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Formáli  

Markmiðið með þessu verkefni er að hvetja kennara til að velja útikennslu oftar sem 

kennsluaðferð í samfélagsgreinum á miðstigi grunnskóla.  

 Verkefnið skiptist í tvo hluta, annars vegar fræðilega greinargerð og hins vegar 

kennarahandbók. Í kennarahandbók er að finna fjölbreytt verkefni sem kennarar geta 

nýtt til að stytta undirbúningstíma í skipulagningu á útikennslu.  

Kennarahandbókin er að mestu unnin út frá þrepa- og áfangamarkmiðum 5.–7. 

bekkjar en að mati höfundar má sníða efni hennar þannig að hægt sé að mæta þörfum 

fleirri námshópa. Efni handbókarinnar og innihald mætti því nota fyrir næstum hvaða 

bekk í grunnskóla sem er. Upplýsingar má finna í handbókinni um hvaða efni þarf að 

útbúa og hvað þarf að vera til staðar svo hægt sé að framkvæma útikennsluna án mikils 

fyrirvara. Mikilvægast þótti mér að hugmyndir handbókarinnar væru fjölbreyttar og 

mættu mismunandi þörfum nemenda og kennara. Í kennarahandbókinni er einnig að 

finna námsmatsblöð. 

Fræðileg umfjöllun um útikennslu sem kennsluaðferð fylgir hér í greinargerð 

þessari. Fundin eru tengsl milli kenninga fræðimanna um börn, menntun og útikennslu. 

Aðalnámskrá grunnskóla er skoðuð út frá afstöðu hennar til útikennslu í 

samfélagsgreinum og hvernig tengja má kenningar fræðimanna við útikennslu sem 

kennsluaðferð. Hér má einnig finna samantekt um hlutverk kennara og nemenda í 

útikennslu og útinámi auk þess sem rætt er um undirbúning, framkvæmd og úrvinnslu. 

Útikennsla þarf ekki að vera sjálfstætt ferli heldur er hún liður í kennslu sem upphaf, 

miðpunktur eða lokapunktur í ákveðnu viðfangsefni.  
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Inngangur 

Nýlega var gefin út aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi á þessu ári, í henni er fjallað 

um sex grunnþætti íslenskrar menntunar, sem marka nýjar áherslur og kröfur í 

skólastarfi. Það birtist helst í þeirri kröfu að nám og kennsla eigi að einkennast af 

heildstæðum viðfangsefnum og samþættingu námsgreina og kennsluaðferða. 

Viðfangsefni eiga að tengjast daglegu lífi nemenda til að ná markmiðum frekar en að 

nemendur læri „utan að“. Lögð er áhersla á gagnrýna hugsun og þrautalausnir. 

Viðfangsefnin eiga að hafa þýðingu á heimsvísu eða heima fyrir en á sama tíma skulu 

þau tengjast reynsluheimi og nærumhverfi nemenda (Auður Pálsdóttir og Allyson 

Mcdonald. 2010:2–3). 

 Útikennsla og útinám eru tiltölulega ný hugtök sem hafa þróast í nokkur ár í 

skólastarfi hér á Íslandi. Að mati þeirra sem til þekkja er hugmynda- og aðferðafræði 

útikennslu og útináms í anda menntunar til sjálfbærni sem er einn grunnþátta íslenskrar 

menntunar. Þar er verið að brjóta upp hefðbundið kennslumunstur sem einkennt hefur 

kennslu síðustu alda með samþættingu námsgreina og fjölbreytni í vali á 

kennsluaðferðum. 

 Í þessu verkefni er leitast við að varpa ljósi á útikennslu sem kennsluaðferð og 

útskýra hvers vegna kennarar ættu að auka útikennslu í skólastarfinu. Vinnan við 

verkefnið hefur aukið enn frekar áhuga höfundar á hvernig haga skuli útikennslunni og 

hvaða möguleikar felast í því að takast á við viðfangsefnin í útikennslu og útinámi sem 

býður upp á að nemendur fái útrás fyrir hreyfingu auk þess sem það ófyrirséða í 

náttúrunni vekur áhuga. 

 Með breyttum áherslum aðalnámskrár er starfsfólki skóla gert að leggja alúð við 

að koma til móts við þarfir allra barna í skóla án aðgreiningar til að standa undir 

væntingum nýrrar menntastefnu. Útikennsla er liður í þessu en þó virðist hún ekki rata í 

stundaskrár grunnskólanna. Eflaust er margt sem þar spilar inn í en helst mætti nefna 

takmarkaðan tíma kennslustunda, vana, skólahefðir, óöryggi og litla þekkingu á 

aðferðunum, öryggisþætti, námsmat og efni til prófs og skort á vilja og áræðni til að 

breyta til (Broda. 2011:10–15). 

 Vonir mínar standa til þess að útikennsla verði fastur liður í skólastarfi og 

kennsluaðferðin nýtt oftar í skólum landsins. Með áframhaldandi rannsóknum og þróun 

mun þekking okkar og skilningur á kennsluaðferðinni eflast og óttinn við að breyta af 

vananum yfirstiginn. 
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Einkenni útikennslu   

Útikennsla, útinám og útiskóli eru fremur ný kennslufræðileg hugtök sem sífellt er verið 

að skoða betur til að greina hvernig aðferðin gagnast í skólastarfi. Í útikennslu felst 

ákveðin aðferðafræði sem er ætlað það hlutverk að gera kennslu markvissari, 

áhrifaríkari og heildstæðari (Hammerman. 2001:2).  

Kennsluaðferðin felur í sér að skólastarf er flutt út fyrir veggi skólans að 

einhverju leyti. Hægt er að nýta hana sem upphaf, miðpunkt eða endi á starfi sem þegar 

hefur farið fram eða á eftir að fara fram innan veggja skólans. Það er gert með því að 

nota nánasta umhverfi og náttúru með skipulögðum hætti undir leiðsögn kennara (Gair. 

1997:1–2).  

 Á ensku er notað hugtakið „outdoor education“ eða útimenntun. Hér á landi eru 

þó oftar notuð orðin útikennsla, útinám og stundum útiskóli. Þau orð sem við notum 

gera merkingunni ekki nógu góð skil. Ef við notum orðið menntun, nær  skilgreiningin 

yfir mun meira en lærdóm því menntun snýst einnig um mannkosti eins og víðsýni, 

yfirsýn yfir fleiri greinar, smekkvísi, hagleik, þekkingu í tækni- og vísindaheiminum, 

félagsmál og menningu (Atli Harðarson. 2002). 

