taka ekki 

eftir. Þegar farið er inn aftur eiga nemendur að teikna upp formin á blað eða í vinnubók 

og skrifa við teikninguna hvaða form þetta er ef þau geta, en ef þau kunna ekki að skrifa 

hjálpar kennarinn þeim. Þegar nemendur vinna með eitthvað sem þeir þekkja úr daglegu 

lífi hjálpar það þeim að tileinka sér það sem verið er að kenna.  
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Tími 
      2  tímar 
 
Efni og áhöld 
      Mappa 
 Blýantur 
 Eyðublað 
   
Svæði 
 Skólalóðin og 
 nærumhverfi. 
 
Aldur 
 4. bekk. 

Flatarmál 

Markmið 

Að nemendur auki skilning sinn á mælimeiningum, auki færni 

sína í að reikna flatamál og átti sig á því hvað það er. 

Nemendur hafi gaman af stærðfræðinni og tengi hana við 

daglegt líf.  

Undirbúningur 

Kennarinn er búin að láta nemendur reikna flatarmál í 

kennslutíma og fara yfir mælieiningar sem notaðar eru við 

flatarmálsreikning. Nemendur eru búnir að prófa sig áfram 

með því að giska á flatarmál og reikna það svo. Kennarinn 

er búin að útbúa eyðublað þar sem á eru nokkrir hlutir sem 

nemendur finna á skólalóðinni.  

Lýsing 

Kennarinn skiptir nemendum í hópa. Hann afhendir hverjum hóp eitt 

eyðublað og útskýrir fyrir nemendum hvað þeir eiga að gera. Þegar út er komið 

þá á hver hópur að reikna flatarmál á þeim hlutum sem kennarinn var búin að skrá 

á blað, hver hópur á einnig að finna tvo hluti  að auki og skrá flatarmálið á 

þeim.  

Úrvinnsla 

Þegar inn er komið skráir kennarinn hlutina sem nemendur áttu að finna flatarmál á. 

Fer hann fyrst yfir hvernig flatarmál er reiknað og lætur nemendur svo segja sér hvaða 

útkomu þeir fengu. Kennarinn fer nákvæmlega yfir hvern hlut fyrir sig hver lengd og 

breidd hann var svo allir skilji aðferðina. Þegar búið er að fara yfir hlutina sem nemendur 

áttu að finna þá fer kennarinn yfir það sem nemendur fundu sjálfir. 

Námsmat 

Símat á vinnu nemenda, þá er metið hvernig farið er eftir reglum, áhuga, samvinnu þeirra 

og hvernig gekk að reikna flatarmálið. Einnig metur kennarinn hvernig nemendum gekk 

að finna fleiri hluti til að reikna flatarmál á. 

 



Kennaraháskóli Íslands                                                                                      Áhugi og vilji er allt sem þarf 

 34  

Tími 
      2  tímar 
 
Efni og áhöld 
      Mappa 
 Blýantur 
 Blað 
   
Svæði 
 Skólalóðin og 
 nærumhverfi. 
 
Aldur 
 1. - 2. bekk. 

Form í umhverfinu 

Markmið 

Að nemendur læri um flatarform. Átti sig á því að allstaðar í 

umhverfinu eru margs konar form, regluleg og óregluleg. 

Form koma fram í náttúru- og mannlegu umhverfi. 

Undirbúningur 

Kennarinn útskýrir hvað nemendur eiga að gera þegar 

þeir eru komnir út og fer yfir öryggisreglur sem þarf að 

fara eftir í þessum tíma. Nemendur útbúa spæjarabók sem 

þeir eiga að teikna öll form í sem þeir sjá.  

Lýsing 

Kennarinn skiptir nemendum í pör. Nemendur eiga að 

vinna saman að því að finna form í umhverfinu. Svo er farið 

út og eiga nemendur að fara um alla skólalóðina, teikna formið 

sem þeir sjá og skrifa nafnið ef þeir vita hvað það heitir í spæjarabókina. 

Kennarinn gefur nemendum um 40 mínútur til vinna verkefnið. Hann skráir líka 

hjá sér þau form sem hann telur að nemendur taki kannski ekki eftir. 

