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Útdráttur  

 

Í verkefni þessu sem er lokaverkefni til grunnskólakennaraprófs er fjallað um mikilvægi 

þess að kennarar hugi að fjölbreyttum kennsluaðferðum í nálgun sinni á námsefni í 

skólanum. Það að færa kennsluna út úr kennslustofunni og nýta náttúruna til beinnar 

kennslu er afar þýðingarmikið og gefur nemendum nýja og víðari sýn á námið með 

hlutbundnu námi. Náttúrufræðin er sú námsgrein sem gefur hve flesta möguleika á 

samþættingu við aðrar námsgreinar, bæði innan náttúrufræðinnar sem og við aðrar 

óskyldari greinar og opnar þar af leiðandi leiðir fyrir aukið samstarf kennara á milli. 

Samantekt þessi miðar að nokkru leyti að því starfi og námsumhverfi sem er til staðar í 

grunnskóla Bláskógabyggðar í Reykholti og unnið hefur verið eftir í grunnskóla 

Bláskógabyggðar að Laugarvatni. Grundvöllurinn að hugmyndum um útikennslu er 

fyrst og fremst sá að koma útikennslunni að sem kennsluaðferð sem og að nemendur fái 

að upplifa tengsl sín við náttúruna í gegn um nám og vinnu og um leið muni áhugi 

þeirra á náminu aukast og þeim opnast dyr að nýjum heimi, heilbrigði og fjölbreytileika 

í starfi. 
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Inngangur 
 
Fjölbreyttir kennsluhættir hafa verið að ryðja sér til rúms á síðari árum. Með því að 

tileinka sér þá hafa kennarar getað nálgast námsefnið og nemendur sína á þann hátt að 

hentar betur þeim markmiðum sem aðalnámskrá kveður á um þar sem mikil áhersla er 

lögð á einstaklingsmiðað nám og námsmat sem og fjölbreytni í miðlun kennsluefnis. Í 

fámennum skólum þar sem samkennsla er við lýði reynir virkilega á hæfni kennara í 

kennslunni bæði að miðla efni og koma til móts við ólíkar þarfir nemenda á ólíkum 

aldri.  Þar getur samþætting ólíkra námsgreina svo sannarlega komið að góðu gagni en 

hún byggir að miklu leyti á samvinnu kennara. Í riti þessu sem er lokaverkefni til 

grunnskólakennaraprófs kem ég inn á þá þætti sem ég tel hvað mikilvægasta í kennslu í 

dag og lúta að útikennslu sem kennslaðferð og fjölbreytileika í kennsluaðferðum sem 

samkvæmt fjölda heimilda skila sér í betri afköstum og skilningi nemenda á 

viðfangsefnum sínum sem og bættri líðan í skóla og námi. 

 Með því að færa kennsluna út úr kennslustofunni má fá meiri fjölbreytileika í 

námið og útikennsla er frábær leið til að virkja áhuga og brjóta upp hina bókmiðuðu 

kennslu. Í fámennum skólum, helst á landsbyggðinni hafa stjórnendur brugðið á það ráð 

að nota samkennslu árganga til að nýta þann mannafla sem í skólunum er sem best. 

Þekkt er að skólum er oft sniðinn þröngur stakkur þegar kemur að fjármunum sem veitt 

er til þeirra og minni skólar í litlum sveitarfélögum hafa ekki farið varhluta af því. Í 

þessum skólum reynir á hæfni kennara við að miða nám og kennslu að mörgum ólíkum 

einstaklingum með misjafnar þarfir sem standa misvel námslega sem og félagslega.  Við 

slíkar aðstæður er nauðsynlegt fyrir kennara að vera vel undirbúnir og hafa ýmislegt í 

handraðanum til að brjóta upp kennsluna. Með útikennslu má nýta góðviðrisdaga til 

rannsókna á nánasta umhverfi skólans og með samvinnu kennara má samþætta allflestar 

námsgreinar skólans við alla náttúrufræðikennslu. Einna helst á það við á yngri stigum 

grunnskólans en að sjálfsögðu er margt að sjá í náttúrunni sem einnig má nýta í kennslu 

nemenda á elsta stigi grunnskólans.  

Er ætlun mín að benda á hvernig útikennsla getur orðið hornsteinn í samvinnu 

kennara, samþættingu námsgreina og hvernig ólíkar námsgreinar geta tengst á 

skemmtilegan hátt innbyrðis. Ég mun einkum beina sjónum mínum að yngsta- og 

miðstigi og að þeim þáttum er snúa að námsefni á þeim stigum. Hinsvegar verður að 

opna dyrnar að útikennslu nemenda á elsta stigi sem vilja gjarnan verða útundan er 
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kemur að fjölbreytni í kennslu sökum þess hve námsefnið er oft yfirgripsmikið og 

kennslutíminn naumur sem ætlaður er til yfirferðar þess. Ég bendi á leiðir sem ég tel að 

geti hentað við útikennslu í grunnskóla Bláskógabyggðar að Reykholti en nú hefur 

mikið þróunarstarf átt sér stað í starfsstöð skólans að Laugarvatni og tími til kominn að 

færa út kvíarnar og leyfa nemendum í Reykholti að njóta þess góða starfs sem þar hefur 

verið unnið.  Er það von mín að samantekt þessi muni nýtast mér sem og samkennurum 

mínum á komandi misserum við þróun útikennslu í okkar skóla. 

 

 

Hvað skal læra í skólanum. 
 
Þegar börn hefja skólagöngu eru væntingar þeirra oftast miklar. Nú er loks komið að því 

að þau fara að læra að lesa og skrifa. Eflaust hafa þau flest hver ýmsar og misjafnar 

hugmyndir um það hvað á að gera í skólanum en oftar en ekki kemur á daginn að 

útistundum hefur fækkað gríðarlega frá því sem þau kynntust í leikskólanum og þau 

komast fljótt að því að nú skulu þau sitja við nám sitt löngum erfiðum stundum. Í 

leikskólum landsins eru útistundir barna á bilinu 8 til 16 klukkustundir á viku1 og 2. 

Þegar hinsvegar komið er í skólann eru í flestum tilfellum fáar skipulagðar útistundir 

nema frímínútur sem oftar en ekki eru nýttar í nestistíma og hádegismat. Viðbrigðin eru 

mikil fyrir sex ára gömul börn og því nauðsynlegt að skipuleggja útveru sem oftast og 

reyna að samþætta hana námsefninu. Á þann hátt geta bæði nemendur og kennarar 

fengið mun meira út úr skóladeginum.  

 Mikilvægt er að hafa í huga að útikennsla er vinnuaðferð en ekki 

tilviljanakenndar ferðir út í náttúruna þegar þannig liggur á kennaranum3 og hana þarf 

því að skipuleggja sem slíka. Í aðalnámskrá er víða lagt mikið upp úr gildi 

útikennslunnar og því hve mikilvægt er að samþætta hana skólanámskrá grunnskólanna 

með skipulögðum hætti. 

 

 Í aðalnámskrá er litið svo á að útikennsla, það að flytja kennslu að einhverju 

leyti út fyrir veggi skólans, auðgi og styrki allt nám ásamt því að vera holl bæði líkama 

og sál. Útikennsla er sérstaklega nauðsynleg í náttúrufræðinámi þar sem úti í 

                                                 
1 Eydís Helgdóttir, leikskólastjóri á Flúðum. 
2 Svanhildur Eiríksdóttir, leikskólastjóri í Reykholti, Biskupstungum. 
3 Stefán Bergmann: Munnleg heimild 
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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 sína með það m.a. að markmiði að kynna nemendunum nánasta umhverfi 

sitt og efla vitund þeirra og virðingu fyrir því4.  

 

Þennan texta úr aðalnámskrá má túlka á mjög skýran máta, kennarar mega búast við 

betri og meiri námsárangri með því að færa hluta kennslunar út fyrir veggi skólans. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að íslensk börn eru að þyngjast og er í flestum tilfellum  

hvatt til þess að börn hreyfi sig í að minnsta kosti allt að klukkustund á dag5 og því má 

stuðla að enn frekara heilbrigði með því að nýta náttúruna til rannsókna þar sem það ýtir 

undir aukna hreyfingu. Einnig segir í aðalnámskrá  

 

 að kennsluhættir skulu vera fjölbreytilegir og miðast við það hvar hver og einn 

nemandi er á vegi staddur og hvernig hann geti nýtt hæfileika sína og krafta sem best6.  