Hugtakið útiskóli er nokkuð þekkt. Arne Nikolaisen Jordet skilgreindi útiskóla á 

þann hátt að hluti kennslunar fer fram fyrir utan kennslustofu og þá oftast úti í 

náttúrunni. Útiskóli er kennsluaðferð þar sem venjuleg kennsla fer fram í nærumhverfi 

skóla og regluleg verkefni lögð fyrir utandyra. Kennsluaðferðin gefur nemendum færi á 

að nota öll skilningarvit þar sem reynslan verður persónubundin og byggist á 

raunveruleikanum. Aðferðin veitir nemendum tækifæri til að vinna á verklegan hátt og 

leika sér ásamt því að auka forvitni, ímyndun, upplifun og félagslega samveru. Athafnir 

úti og inni birtast nemendum í meira samhengi þegar þeir læra um raunveruleikann í 

raunveruleikanum, um náttúruna í náttúrunni, um samfélagið í samfélaginu og um 

umhverfið í umhverfinu (Jordet. 1998:24).  

Í þessari greinargerð verður helst notast við hugtakið „útikennsla“ því að það 

lýsir viðfangsefninu best, en helstu markmið greinargerðar og kennarahandbókar eru að 

auka áhuga kennara á útikennslu og leggja fram hugmyndir sem spara tíma við 

undirbúning. „Útinám“ kemur einnig fyrir þegar um er að ræða ávinning nemenda af 

kennsluaðferðinni. Útiskóli væri þó ef til vill besta orðið til notkunar hér á landi ef 

aðferðin ætti fastan sess í stundaskrám grunnskóla landsins. Mjög mismunandi er eftir 

skólum hvort útikennsla og útinám eru hluti af skipulagi starfsins. Nokkrir skólar hafa 
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starfað ötullega við að koma þessari hugmyndafræði inn í stundaskrár og tengt hana við 

starf skólans, en margir skólar hafa ekki fylgt með í þessari þróun. Með tilkomu sex 

grunnþátta menntunar í aðalnámskrá grunnskóla er ýtt undir heildstæðara skólastarf þar 

sem kennslufyrirkomulag tengist oft náttúru, samfélagi og umhverfi.   

 Í útikennslu og útinámi komast nemendur í beint samband við viðfangsefni og 

þar með nær raunveruleikanum. Kennsluaðferðin hentar í öllum námsgreinum sem og í 

bland við aðrar kennsluaðferðir. Hugmyndin er sú að útikennsla verði eðlilegur hluti í 

skólastarfi og að gefinn verði tími og reiknað með þesssari aðferð við gerð stundaskráa í 

grunnskólum.    

 

Samþætting 

Starf kennara snýr að því að velja fjölbreytta kennsluhætti til að mæta þörfum allra 

nemenda. Í útikennslu felst samþætting námsgreina og kennsluaðferða og í því felst 

fjölbreytnin. Í íslenskri orðabók er að finna merkingu orðsins samþætting og er hún  

samtenging eða samfléttun (Íslensk orðabók. 2002:1243). Hér er því átt við að flétta, 

þætta eða tengja eitthvað saman. Skýring þess segir þó ekkert um hvernig það skal gert. 

Nemendur þurfa að geta samþættað þekkingu sína og reynslu við námið. Inntak 

námsgreina verður þannig merkingarbærara fyrir nemendur og gefur þeim betri innsýn í 

efnið. Þetta er sérstaklega mikilvægt þar sem nemendur hafa ekki sama 

menningarbakgrunn. Kennsluna skal byggja á fjölbreyttum viðfangsefnum sem 

nemendur geta tengt við daglegt líf, áhugamál eða samskipti við annað fólk. Fjölbreytni 

í kennslu og aðferðum, inntaki og verklagi í námsgreinum, þarf að ýta undir rökhugsun 

og tilfinningar barns ásamt því að svara sköpunarþrá og meðfæddri forvitni 

(Aðalnámskrá, almennur hluti. 2011:36). 

 Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008, 25. gr. stendur að í skólastarfi þurfi að gæta 

þess að nám verði sem heildstæðast en það er undir skólum komið að ákveða hvort 

námsgreinar og -svið eru kennd samþætt eða aðgreind. Til að nám verði sem 

heildstæðast þurfa nemendur að geta tengt efni eins fags við annað. Með samþættingu 

eru meiri líkur á því að nemandi finni sig betur í náminu. Fjölbreyttari starfshættir gera 

kennara kleift að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda sinna, til að stuðla að 

alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 3. 

gr.).  
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 Í samþættu námi er yfirleitt ákveðið þema. Því er oft rætt um þemanám þegar 

kennt er þvert á námsgreinar. Í þemanámi eru viðfangsefni skoðuð frá mörgum hliðum 

og þeim miðlað með ýmsum hætti og því ætti að vera hægt að stuðla að betri heildarsýn 

á efnið (Lilja M. Jónsdóttir. 1996:9).  

 Mikilvægt er að skoða samþættingu námsgreina ef fara á í útikennslu. Ekki er 

hægt að ýta burt því óvænta sem gerist utandyra og kennarar þurfa að vera viðbúnir og 

geta tengt ákveðna hluti í umhverfinu saman. Best er að leyfa nemendum að rannsaka 

og uppgötva á eigin spýtur það sem náttúran hefur upp á að bjóða. Samvinna nemenda 

og kennara eykur líkur á því að finna spennandi viðfangsefni, geta svarað ákveðnum 

spurningum og skilið umhverfið með tengingu við samfélagið. 

 

Samþætting útikennslu við aðrar kennsluaðferðir 

Útikennsla býður upp á samþættingu við aðrar námsgreinar en einnig má nýta hana í 

bland við aðrar kennsluaðferðir. Í raun er hægt að segja að útikennsla sé yfirskrift fyrir 

þær kennsluaðferðir sem notaðar eru. Líkt og kennsla á við um þær kennsluaðferðir sem 

notaðar eru í skólastofunni. Kennsluaðferð er samkvæmt skilgreiningu Ingvars 

Sigurgeirssonar: „skipulag sem kennari hefur á kennslu, samskiptum við nemendur, 

viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt“ (Ingvar 

Sigurgeirsson. 1999b:9). Hér verða tekin dæmi um nokkrar kennsluaðferðir sem nýtast í 

útikennslu og stuðla að því að nálgun  viðfangsefna verði með margvíslegum hætti. 