Úrvinnsla 

Þegar inn er komið telja nemendur upp þau form 

sem þau fundu og kennarinn teiknar þau á töfluna 

og skrifar hvað þau heita. Nemendur skrifa hjá sér 

hvað formin heita og bæta við þeim formum sem 

þeir tóku ekki eftir. Ef það eru einhver form sem 

nemendur tóku ekki eftir, sem kennarinn skráði hjá 

sér, er gott að fara aftur út og benda nemendum á 

þau form. 

Námsmat 

Símat á vinnu nemenda, þá er metið hvernig farið er eftir reglum, áhuga, samvinnu þeirra 

og hvernig gekk að vinna formið í spæjarabókina. 
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Tími 
      2  tímar 
 
Efni og áhöld 
      2 steinar 
 Krítar eða 
 málning 
   
Svæði 
 Skólalóðin og 
 nærumhverfi. 
 
Aldur 
 1. - 5. bekk. 

París 

Markmið 

Að þjálfa margföldun og auka samvinnu nemenda. Sýna 

nemendum fram á að stærðfræði geti verið skemmtileg.  

Undirbúningur 

Kennarinn teiknar tíu ferninga á stétt, efsti byrjar á einum 

og svo koll af kolli þar til 9 ferningar eru komnir, tíundi 

ferningurinn er svo fyrir nemandann sem er að kasta að 

standa á. 

Lýsing 

Þegar nemendur koma út þá geta tveir spilað í einu. Sá 

sem byrjar er með tvo steina og kastar þeim í ferningana, 

t.d. 5 og 2. Sá sem stendur hjá á að margfalda saman 5 og 2 

og fær út 10. Þar með er hann kominn með 10 stig. 

Nemendurnir skiptast á að kasta  og sá vinnur sem er á undan að fá 100. 

Það má líka strika ferningana í mold eða sand. 

Það er hægt að útfæra leikinn þannig að hann henti yngri nemendum og þá 

þannig að í stað þess að margfalda má leggja saman og þá er hægt að lækka 

takmarkið það þarf ekki endilega að vera 100. 

Námsmat 

Símat á vinnu nemenda, er metið hvernig farið er eftir reglum, áhuga, samvinnu þeirra og 

hvernig gekk að margfalda og leggja saman (Att lara in matermatik ute, (2009), bls. 35.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Standa 
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8.3. Náttúrufræði og útikennsla 

Þegar nemendur byrja í skóla eru þeir forvitnir og áhugasamir um allt sem snýr að 

náttúrunni og er það hlutverk náttúrufræðikennara að viðhalda þessum áhuga og forvitni 

því þetta eru mikilvægustu aflgjafar náms. Náttúrufræðikennslan verður að stuðla af því 

að nemendur læri að bera virðingu fyrir náttúrunni. Nemendur verða að gera sér grein 

fyrir tengslum manns við umhverfið og að athafnir mannanna hafi áhrif á náttúruna til 

frambúðar. Með náttúrufræðslukennslu er auðvelt að benda nemendum á hagnýtt gildi 

menntunarinnar og yfirfæra þekkinguna yfir á daglegt líf.  

 Velja skal markmið og viðfangsefni sem hafa mesta þýðingu fyrir nemendur og 

tengjast fjölbreytni innan íslensks lífríkis og íslenskrar náttúru. Þótt námsefnið sé eftir 

þremur meginfræðasviðum náttúruvísinda, þ.e. eðlisvísindum, lífvísindum og jarð-

vísindum er mikilvægt að flétta efnið saman og að nemendur upplifi námsefnið sem heild  

 Rannsóknir á náttúrufræðinámi nemenda sýna að þegar nemendur byrja í skóla hafa 

þeir mótað sér margvíslegar hugmyndir um heiminn og hvernig hlutirnir eru, þessar 

forhugmyndir þeirra hafa áhrif á það hvernig þeir læra og upplifa kennsluna. Nemendur 

eru ekki óvirkir þekkingarsmiðir heldur virkir í upplifun sinni og skoðunum á 

viðfangsefninu. Vandi kennarans felst í því að ná til nemenda þannig að allir fái notið sín 

því að ólíkir nemendur læra á ólíkan hátt. Fjölbreyttir kennsluhættir auka möguleika 

nemenda til að ná skilningi á viðfangsefninu og byggja ofan á fyrri reynslu. Slík 

fjölbreytni næst með t.d. hópavinnu, verklegum æfingum og skoðun fyrirbæra út í 

náttúrunni (Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007, bls. 5-8). 