 

Börn sjá náttúruna í mismunandi ljósi og geta túlkað sína upplifun í ræðu og riti sem og 

með myndrænum niðurstöðum. Þannig getur bekkurinn í heild notið afraksturs 

útiverunnar saman og að auki gefur það kennurum færi á víðtækara námsmati þar sem 

hægt er að meta hvern nemanda út frá eigin getu en ekki eftir stöðluðum spurningum 

sem gjarnan prýða skrifleg próf. Námsmati eru gerð góð skil í aðalnámskrá og þar er 

einnig hart lagt að kennurum að gæta þess að námsmat sé byggt á mörgum ólíkum 

matsaðferðum. Þar segir meðal annars að  

  

 mismunandi markmið innan efnisþátta námssviðsins gera kröfur um ólíkar 

matsaðferðir. Þannig skal ekki síður leggja áherslu á verklega þætti, símat og sjálfsmat 

en skrifleg próf og verkefni7. 

 

Af framansögðu má sjá að í aðalnámskrá grunnskóla sem hverjum skóla er skylt að 

fylgja eftir er rík áhersla lögð á fjölbreytileika í námi sem og kennsluaðferðum og 

námsmati og gerir það einnig miklar kröfur til kennara að þeir skipuleggi alla sína 

kennslu í þaula á þann hátt að sameina megi einstaka fög og námsþætti og á þann hátt 

                                                 
4 Aðalnámskrá 1999: Náttúrufræðihluti bls. 12 
5 Hólmfríður Þorgeirsdóttir: Næring og hreyfing barna. 
6 Aðalnámskrá 1999: Náttúrufræðihluti bls. 11 
7 Aðalnámskrá 1999: Náttúrufræðihluti bls. 12 
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megi nýta betri daga til útivistar og á hinn bóginn halda sig innan dyra þegar þannig 

viðrar en við þekkjum öll rysjótt veðurfarið sem einkennir landið okkar.  

Hvað er útikennsla? 
 
Nafnið útikennsla gefur til kynna skólastarf sem á sér stað úti undir beru lofti. Það er að 

flestu leyti rétt enda íslenskan nokkuð gagnsætt mál. En með hugtakinu útikennsla eða 

úitiskóli er ekki verið að tala um að færa allt nám út fyrir veggi skólans. Það sem 

nemendur tileinka sér í útikennslu taka þeir líka með sér inn í skólastofuna. Útiveran er 

hugsuð sem tilbreyting við hið hefðbundna skólastarf, að gera nemendum kleyft að 

komast út undir bert loft og fá að snerta á viðfangsefnum sínum og læra á nærumhverfi 

sitt á þann hátt sem er hvað eðlilegastur, af reynslu og upplifun. Það sem numið er úti er 

svo útfært frekar í skólastofunni.  

 Efniviðurinn sem sóttur er í náttúruna er óþrjótandi uppspretta leiða til að túlka 

og tjá þá upplifun sem nemendur verða fyrir úti við. Snertingin við efniviðin gefur 

tilefni til nýrra leiða í tjáningu og lýsingum á því sem fyrir augu ber. Þar sem útikennsla 

og útinám er enn ekki orðin svo skipulagður partur af námi íslenskra barna nema í formi 

einstaka vettvangsferða að vori er nærtækast að skoða skilgreiningar nágranna okkar á 

norðurlöndum sem hafa þróað útikennslu og útinám lengi vel. Arne Nikolaisen Jordet 

skilgreinir útikennsluna eitthvað á þennan veg. 

 

Útikennsla er vinnumáti þar sem maður flytur hluta af skólastarfinu út í nærumhverfið 

og innheimtir mikið nám og virkni fyrir utan skólastofuna. Sá vinnumáti gerir 

nemandaunum kleyft að nota alla þætti skynjunar sinnar til að upplifa raunveruleikan á 

persónulegan og hlutbundinn hátt. Útikennslan snýst um að nemandinn fái tækifæri til 

að læra um raunveruleikan í raunveruleikanum þ.e. um náttúruna í náttúrunni, 

samfélagið í samfélaginu, um nærumhverfið í nærumhverfinu 8. 

 

Útikennsla gefur mikið svigrúm til samkennslu námsgreina, ekki einungis innan 

náttúrufræðinnar sjálfrar heldur með tengingu við öll önnur fög sem kennd eru í 

íslenskum grunnskólum. Það á fyrst og fremst við á yngsta stigi grunnskólans en krefst 

                                                 
8 Arne Nikolaisen Jordet: Nærmiljøet sem klassrom, Uteskole í teori og praksis: 24 
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um leið meira samstarfs kennara á milli í efri bekkjum grunnskólans. Það er í höndum 

stjórnenda og starfsfólks hvers skóla fyrir sig að þróa þá vinnu9.  

 

Markmið útikennslu 
 
Helstu markmið með útikennslu eru að sjálfsögðu að færa námið og kennsluna út úr 

skólastofunni, breyta um kennsluumhverfi, fá nemendur til að hreyfa sig og læra að 

þekkja nánasta umhverfi sitt. Það er ekki þar með sagt að ekkert nám eigi sér stað innan 

dyra, heldur þvert á móti. Hinsvegar er megininntakið í því að færa kennsluna út að 

opna fyrir nemendum dyr að heimi sem er ósnertanlegur í bókum en er samt sem áður 

svo nærri sé litið út um gluggann. Það að fara út fyrir og finna fyrir geislum sólarinnar, 

snerta snjóinn, finna ylminn í loftinu, finna hvernig haustið lyktar öðruvísi en vorið. Allt 

eru þetta þættir sem hjálpa okkur að skynja umhverfið okkar og hafa kannski ekki svo 

ýkja mikið með bóklegt nám að gera. En þessir þættir geta svo sannarlega eflt 

skynbragð nemenda á nám sitt og gefið þeim forskot í þekkingarleit sinni og síðast en 

ekki síst virkjað áhuga þeirra fyrir sínu nánasta umhverfi strax á fyrstu árum 

skólagöngunnar.  

 Í aðalnámskrá er margsinnis komið inn á mikilvægi fjölbreytileika í námsleiðum 

til að brjóta upp kennsluna. Með því að tengja útikennslu við bóklega kennslu öðlast 

nemendur aðra sýn á það umhverfi sem þeir hafa fyrir augum sér alla daga. Með 

tímanum læra þeir að skynja hluti sem áður fóru framhjá þeim. Umhyggja fyrir lífinu í 

náttúrunni, að ganga vel um hana og það að bera virðingu fyrir umhverfinu er mikilvæg 

lexía sem fylgir okkur alla ævi. Með markvissri vinnu má ætla að skilningur og næmni 

nemenda á náttúruna aukist til muna því þegar hugur og hönd fara saman er næsta víst 

að áhuginn muni fylgja fast á eftir.  

 Einnig er vert að hafa í huga að íslensk börn hafa verið að þyngjast nokkuð hratt 

undanfarin ár. Rannsóknir sýna að aukin kyrrseta og óhollt mataræði leiðir til aukinnar 

þyngdar ungra barna10 og enn fleiri rannsóknir sýna fram á mikilvægi hreyfingar og 

útiveru á geðheilsu og framfarir í námi11. Er þar meðal annars komið inn á það að börn 

sem njóta reglulegrar hreyfingar og útiveru komi betur út námslega og að auki hafi 

                                                 
9 Arne Nikolaisen Jordet: Nærmiljøet sem klassrom, Uteskole í teori og praksis: 110 
10 Inga Þórsdóttir. Mataræði barna, hvernig mætum við aukinni tíðni offitu? 
11 Karsten Bruun Hansen: Udeskole – i et sundhedsperspektiv 
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útiveran áhrif til hins betra ekki bara á líkamlega sjúkdóma heldur einnig á sálfræðilegu 

hliðina.  

 Þegar kennarar huga að markmiðum með kennslunni er því sjálfsagt mál að hafa 

þessa þætti í huga ásamt þeim er snúa að kennslufræðinni. Má þar í fyrstu huga að því 

hvað skal kenna og hvaða námsefni á að styðjast við? Hvað segir aðalnámskrá 

grunnskóla um þá þætti sem nemendur þurfa að læra? Hvernig á að kenna þessa þætti? 

Hvaða markmiðum viljum við ná fram með kennslunni? Hvaða kennsluaðferðum skal 

beita?  Þessum spurningum og fleirum til þarf að svara áður en kennsla hefst að hausti. 

Oft á sér stað einhverskonar þróunarstarf sem tekur svo breytingum á milli ára en á 

löngum tíma læra kennarar inn á sjálfa sig, umhverfið, námsefnið og nemendur og ná á 

þann hátt að skipuleggja námið eins og best verður á kosið þannig að þegar upp er 

staðið eru það ánægðir nemendur sem og kennarar sem ljúka skólaárinu að vori, 

uppfullir af þekkingu, visku og nýrri reynslu. 