Verkleg kennsla: Byggir á mörgum kennsluaðferðum sem á að beita með 

markvissum og áhugavekjandi hætti. Leitast er við að þroska skapandi hugsun, auka 

sjálfstæði í vinnubrögðum og mótun jákvæðra viðhorfa. Megineinkenni góðrar 

verklegrar kennslu eru: a) verklegar æfingar þurfa að tengjast vel öðrum námsþáttum, b) 

kennarinn er mikilvæg fyrirmynd í verklegri kennslu, c) umhverfisskipulag hefur mikið 

að segja um hvernig til tekst, d) hlutverk kennara er að skapa góðan vinnuanda, e) velja 

þarf markvisst viðfangsefni með það í huga að auka áhuga nemenda, f) kennarar þurfa 

að láta í ljós álit sitt á úrlausnum með stöðugu og markvissu mati (Ingvar Sigurgeirsson. 

1999b:86–89). 

Námsleikir: Það er afar hentugt að nota leiki til náms svo að þeir falli að 

tilteknum markmiðum og svo höfða þeir til leikgleði barna. Þannig er hægt að miða t.d. 

ratleiki og spurningaleiki við viðfangsefni. „Jósep segir“ er kunnur leikur og reynir á 

hlustun, athygli og snerpu. Hægt er að útfæra þennan leik á þann hátt að breyta 
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áherslum t.d. bara á hreyfingar líkamans, kenna muninn á hægri og vinstri o.s.frv. 

(Ingvar Sigurgeirsson. 1999b:80–81). 

Leikræn tjáning: Nemendur túlka námsefni með leikrænum hætti. Meginkostur 

þessarar aðferðar er að nemendur eru virkir þátttakendur og nálgun er lifandi. Markmið 

þessarar kennsluaðferðar er að efla ímyndunarafl og sköpunargáfu, að setja sig í spor 

annarra og efla skilning á mismunandi aðstæðum, skerpa athyglisgáfu og skynjun, 

styrkja samhæfingu, efla mál og málþroska ásamt því að styðja samvinnu og samkennd 

í nemendahóp, styrkja tilfinningalíf og auka þekkingu, áhuga og skilning á námi. Í 

leikrænni tjáningu er hægt að nota aðferðir eins og leikrænar æfingar, tal- og 

framsagnaræfingar, leikspuna, látbragðsleik, hlutverkaleiki og brúðuleikhús (Ingvar 

Sigurgeirsson. 1999b:102–104).  

Ofantaldar kennsluaðferðir, auk margra annarra sem Ingvar Sigurgeirsson nefnir 

í Litrófi kennsluaðferðanna, henta vel með og í útikennslu. Það er undir kennara komið 

að velja áhrifaríka leið til að efla skilning og þekkingu í samvinnu við nemendur sína og 

þarfir þeirra.  

 

Kostir útikennslu sem kennsluaðferðar 

Kostir útikennslu eru óteljandi og ekki hægt að rekja allt það sem ávinnst vegna 

mismunandi upplifunar nemenda. Útikennsla er frekar nýleg hér á Íslandi og við eigum 

eftir  að kynnast kostum hennar enn frekar í framtíðinni. Það hefur þó verið sýnt fram á 

að þessi aðferð skilar ekki síðri námsárangri  en bóklegt nám. Ef við viljum að 

nemendur takist á við fjölbreytt og spennandi viðfangsefni er enginn staður eins góður 

og náttúrulegt umhverfi þeirra.    

Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn sem komast í tæri við náttúruna eiga 

auðveldara með að endurkalla upplýsingar sem geymast í langtímaminni. Einnig eru til 

sannanir fyrir því að börn upplifi nám utan veggja skólans á jákvæðari hátt en í 

hefðbundinni kennslu. Náttúran er einnig mikilvæg fyrir bætta andlega og líkamlega 

heilsu. Mikilvægt er að börn upplifi náttúruna á jákvæðan hátt og samskipti við 

fullorðna og samfélagið þurfa að vera jákvæð. Tilfinningar barna verða þá jákvæðari 

gagnvart umhverfi og samfélagi. Umhverfið er mikilvægur þáttur í þroska barna í átt að 

sjálfstæði. Í útinámi eru þau líklegri til að prófa sig áfram sjálf í stað þess að byggja á 

upplýsingum frá kennara og úr bókum. Börn eru óhræddari við að hreyfa sig og skoða 

viðfangsefni úti í náttúrunni (White og Stoecklin. 1998.). 
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Jordet nefndi nokkra þætti sem hann taldi gagnast nemendum í námi. Þessa þætti 

taldi hann vera ótvíræða kosti vegna þess að nemendur verða meðvitaðri um umhverfi 

sitt, efla samskiptahæfileika, takast á nýjar aðstæður og leysa vandamál með samvinnu. 

Upplifun náms er jákvæðari sem hefur áhrif á allt annað nám og síðast enn ekki síst 

býðst börnum tækifæri til hreyfingar og útiveru (Jordet. 1998:27–28).    

 

Kenningar fræðimanna um nám barna 

Við val á kennsluaðferð er gott að geta stuðst við kenningar fræðimanna á borð við John 

Dewey, Jean Piaget, Lev Vygotsky og Howard Gardner um hvernig best sé að kenna 

börnum til að þau öðlist þekkingu og reynslu. Kenningar þeirra byggja á hvernig best sé 

að kenna námsefni eftir þroska, hæfni og getu nemenda en þeir hafa allir verið 

frumkvöðlar í rannsóknum á þroska og þátttöku barna í námi.  

 

Fjölgreindarkenningin – Howard Gardner 

Með fyrsta greindarprófinu árið 1904 kom fram sú hugmynd að til væri eitthvað sem 

kallaðist „greind“ sem væri mælanleg. Greindin átti að gefa til kynna hvernig nemendur 

stæðu í námi, í formi greindarvísitölu (IQ) (Armstrong. 2000:13). 