 Útikennsla styrkir og eykur nálægð í öllu náttúrufræðinámi ásamt því að vera holl, 

skemmtilegt og vekur áhuga og forvitni nemenda, sem er mikill hvati í náminu.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram: Vettvangsnám er sérstaklega nauðsynlegt 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. Það er því 

mikilvægt að skólar samþætti útikennslu í skólanámskrá sinni þannig að nemendum 

gefist tækifæri til að kynnast og njóta nánasta umhverfis og um leið efla virðingu 

þeirra fyrir því (Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007, 

bls. 9). 
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Tími 
      1 mánuður 
 
Efni og áhöld 
      Kassi 
 Skófla 
 Vatn 
 Blað 
 Blýantur 
 
Svæði 
 Skólalóðin og 
 nærumhverfi. 
 
Aldur 
 1. – 5. bekk. 

Hvað er í jarðveginum? 

Markmið 

Að nemendur átti sig á því að ýmislegt er í jarðveginum þó við 

sjáum það ekki t.d fræ, pöddur eða rusl. 

Undirbúningur 

Kennarinn skiptir nemendum í hópa, 3 til 4 í hverjum hópi. 

Næst útskýrir hann hvað nemendur eiga að gera þegar þeir 

eru komnir út og fer yfir öryggisreglur sem þarf að fara eftir í 

þessari ferð. 

Lýsing 

Nemendur eiga að fara út og sækja sýni úr jarðveginum sem 

þeir setja í kassa sem kennarinn lætur hvern hóp fá. Nemendur 

þurfa að taka sýni á nokkrum mismunandi stöðum á skólalóðinni og 

nærumhverfi skólans, hver hópur tekur sýni á einum stað. 

Þegar allir eru komnir með sýni er haldið inn í skólastofu þar sem nemendur 

merkja boxin og vökva jarðveginn. Svo eru boxin með jarðvegssýnunum sett í 

geymslu þar sem þurrt er og jafnt hitastig. Hver hópur þarf að bera ábyrgð á sínu sýni 

og passa upp á að moldin sé rök, hvorki of þurr né of blaut, og fylgjast með því hvort 

eitthvað spretti upp úr moldinni t.d. gras, blóm eða það komi jafnvel pöddur. 

Úrvinnsla  

Hóparnir útbúa ferilmöppu þar sem kemur fram hvar jarðvegssýnið var tekið og hvenær. 

Svo eru reytir sem nemendur eiga að fylla inn í með 

nokkurra daga millibili og segja hvort eitthvað er að 

koma upp úr moldinni þeirra (Sherwood, Elizabet A., 

1998, bls. 38). 

Niðurstöður 

Eftir um mánuð kynnir hver hópur hvar þeir tóku sýnið 

og hvort eitthvað annað en mold var í því. 

Námsmat 

Ferilmappan og kynningin er metin. 
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Tími  
      1 kennslustund  
 
Efni og áhöld 
      Blýantur 
 Eyðublöð 
 
Svæði 
 Skólalóðin 
 
Aldur 
 1. – 5. bekk 

Hvað finnum við á skólalóðinni? 

Markmið 

Að nemendur átti sig á hvað er náttúruleg vara og hvað er 

iðnaðarvara. 

Undirbúningur 

Það þarf að útskýra fyrir nemendum hvað er náttúrulegt og 

hvað er iðnaðarvara. Gott er að skrifa upp á töflu tvo lista, 

iðnaðarvara og náttúruleg vara, með því sem þau reikna með 

að finna á skólalóðinni. 

Kennarinn skiptir nemendum í hópa, 3 til 4 í hverjum hópi og 

afhendir þeim eyðublöð sem þeir fylla út þegar þeir skoða 

skólalóðina. Einnig fer hann yfir öryggisatriði.  