 

 

Aðstaða til útikennslu 
 

Fjölda erlendra greina má lesa um útinám- og kennslu.  Við lestur þeirra má sjá að 

hugmyndin er gegnum gangandi sú sama að nýta næsta umhverfi skólanna til útináms 

og kennslu og oftar en ekki byggja það á hugmyndinni „learning by doing”. Erlendis er 

að færast í aukanna að skólar skipuleggi garða sem eru þannig uppbyggðir að þeir henta 

vel því námsefni sem nemendur eru að vinna í. Hér á landi er þetta fyrirkomulag ekki 

eins þekkt en þó virðist sem hugarfar stjórnenda íslenskra grunnskóla sé að breytast og 

þeir séu farnir að nýta sér þá auðlind sem náttúran í grennd við skólana er.  

 Hvort heldur sem er í Reykjavík eða úti á landsbyggðinni er afar stutt í 

fjölbreytta náttúru og má þá einu gilda hvort um er að ræða grösuga garða, klettabelti, 

fjöruna eða  jafnvel hverasvæði sem ekki eru svo langt frá höfuðborginni að ekki megi 

fara þangað dagsferð til að kynna sér slík fyrirbæri. Þeir skólar sem lengra eru komnir í 

útikennslu eru farnir að bæta við og auðga umhverfi skólanna með því að koma á 

útiaðstöðu eða jafnvel aðstöðu innandyra þar sem nemendur geta ræktað allskyns blóm 

sem og nytjaplöntur og á einstaka stað er dýrahald í einhverri mynd. Til dæmis má 

nefna að í  Norðlingaholti  er unnið að nokkuð hnitmiðaðri útikennslu.  
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Á Laugarvatni í Bláskógabyggð hefur verið unnið gríðarlega mikið þróunarstarf sem 

miðar að því að færa kennsluna meira út úr hinni hefðbundnu kennslustofu og út í 

náttúruna og fyrir nokkrum árum fékk skólinn starfsaðstöðu í gömlu gróðurhúsi sem 

staðsett er við strönd Laugarvatns, skammt frá skólanum sjálfum. Þar hefur Sigurður St. 

Helgason, lífeðlisfræðingur og kennari við grunnskólann unnið ötullega að mikilli 

uppbygginu svokallaðrar útistofu þar sem nemendur vinna að allskyns verkefnum 

tengdum náttúrufræði og er náttúrufræðikennslan í raun þungamiðjan í náminu og aðrar 

námsgreinar samþættast svo henni og hefur þáttur lífsleikninnar vegið hvað mest í því 

starfi. Það að heimsækja skóla þar sem svo mikil vinna hefur verið lögð í einstakt 

verkefni gefur manni byr undir báða vængi og kraft til að vilja sjálfur leiða af stað slíkt 

verkefni sem augljóslega getur gefið nemendum sem og kennurum sjálfstraust og kraft 

til að kanna heim náttúrufræðinnar á skemmtilegan og lifandi máta, færa sig um stund 

úr bókunum og fá að kanna sjálfur þann undraheim sem náttúran hefur upp á að bjóða á 

mjög svo hlutbundinn hátt.  

 En þrátt fyrir gott aðgengi út í náttúruna getur verið nauðsynlegt að byggja upp 

svæði sem geta hentað til náms. Til dæmis má ætla að erfitt hafi verið að kenna 

nemendum sem bjuggu á Kárahnjúkum mikið um gróðurtegundir Íslands þar sem 

náttúra landsins á því svæði var fremur gróðursnauð. Sem betur fer er það ekki svo við 

ströndina þar sem þorri þjóðarinnar býr. 

 

 

Kostir útikennslu 
 
Hvergi annarstaðar í heiminum en á Íslandi þekkist það að ungabörn séu látin sofa úti í 

vagni allan ársins hring, hvort sem úti eru vetrarhörkur eða ylhlý sumargolan sem blæs. 

Eftir því sem börnin eldast dregur svo úr útiverunni. Þau börn sem fara í leikskóla njóta 

hvað mestrar útiveru en strax þegar skólaganga hefst er dregið stórlega úr þeim 

gæðatíma sem börnin njóta úti sem alltaf hefur talist svo hollur og styrkjandi.  

 Á norðulöndum á sér stað gríðarleg vitundarvakning hvað varðar útiveru og 

útikennsla er að verða fastur liður í námsskrám fjölda skóla þar. Fjöldi ólíkra rannsókna 

hafa sýnt að börn sem fá aukna útiveru hafa sýnt betri námsárangur, betri sjálfsvitund og 

eru að auki glaðari í bragði en ella. Í grein sinni, börn – hreyfing – heilbrigði, kemur 

Bente Klarlund Pedersen, prófessor við Kaupmannahafnar háskóla inn á ýmsar 
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niðustöður rannsókna sem styðja þetta12, þar á meðal eru kannanir sem gerðar voru á 

áströlskum sem og sænskum börnum sem staðfestu almennt meira heilbrigði nemenda 

sem fengu aukna útivist og hreyfingu. Í sænsku könnunninni var samanburðarhópur sem 

ekki fékk aukna útivist og mátti glögglega sjá mun á hópunum tveimur þar sem 

útivistarhópurinn kom betur út í alla staði. Hún styður útikennslu með þeim rökum að 

aukin útivera ýti undir heilbrigði og hreyfingu og að auki séum við með svo mikilli 

skólastofu kennslu sem raun ber vitni að draga úr þeirri hreyfingu sem börnum sé svo 

eðilslæg. Hún leggur þó áherslu á að hún er ekki að setja útinám og virka hreyfingu 

undir sama hatt en bendir á að krafan um góða nýtingu tímans leiði til þess að börn eru 

frekar keyrð á milli staða og að auki eru innileikir án hreyfingar að vinna hratt á kostnað 

leikja sem krefjast útiveru og hreyfingar13.  

 Kostir útikennslunnar eru ótvíræðir þegar kemur að skynjun og það verður ekki 

um það deilt að nemendur fá aukið færi á að nýta öll sín skynfæri í útikennslunni, 

snertingu, lyktarskyn, heyrn og sjón sem og andlega upplifun. Þetta verður ekki fengið 

úr bókum sama hversu góðar þær eru. Því má segja að útikennslan sé stórt framfaraskref 

í átt til aukinnar umhverfisvitundar sem og sjálfsvitundar. 

 

Námsmat 
 
Þegar unnið er úti eru margir þættir sem koma inn í námsmatið. Ekki er hægt að prófa 

alla þætti í skriflegu prófi og er það í raun ósanngjarnt mat og fellur ekki að 

hugmyndum um einstaklingsmiðað nám og námsmat nemenda. Enda er það svo að 

nemendur eru jafnan í mörgum fögum samtímis og ekki hægt að ætla þeim að taka hvert 

prófið á fætur öðru í hverju einasta fagi margsinnis hverja önn.  

 Símat, það að meta vinnu nemenda jafnt og þétt yfir önnina eða veturinn er 

matsaðferð sem skólar landsins eru farnir að nýta sér að miklu leyti nú til dags. Með 

slíkum aðferðum er mat lagt á allskyns vinnu nemenda í svokölluðum ferilmöppum14, 

sem í raun má líkja við vinnubækur nemenda. Þar er safnað saman því besta sem 

nemandi hefur lagt af mörkum yfir veturinn og hefur hann sjálfur ákveðið val um það 

hvað skal setja í möppuna sína. Kennarar geta einnig haft til hliðsjónar gátlista þar sem 

                                                 
12 Bente Klarlund Pedersen. Børn, bevægelse, sundhed: udeskole.dk 
13 Bente Klarlund Pedersen. Børn, bevægelse, sundhed: udeskole.dk 
14 Ingvar Sigurgeirsson: 2002:86-87. 
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þeir merkja við ýmis atriði sem nemandi hefur tileinkað sér eins og áhuga, vinnubrögð, 

virkni og svo framvegis.  

Mikilvægt er að hafa aðalnámskrá til hliðsjónar þegar unnið er að námsmati og þær 

hugmyndir að hver nemandi er sjálfstæður einstaklingur og hann ber að meta sem 

slíkan. Sjálfsmat er sá þáttur námsmats sem getur haft hvað mesta þýðingu fyrir 

nemandan því þar setur hann sér sín eigin markmið og stefnir svo að því að ná þeim. 

Með auknu sjálfsmati má ætla að ábyrgð nemenda á eigin námi aukist15 og þá um leið 

metnaður hans og áhugi. Þegar kemur að námsmati má búast við að mætist stálinn stinn 

hjá yngri kennurum og þeim sem eldri eru en mín persónulega reynsla segir mér að 

kennarar af eldri kynslóðinni séu afar fastir í formlegu námsmati eins og tíðkaðist á 

árum áður og var kallað skriflegt próf. Þá kemur að samvinnu kennara og því að mætast 

á miðri leið, að þróa í sameiningu skólastarfið frá A – Ö. 