 Árið 1983 setti Howard Gardner, prófessor við Harvard háskóla, fram kenningu 

um að rangt væri að ákvarða greind með prófum þar sem nemendur voru teknir úr 

eðlilegu námsumhverfi og látnir leysa einangruð verkefni sem þeir höfðu ekki glímt við 

áður. Hans skoðun var sú að „greind“ væri of þröngt skilgreind og hana ætti að flokka í 

fleiri greindir. Kenningin er byggð á hugrænni starfsemi og tilgátan er að hver og einn 

búi yfir öllum greindum ekki bara einni. Greindir Gardners hafa hver sín einkenni, 

nýtast á mismunandi hátt í mismunandi aðstæðum og þróast á átta ólíkum stöðum í heila 

mannsins. Gardner flokkar greind einstaklinga í eftirtaldar greindir: málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind (Armstrong. 2001:13–15). 

 Gardner taldi að öll hefðum við hæfileikann til að þróa allar greindirnar á frekar 

hátt getustig. Til að geta þróað þessar átta greindir þarf örvun, eflingu og leiðsögn við 

hæfi (Armstrong. 2001:20–21).  
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„Learning by doing – Nám í verki“ – John Dewey 

John Dewey (1859–1952) var bandarískur heimspekingur. Þegar kenning hans kom 

fram var helsta einkenni skólastarfs í Bandaríkjunum að nemendur lærðu efni utanbókar 

og þeim síðan hlýtt yfir. Dewey fannst mikilvægt að lögð yrði meiri áhersla á samvinnu 

nemenda með leiðsögn kennara. Með leiðsögn vildi Dewey draga úr einræðishlutverki 

sem kennarans. Aukið lýðræði í námi og kennslu átti að auka sjálfstæði nemenda og 

hvetja þá til eigin rannsókna, í stað þess að þylja upp efni ritaðra bóka frá A–Ö.  

„Learning by doing“ eða „Nám í verki“- skýrir best hugmyndasýn 

Dewey á námi. Nemendur áttu að taka þátt í skólasamfélaginu sem litið var á sem 

smækkaða mynd af  þjóðfélaginu. Í skólasamfélaginu áttu nemendur að vera frjálsari í 

starfi og samskipti nemenda og kennara áttu að vera lýðræðisleg. Hugtök sem tengjast 

kennslufræðihugmynd Deweys eru áhugi, virk reynsla, athugun og könnun nemenda, 

samfella í vinnubrögðum og þroski (Dewey. 2000:14–17).   

 

Hugræn hugsmíðahyggja – Jean Piaget 

Hugarstarfsemi og vitsmunaþroski barna voru helstu rannsóknarefni sálfræðingsins Jean 

Piaget (1896–1980). Hann leitaðist eftir að greina andlega getu barna og kom með 

kenningu um þróun og þroskaferli barna. Kenningunni um vitsmunaþroska skipti Piaget 

í fjögur skeið. Börn þroskast öll eftir þessum stigum, í réttri röð, því hvert þroskastig er 

undanfari þess næsta. Kenningin gefur okkur ákveðna mynd af því hvernig og hvenær 

eigi að kenna ákveðna hluti sem taka mið af þroska barna (Shaffer. 2002:50). 

 Skyn- og hreyfiskeið (e. sensorimotor) 0–2 ára: Vitsmunir barnsins þroskast með 

skynjun og hreyfingu til að öðlast reynslu og skilja umheiminn betur. 

 Foraðgerðarstig (e. preoperational) 2–6 ára: Myndir og orð lýsa hugmyndum 

og hlutum. Barnið lærir að skilja umheiminn út frá eigin sjónarhorni. 

 Skeið hlutbundinna aðgerða (e. concrete operational) 7–11 ára: Rökhugsun og 

meginreglur fá skilning og barnið byrjar að beita þessum aðferðum til að geta túlkað 

ákveðna reynslu og skynjun. 

 Skeið formlegra aðgerða (e. formal operational) 12–19 ára: Nám og öflun 

þekkingar á sér stað í gegnum aðlögun og víxlverkun við umhverfi. Barn lærir að fást 

við óhlutstæð hugtök, setja fram tilgátur og taka þátt í ímynduðum aðstæðum (Cole, 

Cole og Lightfoot. 2005:150–151 ). 
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Félagsleg hugsmíðahyggja – Lev Vygotsky 

Lev Vygotsky (1896–1934) var rússneskur sálfræðingur sem setti fram þá kenningu um 

þroska barna var vitsmunir mótist fyrst og fremst af félags- og menningarlegu umhverfi. 

Kenning Vygotsky um félagslega hugsmíðahyggju byggir því á að barn þroski með sér 

þekkingu og hæfni með leiðsögn, stuðningi og gerð þess menningarlega samfélags sem 

það lifir í (Shaffer. 2002:247–254).  

Vygotsky taldi tungumálið mikilvægasta táknkerfi samfélagsins og sagði börn 

læra í gegnum samvinnu og samræður við einhvern eldri. Þannig væri verið að örva 

„svæði mögulegs þroska“ (e. zone of proximal development). Svæði mögulegs þroska er 

sú lína sem liggur á milli þess sem barn getur af sjálfsdáðum og þess sem það getur með 

hjálp þroskaðri félaga. Vygotsky taldi einmitt að nám færi fram á þessu svæði og 

verkefnum þyrfti að fylgja eftir og ýta undir löngun barna til að halda áfram og kanna 

nýjar ófarnar leiðir. Með því móti eiga börn að geta náð meiri þroska en þegar þau vinna 

verkefni sem reyna ekki á það sem þau geta fyrir (Cole, Cole og Lightfoot. 2005:196).  

 Vygotsky taldi því að nám færi fram með svipuðum hætti og kenning Piaget 

segir til um, en munurinn er sá að Vygotsky sá nám sem félagslega athöfn þar sem 

félagsleg samskipti og samvinna gegnir lykilhlutverki. Hann vildi að áhersla yrði lögð á 

kenna börnum ákveðna hluti sem ýta undir þroska frekar en að bíða eftir að þroskastigi 

væri náð (Shaffer. 2002:254).   