  N = Náttúrulegt  I = Iðnaðarvara 

Dagsetning Hvar var leitað Hvað fannst 

Okt. 10 Sandkassa N=spýta.  I=tappi. 

Okt. 10 Leikvelli  N=gras.   I=flaska.  

Lýsing 

Nemendur fara út á skólalóð og skoða fyrirfram 

ákveðin svæði. Allir hópar verða að skoða öll 

svæðin. Fylla þeir inn á eyðublöðin sem 

kennarinn lét þá fá og skrifa hvað þeir sjá á 

svæðunum og merkja hvort hluturinn sé 

náttúrulegur eða iðnaðarvara. 

Niðurstöður 

Þegar allir hóparnir eru búnir eru listarnir bornir saman og útbúinn einn allsherjar listi yfir 

það hvað er að finna á skólalóðinni. Hægt er að flokka hann betur niður í 

óendurvinnanlegt og endurvinnanlegt. Einnig í plöntur og dýr í náttúrulega flokka. 

Námsmat 

Nemendur setja listana sína í ferilmöppu. Svo er símat á vinnu nemenda þegar þeir eru að 

vinna úti og í hóp (Sherwood, Elizabet A., 1998, bls. 28-29).  



Kennaraháskóli Íslands                                                                                      Áhugi og vilji er allt sem þarf 

 39  

Tími  
      4 kennslustundir  
 
Efni og áhöld 
      Blýantur 
 Spæjarabók 
 Dolla fyrir sjó 
 Box fyrir dýr/skelja 
 Box fyrir þörunga og 
  anna 
 
Svæði 
 Fjaran 
 
Aldur 
 1. – 5. bekk 

Hvað er í fjörunni? 

Markmið 

Að nemendur fái tækifæri til að upplifa sjálfir hvað er í 

fjörunni og átti sig á hvað er að finna í fjörunni. Að 

nemendur sjái úr hverju sjór er. 

Undirbúningur 

Kennarinn skiptir nemendum í hópa, 3 til 4 í hverjum 

hópi. Næst útskýrir hann hvað nemendur eiga að gera 

þegar þeir eru komnir út og fer yfir öryggisreglur sem 

þarf að fara eftir í þessari ferð. 

Lýsing 

Nemendur fara með kennaranum sínum í fjöruna þar sem 

þeir eiga að taka sýni af sjó og setja í lokaða dollu. 

Nemendur skoða fjöruna með hópnum sínum og eiga að skrá 

hjá sér það sem þau sjá. Einnig á að taka sýni af þeim gróðri sem 

þau sjá í fjörunni til að greina þegar komið er í skólastofuna. Nemendur 

skoða smádýr sem þau sjá undir steinum eða skríðandi í fjörunni og taka sýni. 

Úrvinnsla 

Hóparnir skrá skipulega hjá sér í spæjarabók hvað þau fundu í fjörunni og greina 

það nákvæmlega eftir greiningarlyklum. Sjórinn í dollunni er settur á heitan stað og 

látinn gufa upp til að sjá hvort eitthvað verður eftir á botninum. Þegar allur sjór er 

gufaður upp eiga nemendur að smakka á því 

sem eftir er og skrifa lýsingu á því sem 

gerðist í spæjarabókina.    

Námsmat 

Spæjarabókin er metin sem og frammistaða 

nemenda við vinnu verkefnisins.  
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8.4. Samfélagsfræði og útikennsla 

Samfélagsgreinar í grunnskóla eru samfélagsfræði, landafræði, saga og þjóðfélagsfræði. 

Markmið samfélagsgreina er að nemendur verða læsir á umhverfið, samfélagið,  og 

menninguna. Samfélagsgreinar fjalla um stöðu, hlutverk og möguleika mannsins í 

þjóðfélaginu fyrr og nú, frá einstaklingi til heimsins. Vegna tengsla námsþátta innan 

samfélagsgreina er nauðsynlegt að hver námsþáttur sé kenndur á sem heildstæðastan hátt 

en samþætting innan greinanna er jafnframt mikilvæg. Samfélagsfræðinám verður að 

tengjast reynsluheimi nemenda, áhuga, aldri og þroska. Nemendur þurfa að fá tækifæri til 

að kynnast ólíkum upplýsingum og öðlast reynslu til að afla þeirra á mismunandi hátt. 