 

 

Útikennsla á Laugarvatni 
 
Laugarvatn er afar fallegur staður, staðsett í innsveitum suðurlands. Laugardalsfjall  

vakir yfir þorpinu og fyrir neðan byggðina er Laugarvatn sjálft en þess hefur verið getið 

í fornsögum allt aftur að landnámi Íslands. Frá grunnskólanum er gott útsýni yfir vatnið 

sem ætti að geta verið hvaða manneskju sem er innblástur til þess að gæða frásagnir 

sínar lífi og sál. Skammt frá skólanum er hin svokallaða náttúrufræðistofa, gamalt 

gróðurhús, sem skólinn hefur nýtt sér til náttúrufræðikennslu sem og til annarar kennslu 

undanfarin ár. Eins og áður segir var það að frumkvæði Sigurðar St. Helgasonar sem 

stofa þessi var tekin í gagnið og hefur hann unnið mjög mikið og óeigingjarnt starf til að 

starfsemin þarna hafi getað gengið eins og raun ber vitni. Í raun hefur hann vakið og 

sofið yfir verkefninu undanfarin ár sem segir manni að áhugi hans er mikill en það hefur 

löngum verið sagt að áhugasamur kennari smiti út frá sér, nemendur vilja vita meira og 

læra meira og hafa frumkvæði af því að leita sér upplýsinga þegar þeir nema í svo 

lifandi og áhugasömu umhverfi. 

 Þróunarstarf það sem unnið hefur verið á Laugarvatni hefur ekki gengið 

þrautalaust fyrir sig og hefur breyst mjög í fyllingu tímas. Eflaust á það enn eftir að 

breytast og þróast og stefna inn á nýjar brautir. Ýmis atriði hafa sett starfinu stólinn fyrir 

                                                 
15 Ingvar Sigurgeirsson: 2002:91 
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dyrnar en um leið opnað aðrar dyr. Því má segja að öll sú vinna sem unnin hefur verið 

hafi líka verið ákveðið nám fyrir forsvarsmenn skólans en hafa verður í huga að 

ákveðnar reglur gilda um starfsemi í og við skóla sem skólayfirvöldum ber að fara eftir. 

Má þar til dæmis nefna reglur um dýrahald, lög um aðbúnað á vinnustöðum16 og 

opinberum stofnunum og svo framvegis. Því er mikilvægt að starfsmenn skólanna kynni 

sér vel þær skorður sem þeim eru settar áður en ráðist er út í viðamikil verkefni sem 

jafnvel enn þann dag í dag gætu talist til óhefðbundinna kennsluaðferða.  

 Sigurður hefur skrifað nokkuð ýtarlegar skýrslur og dagbækur um starfið frá 

upphafi og er afar fróðlegt að lesa sig í gegnum það og sjá hvernig með hálp nemenda, 

foreldra og skólayfirvalda hefur verið unnt að hrinda í framkvæmd þeim hugmyndum 

sem upp hafa komið í sambandi við útikennsluna. Sýnir það líka enn og sannar að 

samfélagið í heild er hluti af skólastarfinu og skólinn er í raun partur af heilu samfélagi, 

allir sem í því búa koma að einum eða öðrum hætti að starfinu.  

 Bláskógabyggð með Laugarvatn í broddi fylkingar er þátttakandi í verkefninu 

Vistvernd í verki, átaksverkefni á vegum Landverndar, og það starf hefur átt greiðan 

aðgang inn í skólastarfið fyrir tilstuðlan Sigurðar sem er forsvarsmaður verkefnisins á 

Laugarvatni. Hefur grunnskólinn á Laugarvatni hlotið Grænfánann sem er staðfesting á 

því að unnið hafi verið skref fyrir skref að efla virðingu fyrir náttúrunni og huga að 

umhverfismálum á skipulagðan hátt. Grænfánaverkefnið  skipar stóran sess í 

náttúrufræðistofunni á Laugarvatni. Með þátttöku í því verkefni hafa tengsl skólans við 

samfélagið í heild sinni verið efld til muna á þann hátt að heimilin taka þátt í 

sameiginlegu verkefni í samtarfi við skólann sem og samfélagið og leggja sitt af 

mörkum í að upplýsa börn sín um gildi þess að gæta náttúrunnar. Grunnskólinn á 

Laugarvatni hefur því unnið eftir þeim markmiðum aðalnámskrár sem kveða á um það 

að markmið grunnskólans sé að leiða nemendur inn í samfélag sitt sbr.  

 

 Skóli er hluti af samfélaginu og hlutverk hans felst ekki síst í því að leiða 

nemendur inn í þetta samfélag, gera þá meðvitaða um þau störf sem þar eru unnin og 

hvernig það sem þau læra tengist þessum störfum. Í náttúrufræðikennslu er hægt að 

rækta þessi tengsl með ýmsum hætti, til dæmis með því að heimsækja náttúrufræðisöfn, 

ýmiss konar fyrirtæki og stofnanir og jafnvel taka þátt í rannsóknarverkefnum, einkum 

þeim sem snúa að nánasta umhverfi nemenda og heimabyggð. Ekki er síður mikilvægt 

                                                 
16  Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum 
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að læra að njóta náttúrunnar. Heimsókn á ferðamannastaði í heimabyggð gefur 

tækifæri á náttúrufræðilegum útskýringum en ekki síður möguleika á umfjöllun um 

útivist með virðingu fyrir náttúrunni17. 

 

Starfsemin í útistofunni á Laugarvatni hefur meira að segja getið af sér nýjan 

viðkomustað ferðamanna sem sækja sveitina heim. Því er þannig farið að nemendur 

hafa ræktað blóm sem og nytjajurtir sem þeir hafa þurft að sinna yfir sumartímann. Á 

tímabili voru þeir einnig með dýrahald, hænur, kanínur og fiska sem þurftu daglega 

umhirðu. Því var brugðið á það ráð að ráða nemendur úr unglingadeild til starfa við 

útistofuna til þess að sjá um dýrin og taka á móti ferðamönnum sem höfðu áhuga á að 

skoða starfið. Var þetta gert í samstarfi við sveitarfélagið sem greiddi þessum unglinum 

laun undir merkjum unglingavinnunnar18. Eins gátu ferðamenn gefið frjáls framlög í 

styrktarsjóð og safnaðist dágóð summa sem nýtt var til eflingar starfseminnar í 

útistofunni. Er þessi vinna öll mjög í anda hugsmíðakenningar Piaget og hugmynda 

Vygotsky sem lagði mikla áherslu á hve samfélagið væri mikilvægur þáttur í þroska 

barna19.  

 

 

Starfsemi útistofu á Laugarvatni 
 
Starfsemin í útistofunni á Laugarvatni hófst haustið 1999. Þá var farið af stað með starf 

sem fékk heitið Sambúð manns og náttúru á Laugarvatni. Í framhaldinu var unnið með 

ákveðin þemu á hverju ári og sem dæmi má nefna að næstu þemu fengu vinnuheitin Ég 

og umhverfi mitt og Lífsleikur í verki20. Strax í upphafi var ljóst að mikil ánægja var 

með nýju stofuna sem gaf kost á því að nemendur þróuðu með sér sínar eigin aðferðir 

og námstækni. Helstu markmið verkefnisins voru að móta stefnu skólans í lífsleikni, 

samþætta hana því að nemendur lifi í sátt við sjálfa sig og umhverfi sitt. Einnig átti að 

þróa leiðir  til að nálgast markmið almennrar námskrár grunnskóla í náttúrufræði og að 

auki að mynda samfellu í námi með aukinni samþættingu námsgreina21.  

                                                 
17 Aðalnámskrá grunnskóla 2007. bls. 11 
18 Sigurður St. Helgason: Umhverfisstarf og vettvangsnám í grunnsk. að Laugarvatni 1999 – 2005: bls. 31 
19 David R. Shaffer. Developmental Psychology: 246 
20 Sigurður St. Helgason: Umhverfisstarf og vettvangsnám í grunnsk. að Laugarvatni 1999 – 2005: bls. 2 
21 Sigurður St. Helgason: Umhverfisstarf og vettvangsnám í grunnsk. að Laugarvatni 1999 – 2005: bls. 3 
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 Nú tæpum áratug síðar má með sanni segja að þessum markmiðum hafi verið 

náð og mörgum fleirum. Sigurður St. Helgason hefur ávallt haft yfirumsjón með 

verkefninu og notið liðsinnis samstarfsfélaga og í samvinnu við skólastjórnendur og 

sveitarstjórn, sem hefur lagt verkefninu lið eins og hægt hefur verið. Hæst ber aðkoma 

nemenda, foreldra og samfélagsins í heild sem hefur gefið starfseminni byr undir báða 

vængi og fleytt henni yfir erfiða hjalla þegar illa hefur árað.  