 

Kenningar fræðimanna og útikennsla 

Styrkleikar nemenda liggja víða og þeir eru misjafnlega staddir í námi. Það má því 

styðjast við fjölgreindarkenningu Gardners þegar kemur að því að útbúa fjölbreytt 

verkefni og velja kennsluaðferð við hæfi. Fjölbreytileiki náttúru gefur nemendum gott 

tækifæri til að þroska og þróa sína greind. Með samþættingu náms er unnið þvert á fög 

og um leið þvert á greindir og því góð leið til að takast á við þarfir allra nemenda að 

nýta sér kenningu Gardners. Fjölgreindarkenningin er í samræmi við hugsmíðahyggju 

sem er ríkjandi í kenningum Dewey, Piaget og  Vyygotsky þar sem leitað er leiða til að 

tengja eldri þekkingu við nýja. 

 Dewey og Vygotsky voru að mörgu sammála um að nám barna eigi að fara fram 

á þeirra eigin forsendum í samvinnu við fólkið í samfélaginu. Þeir aðhylltust báðir 

samfélagshverfa menntun þar sem nemendur eru hluti af félagshóp í samfélagi (Dewey. 
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2000:13). Í útikennslu og útinámi er mikið unnið í hópum og nemendur ræða saman til 

að miðla uppgötvun og upplifun til komast að niðurstöðu.   

 Hugmyndafræði John Dewey um „Nám í verki“ snýst um að barn læri best með 

virkri þátttöku og með því að gera hlutina sjálf. Í útikennslu á það mjög vel við þar sem 

nemendur þurfa að taka það sem þeir vita með sér út í náttúruna og þar reynir á  

viðfangsefnin í raunveruleikanum. 

 Samkvæmt kenningu Piaget eiga börn undir tólf ára aldri erfitt með að sjá fyrir 

sér óhlutbundnar aðstæður og vinna með þær í huganum. Því þarf að gefa börnum færi á 

að upplifa, snerta og skynja. Auðvelt er að gefa börnum færi á því í útikennslu þar sem 

nánast allt er áþreifanlegt. Í útikennslu er sérstök áhersla lögð á hlutverk kennarans sem 

leiðbeinanda sem á að styðja nemendur í þeirra eigin uppgötvun á efninu. Nemandi sér 

sjálfur um að stýra eigin námi og er ekki viðtakandi upplýsinga sem kennari veitir. 

 Mikilvægur þáttur í þroskaferli Piaget er að reka sig á og leita skýringa með því 

að endurskoða hugsun svo hún falli betur að nýfenginni reynslu. Í útikennslu er 

skýringin ekki alltaf til staðar og engar lausnir sýnilegar líkt og í bókum þar sem fletta 

má upp því sem leitað er að. Því fá hugmyndir barna oft að njóta sín í smá stund áður en 

rétt niðurstaða fæst.     

Vygotsky lagði áherslu á samskipti í námi. Vygotsky sá að til að styðja barn í 

námi þyrfti einhver eldri og vitrari að kynna nýjar hugmyndir fyrir barninu. Í útikennslu 

getur kennari leitt börnin að einhverju verkefni eða vandamáli sem takast þarf á í 

náttúrunni. Kennari getur undirbúið nemendur sína fyrir það sem þeir mega búast við í 

útinámi út frá námsefni. En óvæntu uppákomurnar eiga sér stað í ófyrirsjáanlegu eðli 

náttúrunnar. 

 

Tengsl útikennslu við námskrár 

Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 

Í aðalnámskrá Grunnskóla, bæði almenna hlutanum og þeim hluta sem skrifaður er fyrir 

samfélagsgreinarnar sögu og landafræði, er greinilega hvatt til þess að nemendur fái 

kennslu og fræðslu víðar en innan veggja skólans. Í aðalnámskrá stendur að almenn 

menntun eigi að byggjast á fjölbreyttu námi á meginsviðum menningar, umhverfis og 

samfélags. (Aðalnámskrá, almennur hluti. 2011:10). Sú stefna sem tekin er í menntun á 

Íslandi byggir á sex grunnþáttum og eru þeir leiðarljós námskrárgerða fyrir skóla á öllu 

landinu. 
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Skipulag náms og kennslu og vinnubrögð og kennsluaðferðir eiga að einkennast 

af stefnu skóla án aðgreiningar. Það þarf að ríkja fjölbreytni í starfi og það er kennarans 

að velja þær leiðir sem árangursríkastar þykja til að ná settum markmiðum. Tillit skal 

taka til aldurs, þroska og getu þeirra nemenda sem fást við það viðfangsefni sem lagt er 

fyrir. Líkur eru á að nemendur nái að auka námsárangur sinn ef kennsla er vönduð og 

virtar eru þarfir, reynsla og staða allra nemenda. Skipulag og kennsluaðferðir eiga að sjá 

nemendum fyrir bestu tækifærunum sem bjóðast til náms og þroska. Með fjölbreytni má 

efla áhuga nemenda og vinnugleði á því starfi sem fram fer í hverjum skóla 

(Aðalnámskrá, almennur hluti. 2011:34). 

 

Sex grunnþættir menntunar 

Grunnþættir menntunar eru eftirtaldir: læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti, heilbrigði og velferð og sköpun. (Aðalnámskrá, almennur hluti. 2011:10). 

Þegar rætt er um grunnþættina kemur fram að þeir snúast um læsi á samfélag, 

menningu, umhverfi og náttúru. (Aðalnámskrá, almennur hluti. 2011:11). Þessa þætti er 

hægt að vinna betur með í útikennslu og útinámi en innan veggja skólans vegna náins 

sambands við raunveruleikann og vegna þess að efnið birtist á vettvangi og í útiskoðun. 

Þessir grunnþættir fléttast inn í allt skólastarf, allar námsgreinar og námsefni og hvatt er 

til að skoða óhefðbundna kennsluhætti og nýstárlega nálgun í skólastarfinu. 

(Aðalnámskrá, almennur hluti. 2011:11).  

Flest atriði í skipulagi skólastarfs má fella undir fleiri en einn grunnþátt og mörg þeirra 

undir hvern þeirra sem er.  

 Læsi snýst um málnotkun og merkingu orða í málsamfélagi. Helsta markmið 

læsis í grunnskólum er að nemendur sýni fram á að þeir geti brugðist persónulega og 

skapandi við umræðum og orðanotkun í því sem þeir lesa og læra í samfélaginu 

(Aðalnámskrá, almennur hluti. 2011:13).  