Kennsluaðferðir þurfa að vera mismunandi til að ná til flestra nemenda og sýna efnið að 

sem fjölbreyttastan hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar, 2007, bls. 5). 

 Markmið samfélagsfræðinnar er að nemendur auki vitund sína um samfélagið, 

umhverfið og söguna. Kennsluaðferðir verða að henta þeim aldri sem unnið er með 

hverju sinni, þegar byrjað er að kenna samfélagsfræðigreinar verður að einbeita sér að 

nærumhverfi barnsins en þegar fram í líður er hægt að fara í heiminn allan. Innlifun, 

tilfinning, víðsýni og hugarflug eru mikilvæg tæki til að kenna nemendum ásamt 

þekkingu og rökhugsun (Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar, 2007, bls. 10).  

 Mikilvægt er að nemendur fái tilfinningu fyrir hlutunum, að þeir séu raunverulegir 

fyrir þeim. Það er hægt að fara með nemendur og skoða gamlar tóftir af húsum eða 

bátanaust, það er góð kveikja að því að fjalla um hvernig líf var hér áður fyrr. Fara með 

nemendur á listasafn og skoða gömul málverk hjálpar þeim að upplifa fyrri tíma og fá 

tilfinningu fyrir þjóðfélagsaðstæðum fyrri tíma. Ef verið er að kenna landafræði er 

upplagt að fara með nemendur í göngutúr um nærumhverfi skólans og láta þá svo teikna 

upp kort af því. 
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Tími  
       kennslustund  
 
Efni og áhöld 
      Blýantur 
 Stílabók 
 
Svæði 
 Laugarnestangi 
 
Aldur 
 4. - 5. bekk  

Vettvangsferð á Laugarnestanga  

Markmið 

Að nemendur átti sig á búsetu og lífsafkomu í þurrabúð fyrr 

á árum. Dýpka skilning nemenda á búsetu og lífsafkomu 

fólks og hvernig hún hefur þróast á síðustu 100 árum. 

Undirbúningur 

Kennarinn er búinn að fara yfir það með nemendum 

hvað þurrabúð er og hvernig búsetan var fyrir fólkið 

sem þar bjó. Nemendum er skipt í hópa 3 til 4 í hverjum 

hópi. Næst útskýrir kennarinn fyrir nemendum hvert 

eigi að fara og hvað eigi að gera ef einhver verður 

viðskila við hópinn.  

Lýsing 

Farið verður með strætó út á Laugarnestanga. Þegar þangað er komið eru 

skoðaðar tóftir af húsum og bátanaustum. Kennarinn lýsir fyrir nemendum 

hvernig þetta var hjá fólki sem þarna bjó. Þeir skrá hjá sér glósur af 

upplýsingaskiltum og af því sem kennarinn segir. Einnig eiga þeir að gera teikningu af 

svæðinu. Að lokum er borðað nesti og farið í leiki áður en haldið er heim aftur með 

strætó. 

Úrvinnsla 

Hóparnir útbúa plakat þar sem þeir eiga að skrifa staðreyndir og teikna myndir úr ferðinni 

og fyrra námsefni um þurrabúð á 

Íslandi. 

Námsmat 

Plakötin eru metin og svo er símat á 

vinnuna hjá nemendum þegar þeir 

eru að vinna úti og í hóp.  
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Tími  
      5 kennslustund  
 
Efni og áhöld 
      Blýantur 
 Stílabók 
 
Svæði 
 Árbæjarsafn 
 
Aldur 
 4. - 5. bekk  

Vettvangsferð á Árbæjarsafn 

Markmið 

Að nemendur geti nefnt dæmi um það sem er líkt og ólíkt í 

húsnæði, klæðaburði, mataræði, heimilislífi, menntun, 

siðum og venjum nú og á öðru tímaskeiði. 