 
 

Samþætting námsgreina á Laugarvatni 
 
Í upphafi var farið af stað með þá hugmynd að lífsleiknin væri nokkurskonar hornsteinn 

í náttúrufræðistofunni. Aðrar námsgreinar fylgdu með eins og upplýsinga- og 

tæknimennt, samfélagsfræði, myndmennt og móðurmál22. Síðar kom að því að 

tónmenntin og heimilisfræðin komu inn í samþættinguna og því má segja að 

náttúrufræðistofan hafi tengt saman nánast allt það starf sem fram fer í skólanum. 

 Upplýsinga- og tæknimenntin tengdist stofunni á þann hátt að nemendur þurftu 

að smíða aðstöðu fyrir dýr og plöntur, skrá athugasemdir og niðurstöður í rannsóknum 

og þessháttar, samfélagsfræðin hefur byggt að miklu leyti á því að nemendur hafa borið 

saman umhverfi sitt við umhverfi barna annarsstaðar í heiminum sem og á Íslandi. 

Myndlistin hefur gefið nemendum færi á að túlka sína sýn á námið og verkefnin sem 

þeir vinna og í íslensku er hægt að tjá hugmyndir sínar með orðum, bæði í bundnu sem 

óbundnu máli. Hljóð náttúrunnar hefur svo mátt túlka í tónmenntinni og afrakstur 

jarðræktar verið notaður í heimilisfræðinni og svona má lengi telja.  

 Ljóst er að þessi námsleið og hin mikla samþætting allflestra námsgreina hefur 

gefið þeim nemendum sem hófu skólagöngu haustið 1999 og ljúka skólagöngu sinni 

vorið 2009 aðra sýn á námið en ella. 

 

Úr viðræðum við Sigurð St. Helgason 
 

Þegar vel var liðið á vetur hitti ég Sigurð St. Helgason í útistofunni að Laugarvatni. 

Febrúar frostið beit í kinnarnar og það var kærkomið að komast inn í ylinn í útistofunni 

sem var björt og opin. Það var afar gaman að hitta hann að máli og fá að sjá afrakstur 

                                                 
22 Sigurður St. Helgason: Umhverfisstarf og vettvangsnám í grunnsk. að Laugarvatni 1999 – 2005: bls. 1 
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margra ára vinnu og um leið að skoða þær góðu aðstæður sem nemendur á Laugarvatni 

búa við. Hann sagði mér frá því hvernig starfið í útisfofunni byrjaði og hvernig það 

þróaðist með árunum og samtvinnaðist meir og meir flestum fögum skólans. Það var 

afar áhugavert að heyra hvernig nemendur veiddu fisk í net og krufðu þá og verkuðu 

bæði í rannsóknaskyni sem og til átu. Sumar bleikjurnar fengu þau örlög að vera hertar 

og seldar meðan aðrar voru eldaðar á grilli eða í potti. Þeir fiskar sem komu heilir úr 

netum voru svo settir í fiskikerið inni í útistofu og fylgst með vexti þeirra og viðgangi 

fram að vori en þá var þeim sleppt eftir tilraunir með að kreista úr þeim hrogn og svil. 

 Sigurður hafði sjálfur útbúið ker með sírennsli og sýndi mér hreinsibúnað sem 

verið var að þróa en til þess verks hlaut hann utanaðkomandi aðstoð. Einnig hafði verið 

gerð tilraun með að flytja sjó í útistofuna til að hægt væri að hafa þar sjávardýr eins og 

krabba, krossfiska og fleiri fjörudýr en það fór nokkuð illa þar sem allt vatn fór úr 

kerinu og sjávardýrin drápust. Sigurður nefndi í framhaldi af því að gríðarmikil áhersla 

væri lögð á virðingu fyrir öllu lífi í náttúrunni og að dýrin í útistofu væru gestir sem 

nemendum bæri að koma fram við af virðingu. 

 Það kom fyrir að fuglar flæktust í net nemenda. Þeim fuglum sem lifðu var 

sleppt eftir að gengið var úr skugga um að ekkert amaði að þeim en þeir sem voru 

dauðir voru nýttir til rannsókna, þeir krufðir og grafnir í jörðu. Síðar voru þeir svo 

grafnir upp aftur til að hægt væri að skoða hringrásir lífsins í formi rotnunnar en þá var 

einungis beinagrindin eftir.  

Sigurður sagði einnig frá því hvernig skólastarfið byrjaði að hausti með 

sölusýningu þar sem afrakstur síðasta skólaárs var sýndur og afurðir boðnar til sölu. 

Mátti þá helst nefna ýmiskonar handverk nemenda úr smíði og handmennt sem var 

gjarnan unnið úr efnivið náttúrunnar en einnig voru á boðstólum heimagerðar sultur, 

bakstur, harðfiskur, grænmeti og plöntur. Oftar en ekki voru foreldrar og sveitungar 

hvattir til að koma með “drasl” úr kompum sínum sem þeir töldu að aðrir gætu séð sér 

hag í að eignast og gat fólk því eignast forláta hluti á sanngjörnu verði. Þannig voru 

slegnar nokkrar flugur í einu höggi, sumir losnuðu við drasl úr geymslum sínum, aðrir 

eignuðust áhugaverða gamla hluti og útistofan hlaut örlítinn ágóða af sem rann til þess 

starfs sem þar hefur verið unnið.  

Sigurði var tíðrætt um hve mikil og góð samskipti væru á milli heimilis og skóla 

og hve mikilvægt það samstarf væri. Margir foreldrar hefðu lagt heilmikið af mörkum 

bæði hvað varðar efnivið og vinnuframlag til að styrkja starfsemi útistofunnar og það 

sýndi klárlega hug sveitunga til þessa verks. Nám byggist ekki bara á bóklegri kennslu 
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heldur einnig á „praxis”, því að vinna hlutbundið og fá að komast í nána snertingu við 

viðfangsefni sitt.  

Í útistofu fann ég fyrst og fremst fyrir vellíðan. Síðar, yfir heitum kaffibolla á heimili 

Sigurðar fann ég fyrir því sama, yndislegu viðmóti eiginkonu hans og hennar eigin 

áhuga á starfinu hans við skólann. Ljóst er að þarna eru á ferð sómahjón sem bera hag 

sveitar sinnar fyrir brjósti og vilja leggja sitt af mörkum til eflingar skólastarfsins í heild 

sinni. Ég þakka þeim kærlega fyrir þann tíma og hlýja viðmót sem þau sýndu mér í 

spjalli mínu og samskiptum við þau vegna verkefnis þessa23. 

 

Útikennsla í Reykholti 
 

Helstu heildarmarkmið 
 
Eins og áður sagði er eitt af helstu markmið útikennslunnar að brjóta upp hina 

hefðbundnu skólastofu kennslu og færa nemendur nær verkefnum sínum. Með því að 

komast í nána snertingu við náttúruna, fá að hreyfa sig meira og sjá uppskeru vinnu 

sinnar er viðbúið að allir geti túlkað upplifun sína út frá eigin brjósti. Útikennsla er því 

veigamikill þáttur í einstaklingsmiðuðu námi því hún gefur  nemandanum færi á að 

upplifa það sem verið er að læra, ekki einungis að lesa um það í námsbókum. 

 Útikennslan býður upp á heilmikla hópavinnu og samvinnu milli bekkja sem er 

afar góður kostur í fámennum skóla eins og Reykholtsskóli er. Sé ætlunin að samþætta 

náttúrufræði við önnur fög geta kennarar unnið í lotum eða með ákveðin þemu og skipt 

með sér verkum og ábyrgð á hverju þema fyrir sig. Til náttúrurfræðinnar teljast 

lífvísindi, jarðvísindi og eðlisvísindi og kannski þykir sumum nóg um að samtvinna 

þessa þætti náttúrufræðinnar saman en mín sýn er sú að samþætting ólíkra námsgreina 

sem og samkennsla sé frábær leið til uppbyggingar skólastarfsins og aukinnar samvinnu 

kennara. Í hnotskurn má segja að helstu markmið með útikennslu í Reykholti gætu verið 

að: 

• brjóta upp hefðbundna kennslu 

• gera námsefnið lifandi 

• samþætta ólíkar námsgreinar 

• koma á samvinnu milli kennara 

                                                 
23 Úr viðtali við Sigurð St. Helgason, kennara. 
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• auka sýn og skilning nemenda á nánasta umhverfi 

• auka heilbrigði og hreyfingu nemenda 

 

Samþætting námsgreinana 
 
Náttúrufræðin sem fræðigrein er þeim eiginleika gædd að hana má samþætta inn í hvaða 

fag sem er. Hvort heldur það eru tungumál, listgreinar, íþróttir, tónlist, heimilisfræði eða 

stærðfræði. Allsstaðar má tengja fögin saman svo úr verði heild. Umsjónarkennarar á 

yngri stigum grunnskólans eiga eflaust hægara um vik að samþætta námsgreinar þar 

sem þeir hafa oftast yfirumsjón með svo mörgum námsgreinum. Þá eru oftast 

faggreinakennarar í ákveðnum greinum og þá sérstaklega á elsta stigi grunnskólans og 

því er mikilvægt að allir kennarar skólans komi að einhverju leyti að skipulagningu 

útikennslunnar svo þeir geti tengt hana sínum fögum.  