Menntun til sjálfbærni, snýr að samspili umhverfis, velferð einstaklinga og 

efnahag í þróun samfélags. Með menntun til sjálfbærni er eftir fremsta megni reynt að 

kenna börnum gagnrýna og lýðræðislega hugsun ásamt sjálfstæði í vinnubrögðum og 

þátttöku í samfélaginu (Aðalnámskrá, almennur hluti. 2011:13–14).  

Lýðræði og mannréttindi fjallar um mikilvægi þess að viðhorf skólasamfélagsins 

sé lýðræðislegt og allir geti tekið þátt í að móta sitt samfélag með virðingu fyrir 
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manngildum hvers og eins. Gert er ráð fyrir samstarfi í skólanum og fyrir utan veggi 

skóla (Aðalnámskrá, almennur hluti. 2011:14–15). 

Jafnrétti miðar að því að allir fái tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, 

rækta hæfileika og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi. Í jafnréttismenntun þarf því að 

taka tillit til allra nemenda með vali á inntaki kennslu, námsaðferðum og námsumhverfi. 

Hér er því aðaláhersla lögð á skóla án aðgreiningar (Aðalnámskrá, almennur hluti. 

2011:15–16). 

Heilbrigði og velferð byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Börn 

verja stórum hluta dagsins í skóla og því mikilvægt að öllum líði vel. Leggja þarf 

áherslu á uppbyggingu jákvæðrar sjálfsmyndar, hreyfingu, næringu, hvíld, andlega 

líðan, samskipti, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og skilning á sínum eigin tilfinningum 

og annarra. (Aðalnámskrá, almennur hluti. 2011:16).  

Sköpun er sjötti og síðasti þátturinn í þessari nýju menntastefnu grunnskóla. Til 

að auka námsáhuga barna getur verið gott að ýta undir sköpunargleði þeirra. Þáttur 

sköpunar snýst um að leita að nýjum möguleikum og á að einkennast af sköpunargleði, 

frumkvæði og frumleika (Aðalnámskrá, almennur hluti. 2011:16–17).  

 

Tenging útikennslu við grunnþætti menntunar – samantekt 

Það er hægt að tvinna alla grunnþætti menntunar saman í útikennslu og útnámi. 

Læsi: Með því að kynnast betur nærsamfélagi sínu tekst nemendum að skilja 

talað mál og ritað betur, ástæðum orðanotkunar og breytingum á orðalagi. Í nútíma 

samfélagi hafa komið fram mörg nýyrði sem nemendur kynnast og þekkja en einnig 

þarf að halda uppi hefð íslenskrar tungu með virðingu og skilningi.  

Sjálfbærni: Útikennsla tengist menntun til sjálfbærni, því einn af mikilvægari 

hlutum þessa þáttar er að nemendur læri að bera virðingu fyrir náttúrunni og átti sig á 

því að gjörðir hafa afleiðingar. Enginn staður er betri til að læra að bera virðingu fyrir 

náttúru en úti í náttúrunni sjálfri. Ef til vill er þá hægt að breyta viðhorfum nemenda, 

best er að byrja smátt og byrja á breytingum í skólasamfélagi og nærsamfélagi, meðal 

annars á heimilum barna. 

Lýðræði og mannréttindi: Eins og sjálfbærni krefst þessi grunnþáttur þess að 

beint samband sé við aðra sem koma að uppbyggingu samfélagsins og þá helst 

nærsamfélags. Vettvangsferðir til að kynnast uppbyggingu samfélagsins eru mikilvægur 

liður og góð leið til aukinnar samvinnu í samfélaginu. 
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Jafnrétti: Í útikennslu geta nemendur kynnst samfélaginu á þann hátt að þeir  

verði færari um að skilja hvað felst í fjölmenningu og þróun Íslands ásamt því að 

skoðuð eru samfélagsleg gæði, möguleikar til náms- og atvinnu og aðgengi að 

valdastöðum. 

Heilbrigði og velferð: Í útikennslu og útinámi er stuðlað að aukinni hreyfingu í 

skólastarfi. Nemendum gefst færi á nota alla hæfileika mannslíkamans. Þegar komið er 

út fyrir veggi skólastofunnar gleymast einnig vandamál sem margir glíma við í bóklegri 

kennslu og ná þessir einstaklingar margir hverjir betur að sýna hvað í þeim býr í útinámi 

sem þar af leiðandi bætir sjálfsmynd þeirra. 

Sköpun: Í útikennslu og útinámi gefst nemendum tækifæri til að skoða og 

forvitnast um hluti í umhverfinu. Það má hugsa um það hvernig við getum gefið 

óendurvinnanlegum hlutum líf á ný og hvað finnst í náttúrunni sem hægt er að vinna  

með. Af því að útikennsla sem aðferð er að mörgu ókunn er aldrei að vita við hvaða 

viðfangsefni er fengist við hverju sinni því allt getur gerst í margbreytilegu umhverfi. 

 

Samfélagsvitund, söguvitund og umhverfisvitund 

Markmið útikennslu felst í að samþætta námsgreinar og inn í það eiga að fléttast 

möguleikar á aukinni þekkingu, leikni og hæfni (Aðalnámskrá, almennur hluti. 

2011:27–28). Með aukinni þekkingu, leikni og færni er leitast eftir því að auka vitund 

um samfélag, sögu og umhverfi. Skilgreining á samfélagsvitund er á þá leið að 

nemendur sýni fólki virðingu og væntumþykju og geri sér grein fyrir reglum 

samfélagsins, geti velt fyrir sér og rætt grundvöll þeirra. Söguvitund er sú tilfinning sem 

við höfum fyrir fortíð, nútíð og framtíð og þeim breytingum sem eiga sér stað á hverjum 

tíma. Umhverfisvitund felst í að upplifa og kynnast umhverfi sínu, bera virðingu fyrir 

því og að gera sér grein fyrir samhengi og samspili manns og náttúru (Aðalnámskrá, 

samfélagsgreinar. 2007:9). Með útikennslu tekst án efa að bæta vitund barna um 

samfélag, sögu og umhverfi. 