Undirbúningur 

Kennarinn kynnir fyrir nemendum hvað þeir eru að fara 

að skoða og hvernig þeir þurfa að haga sér inni á safni, 

hvaða reglur gilda í svona ferðum og hvað eigi að gera 

ef einhver verður viðskila við hópinn. Kennarinn fer yfir 

með nemendum hvernig lifnaðarhættir okkar eru í dag 

og láta þá útbúa lista um það. Nemendur eru líka búnir að 

gera flokkunarlista sem þeir eiga að fylla inn í þegar þeir koma 

í Árbæjarsafn.  

Lýsing 

Nemendum er skipt í pör og á hver nemandi að passa upp á sinn ferðafélaga og 

vinna saman að verkefninu sem þeir gera í Árbæjasafni. Farið verður með strætó 

þangað. Þegar komið er á Árbæjarsafn kemur safnvörður sem fer með þá hring um safnið 

og er með kynningu um hvað er að sjá í hverju húsi. Nemendur eru með blýant og 

stílabók og eiga að skrifa á flokkunarlistanna hvað þeir sáu, hvað er ólíkt með okkar 

tímum og fyrri tímunum.  

Úrvinnsla 

Þegar komið er aftur í skólastofuna útbýr kennarinn 

með nemendum orðabanka um hvern tíma fyrir sig. 

Ræða um hvernig þetta var og hvort það er góð eða 

slæm breyting sem hefur átt sér stað síðustu 100 ár. 

Námsmat 

Metið er hvernig nemendur unnu í stílabókina, hvernig paravinnan gekk og hvernig 

nemendur fylgdu settum reglum.  
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Tími  
      3 kennslustund  
 
Efni og áhöld 
      Blýantur 
 Teikniblokk 
 Kort af svæðinu 
 
Svæði 
 Nærumhverfi 
 skólans 
 
Aldur 
 4. – 5. bekk
  

Kortagerð af nærumhverfi skólans 

Markmið 

Að nemendur rati um umhverfi skólans og hverfið sitt. Geti 

búið til einfaldan uppdrátt eða kort af nágrenninu. Þekki 

staði í nágrenni skólans eins og örnefni, götur og ákveðnar 

byggingar og geta merkt það inn á kort. 

Undirbúningur 

Kennarinn sýnir nemendum götukort svo þeir átti sig á 

hvernig kort líta út. Svo útskýrir hann fyrir þeim að þeir 

eiga að teikna kort af nærumhverfi skólans og setja inn á 

það hvað göturnar heita og helstu staði í nágrenninu. 

Farið er yfir umferðareglur áður en farið er út. 

Lýsing 

Kennarinn skiptir nemendum í hópa 3 til 4 í hverjum hóp. 

Þegar út er komið er labbað út frá skólanum og í næstu götur,  

nemendur skrá hjá sér nöfnin á götunum sem liggja næst skólanum og 

teikna einfaldan uppdrátt.  

Úrvinnsla 

Þegar inn er komið klára nemendur kortin, teikna, lita þau, fylla inn á þau nöfn sem 

þau kunna, nafn á skólanum og helstu götum þar í kring. Einnig ef það eru einhver 

örnefni í kringum skólann eða aðrar byggingar á að teikna þær líka. 

Námsmat 

Metið er hvernig nemendur unnu við kortagerðina, hvernig hópavinnan gekk og hvernig 

nemendur fylgdu settum reglum 
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8.5. Samantekt 

Hér að framan eru nokkrar hugmyndir að verkefnum sem hægt er að nota í útikennslu. 

Þetta er aðeins smá brot af því sem hægt er að gera úti. Svo er hægt að útfæra hvert 

verkefni eftir því sem hver vill bæði þyngja þau og létta allt eftir þörfum nemenda. Eina 

sem stoppar kennara í gerð svona verkefna er hugmyndaflugið því það er svo margt 

mismunandi sem hægt er að gera úti. Það eru engin verkefni fyrir samþættingu 

námsgreina en það er eins og hitt ekkert mál að útbúa þau. Sem dæmi má nefna verkefnin 

sem unnin eru í samfélagsfræðinni er auðvelt að vinna inn í íslensku líka með því að láta 

nemendur vinna meira með orð og texta sem viðkemur þessum verkefnum. Áhugi og vilji 

er allt sem þarf til að stund útikennslu. 
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9. Lokaorð 

Við fórum af stað við gerð þessarar lokaritgerðar með fyrirfram ákveðnar skoðanir á 