 Heimilisfræðikennarinn gæti til dæmis farið í berja- og og jurtaferð að hausti og 

afraksturinn mætti nota í matseld vetrarins. Myndlistarkennarinn getur nýtt alla þá 

fallegu liti sem náttúran hefur upp á að bjóða að hausti og hreinleika vetrarnins þegar 

fyrsti snjórinn fellur. Smíðakennarinn gæti jafnvel nýtt það sem til fellur á vorin við 

grisjun trjáa. Talningar, form og litir geta komið inn í stærðfræðina og í íslensku má tjá 

upplifun í rituðu sem töluðu máli. Tölvukennslan getur komið mjög sterkt inn í námið 

þar sem nemendur geta sett fram niðurstöður úr könnunum sínum á fjölbreyttan máta 

með myndum, töflum, rituðu máli sem og í formi tónlistar eða myndbanda.  

 Hvernig sem samþættingu námsgreina er háttað þá er það ekki á ábyrgð eins 

kennara heldur skólans í heild að framkvæma það starf sem unnið er. Á þann hátt má 

líka segja að starfsmenn skólans taki aðeins meiri þátt í störfum hvers annars og það 

getur komið sér vel er óvænt atvik koma upp á eins og veikindi kennara svo dæmi sé 

tekið.  

 Það að skoða námsefnið frá ólíkum hliðum gefur nemendum líka ólíka sýn á 

námið. Til dæmis geta nemendur séð gullinsnið í byggingalist þegar unnið er í 

myndmennt og tengt það svo runu Fibonacci í stærðfræðinni eða fjölgun dýra svo dæmi 

sé tekið. Á sama máta má hugleiða hvað verður um rusl í náttúrunni og hvað má 

endurnýta og benda í því samhengi á hálfs lítra plastflöskur og hvaða ferli þær fara í 

gegn um uns þær verða að forláta flíspeysum24. Allskyns listaverk hafa litið dagsins ljós 

                                                 
24 Endurvinnslan.is 
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úr því sem aðrir telja úrgang og eins má huga að því hvernig við nýtum eigur okkar en 

margt af því sem framleitt er í dag virðist vera einnota drasl í samanburði við það sem 

framleitt var á árum áður. 

 

Samvinna kennara 
 
Í Kennaraháskólanum er á fyrsta ári námsins lögð þónokkur áhersla á samvinnu 

kennaranema. Sumum reynist það erfitt en það er nauðsynlegur þáttur námsins því 

þegar komið er út í hið raunverulega vinnuumhverfi er samvinna gulls ígildi og getur 

létt mikið á kennurum. Það er allvel þekkt hve álagið getur oft á tíðum verið mikið á 

kennurum, sérstaklega í dag þegar skólar eru undirmannaðir víðast hvar á landinu. Með 

því að taka höndum saman innan skólans, láta liggja frammi nákvæmar kennsluáætlanir 

og koma upp góðum og aðgengilegum verkefnabönkum geta kennarar frekar hlaupið 

undir bagga hjá hverjum öðrum. Slíkt samstarf leiðir af sér léttari starfsanda, samkennd 

og samábyrgð þannig að hverjum starfsmanni finnist hann vera hluti af hópi en ekki 

einn í sínu horni.  

 Góður starfsandi er mikilvægt afl á öllum vinnustöðum. Því er mikilvægt að 

starfsfólk skólanna nýti vel starfsdaga til undirbúnings skólastarfsins og hópeflingar og 

séu þannig andlega vel undirbúnir fyrir það starf sem þeir sinna með skjólstæðingum 

sínum yfir háveturinn.  

 Með meiri samvinnu má einnig tengja frekar saman bekki með samkennslu sem 

svo víða tíðkast í smærri skólum úti á landsbyggðinni. Í opnum rýmum eða 

vettvangsferðum eru þá alltaf tveir eða fleiri kennarar saman, jafnvel ásamt 

stuðningsfulltrúum og á þann hátt má deila ábyrgðinni á kennslunni og að auki gefur 

það nemendahópnum tilbreytingu. En fyrst og fremst þarf að vera einhugur í hópi 

starfsfólks svo faglegt starf nái fram að ganga. 
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Skipulag og framkvæmd  útikennslu í 1. – 4. bekk 
 
Oftast er það þannig að sömu bækur eru notaðar ár eftir ár í hverjum bekk fyrir sig. Það 

er hentug og góð leið því kennarar ná þannig góðum tökum á efninu, vita hvað hentar 

og hverju mætti sleppa. Um leið verður til góður verkefnabanki sem má svo útfæra að 

vild og bæta í ár frá ári. Samfélagsfræðin og náttúrufræðin samtvinnast óhjákvæmilega 

saman á þessum fyrstu skólaárum en bækur sem helst eru notaðar í náttúrufræði- og 

samfélagsfræðikennslu 1. – 4. bekkjar í Reykholti eru Komdu og skoðaðu umhverfið, 

Komdu og skoðaðu líkamann, Komdu og skoðaðu land og þjóð, Komdu og skoðaðu 

himingeiminn, Æsa og Gauti í sveitinni, Æsa og Gauti, Lífið fyrr og nú, Ísland áður fyrr 

og annað efni sem kennarar nota með sem ítarefni.  

 Kennsluleiðbeiningar fylgja flestum þessara bóka bæði í bókarformi sem og á 

vef námsgagnastofnunnar. Fleiri bækur eru til í bókaflokknum Komdu og skoðaðu sem 

henta afar vel og má þá sérstaklega nefna Komdu og skoðaðu fjöllin sem fjallar um 

mismunandi gerðir og útlit fjalla og Komdu og skoðaðu hringrásir sem er góð bók til að 

koma inn á umhverfismenntina og þá þætti er lúta að henni og með bókinni Komdu og 

skoðaðu hvað dýrin gera væri afar skemmtilegt að heimsækja næstu bæi í sveitinni og 

fá að fylgjast með sauðburði og þeim ýmsu bústörfum sem þar þarf að inna af hendi. 

 Samkvæmt viðmiðunarstundaskrá eiga nemendur í 1. – 4. bekk að fá 30 

kennslustundir í viku hverri í skólanum og þarf að koma fram í skólanámskrá hvernig 

þessum tíma er varið hverju sinni25. Nemendur í 1. – 4. bekk í Bláskógabyggð fá 

kennslu fjóra daga vikunnar, átta kennslustundir á dag eða samtals 32 kennslustundir. Í 

upphafi skólaárs er metið og skoðað hversu miklum tíma skal verja í hvert fag til að 

uppfylla kröfur aðalnámskrár. Í aðalnámskrá er vali gefin mjög rúmur tími eða að 

meðaltali þrjár til fjórar kennslustundir á viku fyrir hvern árgang, náttúrufræði og 

umhverfismennt fær að meðaltali tvær kennslustundir og samfélagsfræðigreinar um 

þrjár kennslustundir á viku. Leyfilegt er að færa tíma á milli árganga og auka þannig 

vægi einstakra námsgreina eitt árið en minnka það að sama skapi á öðrum tíma innan 

hvers tímabils.  

 Komdu og skoðaðu bækurnar gefa gott færi á samkennslu sem vert er að nýta í 

svo fámennum skóla sem Reykholtsskóli er. Verkefnin sem fylgja með eru afar 

                                                 
25 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti. 2006:14 
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aðgengileg og vel upp sett og tengjast íslensku sem og stærðfræði á margan hátt. Þessar 

bækur bjóða upp á mjög góðan umræðugrundvöll þar sem hver nemandi getur tjáð sig í 

töluðu sem rituðu máli um sína upplifun.  