 

Aðalnámskrá grunnskóla – samfélagsgreinar 

Undirstaða samfélagsgreina í grunnskóla samanstendur af samfélagsfræði, 

landafræði, sögu og þjóðfélagsfræði. Á miðstigi grunnskóla eru landafræði og saga 

helstu viðfangsefnin, þó með tengingu við samfélags- og þjóðfélagsfræði. 

Viðfangsefnin eru meðal annars sótt í félags-, landa-, og sagnfræði en auk þessara 
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fræðigreina eru fleiri fræðigreinar sem hjálpa til og styrkja undirstöðuatriðin, þau gera 

nemendum betur kleift að takast á við og greina viðfangsefni samfélagsgreina 

(Aðalnámskrá, samfélagsgreinar. 2007:5).  

Áfangamarkmið sem sett eru fram í aðalnámskrá grunnskóla fyrir 

samfélagsgreinar leggja til að skólar tengi og samþætti námsþætti í samfélagsgreinum. 

Með því er verið að undirstrika mikilvægi þess að skipuleggja nám þvert á námsgreinar 

og fræði, þó þarf einnig að hafa í huga að sérstaða hvers þáttar njóti sín. Í 

samfélagsgreinakennslu skapast oft tilefni til að leita sér þekkingar í önnur fræði en þau 

sem samfélagsgreinar byggja á (Aðalnámskrá, samfélagsgreinar. 2007:5). 

„Að gera nemandann læsan á umhverfi, samfélag og menningu, auðvelda honum 

að fóta sig og beita sér í mannlegu samfélagi“ er meðal markmiða náms í 

samfélagsgreinum (Aðalnámskrá, samfélagsgreinar. 2007:5). Viðfangsefnum í 

samfélagsgreinum skal auk þess haga á þann hátt að þau gefi aukna möguleika til 

samþættingu við aðrar námsgreinar þar sem tilefni og tækifæri gefast (Aðalnámskrá, 

samfélagsgreinar. 2007:5).  

 

Kennarinn og útikennsla  

Kennarar sem hyggjast nota útikennslu þurfa að skipulegga sig vel og besta leiðin til að 

gera það er að hafa hnitmiðuð markmið og gott skipulag. Norðmaðurinn og kennarinn 

Arne Nikolaisen Jordet skipti kennslulíkani útikennslu í 3 stig, þ.e. undirbúningur, 

útivinna og eftirvinna/úrvinnsla. Hann telur mikilvægt að hafa þessa þætti í huga þegar 

útikennsla er skipulögð (Jordet. 1998:25).  

 

Undirbúningur 

Í undirbúningi felst gott skipulag. Með nemendum hefjast umræður um viðfangsefni og 

nemendur lesa sér til um efnið í námsbókum eða með öðrum hætti. Nemendur gætu 

einnig tekið þátt í að undirbúa það sem síðar á að vinna úti (Jordet. 1998:25).  

 

Hættumat 

Til að tryggja öryggi í útikennslu er mikilvægt að framkvæma hættumat. Tilgreina þarf 

þau slys sem mögulega geta orðið og meta áhættu út frá líkindum og alvarleika hvers 

slyss. Hættumat gengur út á að fyrirbyggja og stuðla að markvissari vinnubrögðum í 

útikennslu. Hætta er metin með formúlunni líkindi (e. Likelyhood) x alvarleiki (e. 
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Severity) = hætta (e. Risk). Líkindi eru skráð á bilinu 1–5 þar sem 1 þýðir mjög ólíklegt 

að slys eigi sér stað og 5 er líklegt til að slys eigi sér stað. Alvarleiki er einnig metinn á 

bilinu 1–5 þar sem 1 þýðir örlítið ónæði og óþægindi en 5 að slys geti leitt til varanlegs 

skaða sem leiðir til fötlunar eða dauða. (May og Richardson. 2005:32-37). Taflan hér er 

dæmi um hvernig hægt er að útfylla hættumat. 

Hætta Hver? L S R Varúðarráðstafanir L S R 

Detta 

og 

meiða 

sig 

Allir 4x 2 8 Biðja nemendur um 

að vera tveir saman. 

Ekki hlaupa og gæta 

þess hvar er gengið 

sérstaklega á ókunnu 

svæði. 

2x 2 4 

Slasast 

í 

umferð  

Allir 2x 5 10 Fara yfir hættur í 

umferðinni með 

nemendum. 

Nemendur eiga að 

halda hópinn og 

ræða þarf hvar og 

hvenær má fara yfir 

götur. Ekki má 

hlaupa í nágrenni 

við bílaumferð. 

1x 5 5 

 

Með varúðarráðstöfunum má draga úr líkindum á að slys eigi sér stað og jafnvel 

alvarleika slysanna. Hættuna þarf svo að meta aftur og jafnvel lækka hættustig eftir að 

kennari hefur rætt við börnin um hvað skuli varast. Mikilvægt er að útbúa hættumat, 

bæði til upprifjunar fyrir kennara til að hann átti sig betur á þeim hættum sem gætu 

leynst í hverri ferð og einnig fyrir nemendur því aldrei er góð vísa of oft kveðin.  

Kennarar geta sett sér þá reglu að kanna svæðið sjálfir og þær hættur sem þar kunna að 

leynast áður en haldið er út fyrir veggi skólastofunnar. Skólasvæði, nálægð við umferð, 

dýr á ferð, klettar og ójafnt landslag eru allt dæmi um hvar og hvernig slys og óhöpp 

geti átt sér stað. Mikilvægt framlag til að tryggja öryggi allra er að í undirbúningi felist 

gerð á hættumati. 

 

Útivinna 

Nemendur setja sig í hlutverk rannsakenda, afla sér upplýsinga á vettvangi og auka 

reynslu og þekkingu sína. Hér notast nemendur við öll sín skynfæri og fá tækifæri til að 

hreyfa sig og skoða sig um (Jordet. 1998:25).  
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Eftirvinna og úrvinnsla 

Reynslu og uppgötvanir sem nemendur afla sér er hægt að nýta í verkefni í hinum ýmsu 

fögum, annað hvort í skólanum eða heima. Nemendur geta einnig kynnst upplifun 

annarra með umræðum og frekari lestri um viðfangsefnið. Nemendum gefst færi á að 

sannreyna eða leiðrétta skilning sinn á námsefninu með áframhaldandi ígrundun og 

umhugsun (Jordet. 1998:25).  