ýmsu sem tengist útikennslu, s.s. því að það væru takmörk fyrir því hvað og hvernig væri 

hægt að vera með útikennslu sem kennsluaðferð. Það kom fljótlega í ljós að við vorum á 

villigötum með þær skoðanir, það er alveg ótrúlegt hvað hægt er að gera í útikennslu, 

möguleikarnir eru óþrjótandi ef vilji og áhugi er fyrir hendi. Þegar við fórum að vinna úr 

viðtölunum sem við tókum við nokkra kennara kom í ljós að eitt af því sem verður að 

vera til staðar svo útikennslan geti gengið er áhugi og vilji annars lognast hún út af. 

     Dewy talar um í kenningum sínum að nám fari fram á þann hátt að þegar maður 

kynnist einhverju nýju þá festist það betur í minni ef hægt er að tengja það við fyrri 

reynslu og þekkingu. Það er einmitt þetta sem á sér stað í útikennslu. Nemendur fara á 

staðinn, meðhöndla, ræða, kanna, skoða og jafnvel lykta og fá þar með allt aðra sýn á það 

sem verið er að læra um. Þeir ná að tengja betur við fyrra nám og þekkingu.  

     Útikennsla fellur vel að kenningu Gardners um að maðurinn hafi margar greindir, en 

ekki eina eins og áður var haldið fram, hver greind er bara á misháu stigi hjá hverjum og 

einum. Í útikennslu er mjög auðvelt að hagræða vinnu nemenda þannig að sterku hliðar 

hvers og eins fá notið sín. 

     Útikennsla er kennsluaðferð sem hefur verið að ryðja sér til rúms en er ekki nógu vel 

nýtt af kennurum. Það virðist vera að margir kennarar séu hrifnir af útikennslu en eru 

samt ekki að stunda hana og lítur út fyrir að veðrið eigi þar stóran þátt. Ef litið er á 

stundaskrá þá er nemendum ætlað að vera úti í frímínútum þrátt fyrir rysjótt veðurfar. Sé 

það haft í huga þá er alveg eins hægt að fara út og stunda kennslu. Það vantar að kynna 

betur og hvetja til útikennslu í skólum þar sem hún býður upp á fjölbreytileika í kennslu 

sem hentar vel nemendum á ýmsum getustigum og er auðvelt að samþætta námsgreinar 

með þessari kennsluaðferð.   

     Náttúran á Íslandi býður upp á óteljandi möguleika til að vera með útikennslu ekki 

bara í náttúrufræði og umhverfismennt, heldur líka í stærðfræði, öllum 

samfélagsgreinunum og þá ekki síst íslensku. Verkefnamöguleikarnir eru margir það þarf 

bara áhuga og vilja, gott skipulag og fara svo af stað.  
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      Námsmat þarf ekki að vera til fyrirstöðu í útikennslu, til eru ýmsar leiðir í því og má 

þar nefna símat sem getur komið inn á fleiri þætti og eiginleika hjá nemendum en hið 

hefðbundna mat í stöðluðum prófum.  

     Helsti mismunurinn á því að vera með nemendur inni og úti er sá að kennarinn er ekki 

eins mikið við stjórnvölinn utandyra og í skólastofunni, það er nemandinn sem ræður 

meira því hann verður frjálsari, frjálsari til að tjá sig og hreyfa sig. Það má segja að í raun 

verður námið nemendamiðaðra en ella en það eitt er mikill kostur, það brýtur upp gamla 

kerfið. Kannski er það meinið að kennararnir óttast að missa tökin. 

     Eins og fyrr segir þá kom fjölbreytileiki útikennslunnar okkur á óvart og höfum við 

lært heilmikið um hana á meðan á ritun þessarar ritgerðar stóð. Við viljum eindregið 

hvetja kennara og kennaranema til þess að kynna sér þessa kennsluaðferð og láta reyna á 

hana í þeirra eigin kennslu. Fyrir utan það að útikennsla hentar vel sem kennsluaðferð þá 

má ekki líta fram hjá þeirri staðreynd að hún eykur skilning, áhuga og ánægju nemenda á 

því sem þeir eru að læra um.  
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