Með því að taka strax í upphafi skólaárs ákvörðun um fasta daga til útikennslu er búið 

að leggja línurnar fyrir veturinn. Það er afar mikilvægt með tilliti til þess að nauðsynlegt 

er fyrir börn sem fullorðna að koma vel búin í skólann þá daga sem útikennslan fer fram 

svo veðurfarið geti ekki stjórnað því alfarið hvort farið er út eða ekki.  

 Ef hugað er að kennsluáætlunum sem fylgja Komdu og skoðaðu bókunum væri 

ekki úr vegi að allir árgangar yngsta stigs kæmu sér saman um ákveðna útidaga og að 

námsefninu væri skipt upp í lotur. Þá mættu kennarar skipta mér sér verkum í lotunum 

þannig að einn kennari hefði yfirumsjón með hverri lotu. Á það sérstaklega við þegar 

farið er í lengri ferðir frá skóla sem krefjast þess að nemendur þurfa að fara með 

skólabíl út fyrir skólalóðina. Með því að samnýta ferðir á söguslóðir sveitarinnar má 

eflaust nýta betur það fjármagn sem er til staðar og á þann hátt gera flestum kleyft að 

komast í fleiri ferðir en ella og auka þannig víðsýni nemenda.  

 Í Biskupstungum eru það ýmsir sveitabæir, Kerið í Grímsnesi, Sólheimar og 

jafnvel Geysisstofa í Haukadal sem gætu verið mikið aðdráttarafl fyrir yngstu 

kynslóðina. Einnig gæti verið fróðlegt að fara með nemendahópinn að skoða 

hverasvæðið í Haukdadal en þá þarf frekar en ella að hafa í huga að þrátt fyrir gleðina 

og spennuna sem fylgir slíkum ferðum þá geta aðstæður verið þannig að hætta getur 

skapast sem starfsfólk skólanna þarf að huga að áður en lagt er í slíkar ferðir. Má þá 

nefna að ár, fallvötn og hverir eru ekki staðir fyrir ung börn til að leika sér við frekar en 

umferðarþungar götur borgarinnar. 

 Þegar kemur að útikennslu með yngstu börnunum þarf skipulagið að vera afar 

gott og niðurnjörfað.  Yngri nemendur eiga oft erfiðara með að taka breytingum á 

stundatöflu en eldri nemendur og því hentar þeim ekki sérlega vel að fara óvænt í 

útikennslu heldur þarf útikennslan að eiga fastan dag í stundatöflunni. Eins og áður 

segir er útikennsla ekki tilviljanakenndar vettvangsferðir þegar einhverjum dettur í hug 

að fara út heldur partur af vönduðu og skipulögðu skólastarfi. 

 Á tímum upplýsingatækninnar er frábært að geta nýtt sér ýmsa námsvefi í 

kennslu, bæði upplýsingavefi sem og gagnvirka. Þá þarf að hafa í huga að tölvukerfi 

skólanna þurfa að ráða við þau forrit sem nota á til að keyra hina ýmsu námsvefi.  
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Sem dæmi um vefi sem henta vel með námi á yngsta stigi eru eftirtaldir vefir: 

 

• http://www1.nams.is/fuglar/ 

• http://www1.nams.is/flora/ 

• http://www.yrkja.is/ 

• http://www.heimurinn.is/ 

• http://www.namsgagnastofnun.is/komdu/index.htm 

• http://www1.nams.is/landspendyr/index.php 

• http://www.namsgagnastofnun.is/lifsfer/index.html 

• http://www.namsgagnastofnun.is/snjor/index.html 

• http://lokaverkefni.khi.is/v2006/sunngudn/ 

• http://www.natturuskoli.is 

 

Skipulag  og framkvæmd útikennslu í 5. – 7. bekk 
 
Eins og á yngsta stiginu eru það oftast ákveðnar bækur sem kenndar eru ár eftir ár. Með 

nýju námsefni má vera að kennarar gerir breytingar og með nýjum kennurum koma 

nýjar áherslur. Þó er mikilvægt að hafa í huga að samfellu gæti í náminu og að 

nemendur á miðstigi fái viðeigandi kennslu í framhaldi af því sem þeir hafa lært á fyrstu 

árum skólagöngu sinnar.  

 Samkvæmt viðmiðunarstundaskrá eiga nemendur í 5. - 7. bekk að fá 35 

kennslustundir í viku hverri í skólanum og þarf að koma fram í skólanámskrá hvernig 

þessum tíma er varið hverju sinni26. Nemendur í 5. - 7. bekk í Bláskógabyggð fá 

kennslu alla virka daga vikunnar, átta kennslustundir á dag fyrstu fjóra daga vikunnar 

og svo fimm kennslustundir á föstudögum eða samtals 37. Líkt og yngri nemendurnir 

eru nemendur á miðstigi að fá tveimur kennslustundum meira á viku heldur en 

viðmiðunarstundaskrá segir til um. Yfir skólaárið eru þetta þónokkrar kennslustundir 

sem koma aukalega í hlut kennara og nemenda og er það kennara að skipuleggja og nýta 

þessar stundir á sem skynsamlegastan máta. 

  Í Reykholti eru eftirfarandi bækur þær sem mest hafa verið nýttar í 

náttúrufræðikennslu á miðstigi síðastliðin ár, Líkami mannsins, Lífríkið á landi, Lífríkið 

                                                 
26 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti. 2006:14 
 



Kennaraháskóli Íslands  Útikennsla og samþætting námsgreina  

 23 

í fersku vatni,  Auðvitað 1, Auðvitað 2, en bókin Lífríkið í sjó hefur verið tekin að afar 

litlu leyti, eflaust sökum þess hve skólinn er staðsettur langt frá sjó en það er 

óhjákvæmilega kostur að geta heimsótt fjörunna þegar unnið er með efni tengt sjónum. 

Það sýnir í raun svart á hvítu hve miklu máli skiptir að komast í nána snertingu við 

umhverfið í tengslum við námsefnið svo hægt sé að koma því til skila á áhrifaríkan og 

áhugaverðan hátt.  

 Þegar samkennsla milli árganga er við lýði þarf oft að hliðra til námsefni milli 

ára svo sömu nemendur fái ekki kennslu í sömu bókum á milli ára. Því getur það á 

stundum farið svo að nemendur séu að vinna í bókum sem eru of þungar eða jafnvel of 

léttar fyrir þá. Þá kemur að útsjónarsemi kennarans að vinna þannig með efni bókanna 

að það henti þeim aldurshópi sem hann er að vinna með hverju sinni.  

 Að mínu mati er svolítið stórt stökk úr Komdu og skoðaðu bókunum sem henta 

vel yngsta stiginu yfir í þær bækur sem taldar eru upp hér að ofan. Lesefnið verður 

talsvert meira og hugtökin talsvert mörg. Því er mikilvægt að hafa í huga hvað 

nemendur hafa lært á fyrstu námsárum sínum og kennarar þurfa að kanna forhugmyndir 

þeirra rækilega til að geta haft tilfinningu fyrir því hvernig best er að miðla 

kennsluefninu. Enn og aftur er mikilvægt að útikennslan eigi sér fastan sess í vikunni, 

einhvern ákveðinn dag sem ætlaður er til útikennslu.  

 Lífríkið á landi og Lífríkið í fersku vatni eru þannig upp byggðar að þær 

hreinlega bjóða upp á skipulagðar útiferðir til að meta og rannsaka nánustu náttúru 

skólans. Í Reykholti er góður aðgangur að fersku vatni, bæði í lækjum, ám, mýrum og 

vötnum. Þar geta samanburðarrannsóknir notið sýn til fulls. Sama á við fjölbreytileika 

náttúrunnar hvað varðar plöntur, fugla og skordýr. Mólendi, mela, kjarrskóga og 

fjalllendi er nánast allt að finna í næsta umhverfi við skólann. Flest börn í 

Biskupstungum hafa séð refi skottast um í næsta nágrenni við heimili sín og minkurinn 

lætur stundum sjá sig þó erfiðara sé að koma auga á hann en refinn. Fuglalíf er fjölbreytt 

og skógræktin gefur nemendum færi á að skoða marga skemmtilega fugla eins og 

auðnutittlinga, skógarþresti, músarindla og stara sem eru farnir að láta sjá sig í nokkrum 

mæli í Reykholti. Á vorin lifnar svo heldur betur yfir Pollenginu, sem er friðlýst svæði, 

rétt austan við skólann og þar má finna gríðarlega margar tegundir and- og vaðfugla sem 

og mófugla. Má þar helst nefna stokkendur, toppendur og jafnvel gulendur, grágæsir, 

heiðargæsir, helsingja og blesgæsir úr hópi andfugla en úr hópi vaðfugla má sjá lóu, 

stelk, hrossagauk, jaðrakan, óðinshana, spóa, stelk og tjald. Krummi er líka afar 
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skemmtilegur fugl sem sést gjarnan yfir allan veturinn og um hann hafa nú verið ortar 

margar vísur og ritaðar margar sögur.  