 

Námsmat 

Í aðalnámskrá grunnskóla er mælt með því að þegar viðfangsefnin eru m.a. sjálfstæðar 

kannanir, upplýsingaleit, hópverkefni eða vettvangsferðir skuli beita stöðugu námsmati. 

Það getur verið vandasamt að meta árangur nemenda í útikennslu því að þar reynir á 

fleiri þætti en bóklegar upplýsingar eins og t.d. ályktunarhæfni, rökvísi, innsæi og 

hugmyndaflug. Það er því eðlilegt að hluti námsmatsins byggi á verkefnum og 

vinnuferli en ekki aðeins á skriflegu prófi (Aðalnámskrá, samfélagsgreinar. 2007:6). 

 Það er ljóst að með samþættingu námsgreina þarf námsmat að vera í samræmi 

við fög og kennsluaðferðir sem hafa verið notaðar í ferlinu. Þó að einhverju marki sé 

hægt að leggja fyrir bóklegt próf úr efninu sýnir það ekki alltaf þá þekkingu sem 

nemendur hafa öðlast og eru tilbúnir til að miðla. Með fjölbreyttu námsmati er miðað 

við að hæfnisvið nemenda séu ólík og tekið er á öllum þáttum verklegs og bóklegs 

náms. Tilgangur námsmats á að felast í því að örva og hvetja nemendur til að leggja sig 

betur fram eða halda áfram uppteknum hætti. Með mati á námi er ætlunin að skýra 

hvaða markmiðum nemandi hefur náð. Matsaðferðir skulu einkennast af fjölbreytni til 

að gefa sem besta mynd af framgöngu nemenda í skóla án aðgreiningar. Þekking, 

framfarir, skilningur og leikni nemenda eru þættir sem leggja skal áherslu á í námsmati 

(Aðalnámskrá, almennur hluti. 2011:19-20).     

 Sjálfsmat/jafningjamat: Nemendum gefst tækifæri til að sýna ábyrgð í námi og 

virka þátttöku í öllu starfi. Kennari getur sett nemendum fyrir að skrá niður hugleiðingar 

sínar í dagbók  eða leiðarbók. Þannig gefst kennara tækifæri á að sjá hvar nemandi telur 

sig standa í náminu, hvað nemandi hefur ekki skilið og hvað kennari þarf að útskýra 

betur. Börn, mörg hver, hafa frekar raunhæfa mynd af sinni eigin frammistöðu og 

kennari fær skýrari mynd af nemandanum ef hann metur sjálfur árangur sinn. Með 

sjálfsmati aukast líkur á því að nemandi finni styrkleika sína og veikleika. Ef kennari og 
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nemandi eru ekki sammála í mati á nemanda er ef til vill tilefni til að ræða frekar við 

nemandann um hugmyndir hans um sjálfan sig (Lilja M. Jónsdóttir. 1996:53 -54).     

 Símat: Í gegnum ferlið, frá undirbúningi til lokaúrvinnslu, getur kennari notað 

símat til að meta það sem nemandi hefur lagt til og þátttöku hans í verki og vinnu. 

Kennari getur gefið þessum þáttum gaum og skráð niður athugasemdir varðandi þessa 

þætti. Þættirnir eru hjálpfýsi, hugmyndaflug, umræður, samvinna, skipulagshæfni 

o.s.frv. Með því að fylgjast með nemendum getur tekist að hafa góð áhrif á vinnuafköst 

vegna þess að nemendur taka það mjög alvarlega að verið sé að dæma þá. Í jákvæðri 

merkingu gætu þessar skráningar virkað sem agatæki (Lilja M. Jónsdóttir. 1996:50). 

Gálista og matslista er hægt að nýta við formlega skráningu á frammistöðu nemenda. 

Kennari þarf að gæta þess að fylgjast oft og reglulega með öllum nemendum í venjulegu 

starfi og starfi sem sker sig úr. Skráningu þarf að halda til haga til úrvinnslu (Ingvar 

Sigurgeirsson. 1999a:88–89).  
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Lokaorð 

Kennsla sem miðar að því að leggja góðan grunn fyrir lífið er dýrmæt hverjum 

nemanda. Þær leiðir sem farnar eru til að mæta þörfum barna í skólastarfi þurfa að vera 

fjölbreyttar. Margar ástæður eru fyrir því að leyfa þarf nemendum að þroskast á sinn 

hátt og má þá helst nefna rannsóknir og kenningar sem sýnt hafa að áhugasvið og fyrri 

þekking er ekki sú sama, þó um sé að ræða börn á sama aldri. Í fjölmenningarsamfélagi 

þarf að viðurkenna þá grunnþekkingu sem hver nemandi býr yfir. Tungumál, 

uppeldisstaður, staða heimilisins, trú og menning eru meðal þeirra atriða sem hafa áhrif 

á þessa grunnþekkingu þó vissulega séu þættir sem eru sameiginlegir öllum. Til að þróa 

þessa sameiginlegu þekkingu hafa í aðalnámskrá grunnskóla verið lagðir fram 

grunnþættir íslenskrar menntastefnu.  

Með útikennslu er hægt að mæta fleiri þörfum en kennsla í skólastofu veitir ein 

og sér. Þótt útikennsla fari á margan hátt fram eins og önnur kennsla býður hún upp á 

óhefðbundna nálgun á námsefni. Viðfangsefnin verða raunveruleg, áþreifanleg og stuðla 

að því að nemendur nýti öll sín skynfæri og felur í sér hreyfingu. Auk þess öðlast 

nemendur betri skilning á náttúru, umhverfi, samfélagi og sögu vegna náinna tengsla við 

þessi fyrirbæri með því að kynna sér hvert og eitt betur þar sem þau er að finna. 

 Við viljum öll að skólaganga okkar verði ánægjuleg og við óskum komandi 

kynslóðum þess sama. Þegar að börnin hafa ánægju af því að vilja segja frá öllu sem 

gekk á í skólanum og þeim viðfangsefnum sem verið er að fást við þá er markmiðum 

þeirra sem kenna náð. Ánægja nemenda sýnir okkur að tekist hafi að fanga athygli 

nemandans á viðfangsefninu og að hann er sáttur við þær leiðir sem farnar eru í að 

kynna efnið og vinna með það. 
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