 Sumt af efni Auðvitað bókanna er einnig nokkuð vel til þess fallið að nýta til 

útikennslu og má þar helst nefna skoðun á sólkerfinu, landmótun, veðurathuganir, tíma- 

og hraðamælingar, árstíðir, eldgos og fleira. Þar sem efniviðurinn er óþrjótandi er 

mikilvægt að kennarar ákvarði strax í upphafi skólaársins hvernig skipulagi útikennslu 

skuli háttað í samræmi við efni námsbókanna.  

 Gott er að nota fyrstu vikur skólaársins til skoðunnar á gróðri, vatni, fuglum og 

skordýrarannsókna, háveturinn má nota til skoðunnar á sólkerfinu og stjörnum 

himingeimsins og vormánuði er tilvalið að nýta til skoðunnar á fuglalífi eins og 

vorkomu fugla og kviknun lífs í vatni svo dæmi sé tekið. Staðir eins og Þingvellir, 

hverasvæðið í Haukadal og Náttúrurgripasafnið eru frábærir staðir til að sækja heim í 

lengri ferðum en Þingvellir sem og Haukadalur eiga fastan sess í sögu þjóðarinnar og 

ætti að skylda hvert mannsbarn að sækja Þingvelli heim og skoða hinn forna þingstað 

okkar Íslendinga. Þar má tvinna saman sögu og náttúru á mjög svo skemmtilegan hátt. 

 Öllu þessu efni er tilvalið að skipta upp í nokkrar stuttar lotur sem myndi svo 

ljúka með einhverskonar uppgjöri í formi lokaverkefna af misjöfnum toga. Þá kemur 

samþætting námsgreina inn þar sem nemendur geta túlkað niðurstöður rannsókna sinna 

á ýmsu formi, bæði sem tölulegar upplýsingar í stærðfræði, rituðu máli í íslensku eða í 

töflu formi í gegn um upplýsingamenntina.  Fjöldi góðra námsvefja er til sem hægt er að 

nýta samhliða vinnu og námsbókum á miðstigi og um að gera að nýta verkefni sem til 

eru á ýmsum námsvefjum og má þar helsta nefna:  

 

• http://www1.nams.is/fuglar/ 

• http://www.stjornuskodun.is/ 

• http://www1.nams.is/flora/ 

• http://www.yrkja.is/ 

• http://www1.nams.is/landspendyr/index.php 

• http://www.heimurinn.is/ 

• http://lokaverkefni.khi.is/v2006/sunngudn/ 

• http://www.natturuskoli.is 
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Framkvæmd útikennslu í 8. – 10. bekk 
 

 
Í efstu bekkjum grunnskólans þyngist námsefnið verulega. Bækurnar úr flokki almennra 

náttúruvísinda setja svip sinn á það efni sem kennt er á þessu stigi og má segja að þær 

séu uppfullar af fjölda hugtaka sem oft virðast ekki vera á hreinu hjá nemendum. Þær 

bækur sem nýttar hafa verið til kennslu í efstu bekkjum í Reykholtsskóla eru Auðvitað 2 

og 3, Lífríkið á landi, Efnisheimurinn, Einkenni lífvera, Kraftur og hreyfing, Lifandi 

veröld, Orka, Erfðir og þróun og að lokum bókin Sól, tungl og stjörnur. Lesefnið er 

yfirgripsmikið og hefur oft reynst nemendum nokkuð þungt yfirferðar og jafnvel 

mörgum kennaranum. Bráðnauðsynlegt er að nýta það ítarefni sem í boði er eins og 

myndbönd og vefsíður til að dýpka skilning á námsefninum.  

 Að sögn kennara sem ég hef rætt við er efnið svo yfirgripsmikið að þeim finnst 

oft afar lítið svigrúm vera til þess að brjóta kennsluna mikið upp og færa hana út úr 

skólastofunni27. Þar reynir því verulega á kennara að finna leiðir til að opna kennsluna 

og tengja hana náttúrunni. Samþætting við aðrar námsgreinar getur jafnvel gefið 

svigrúm til meiri fjölbreyttni.  

 Samkvæmt viðmiðunarstundaskrá eiga nemendur í 8. - 10. bekk að fá 37 

kennslustundir í viku hverri í skólanum og þarf að koma fram í skólanámskrá hvernig 

þessum tíma er varið hverju sinni28. Nemendur í 8. - 10. bekk í Bláskógabyggð fá 

kennslu alla virka daga vikunnar, átta kennslustundir á dag fyrstu fjóra daga vikunnar 

og svo fimm kennslustundir á föstudögum eða samtals 37 kennslustundir líkt og 

viðmiðunarstundaskrá aðalnámskrár segir til um. Því er lítið svigrúm á elsta stigi 

grunnskólans til að hliðra til en svo virðist vera sem útikennslan sé næstum alveg út af 

borðinu hjá elstu nemendum grunnskólans nema ef til eru taldar einstaka vettvangsferðir 

sem til falla þegar þannig háttar til29. Það er miður því það er á þessu stigi sem 

nemendur eru flestir hverjir orðnir vel læsir, bæði á bækur og umhverfi og að því leyti 

tilbúnir þiggja aukatíma sem gætu jafnvel verið fjölbreyttir og ýtt undir áhuga þeirra á 

náminu. Í raun má segja að verið sé að mismuna eldri nemendum með því að hafa af 

þeim útikennsluna því þroski þeirra gefur þeim tilefni til að vinna ítarlega og á 

upplýsandi hátt úr niðurstöðum sínum. Það er því ærið en nauðsynlegt verkefni fyrir 

náttúrufræðikennara framtíðar að huga að leiðum til að auðga nám nemenda á elsta stigi 
                                                 
27 Berglind Inga Árnadóttir, grunnskóla- og íþróttakennari. Munnleg heimild. 
28 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti. 2006:14 
29 Berglind Inga Árnadóttir, grunnskóla- og íþróttakennari. Munnleg heimild. 
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grunnskólans svo það megi nýtast þeim á sem bestan máta. Heilmargir íslenskir 

námsvefir eru til sem má nýta samhliða bókum í náttúrufræðikennslu en einnig er 

talsvert af myndböndum til sem hafa verið gefin út af námsgagnastofnun sem vert er að 

skoða vel og sýna með því námsefni sem farið er yfir hverju sinni. Að auki er fjöldi 

erlendra vefja gríðarmikill en þar þarf að vanda valið og skoða vel hvað í boði er áður 

en slíkir vefir eru kynntir fyrir nemendum. Dæmi um íslenska náms- og upplýsingavefi 

eru: 

• http://www1.nams.is/fuglar/ 

• http://www.stjornuskodun.is/ 

• http://www1.nams.is/flora/ 

• http://www.yrkja.is/ 

• http://www1.nams.is/kyn/index.php 

• http://www.heimurinn.is/ 

• http://lokaverkefni.khi.is/v2006/sunngudn/ 

• http://www.natturuskoli.is 

• http://www.nams.is/efnisheimurinn/index.htm 

• http://iis.nams.is/hafid/ 

• http://www.namsgagnastofnun.is/lotukerfi/Lotan.htm 

• http://www.nams.is/edlisfr/index.htm 

• http://www.gen.is/ 

• http://www.vedur.is/ 

 

Þegar nemendur eru komnir á elsta stig grunnskólans má einnig ætla þeim að geta 

kannað netheima nokkuð á eigin spýtur og finna þannig upplýsingar sem henta þeim 

verkefnum sem þeir vinna að. Nemendur þurfa þá líka að læra að þekkja hvaða síður eru 

áreiðanlegar og hvaða heimildum má treysta þegar unnið er með upplýsingar af 

vefsíðum. Gott gæti verið fyrir kennara að skipta nemendum í hópa sem hver og einn 

vinnur svo ákveðið verkefni og kynnir svo ítarlegar niðurstöður sínar fyrir hinum 

hópunum. Kynningar geta verið með fjölbreyttum hætti og eiga mjög gjarnan að vera til 

sýnis svo aðrir nemendur geti notið góðs af þeim og lesið sér til upplýsingar og ánægju. 

 Efniviður úr náttúrunni, rannsóknir á nánasta umhverfi skólans, ljósmyndir og 

annað slíkt er tilvalið til að vekja eftirtekt skólafélaganna. Eins gæti verið öflugt að 

virkja foreldra og fá þá til þess að skoða náttúruna með börnum sínum og ýta þannig 
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undir frekari virkni nemenda eftir að heim er komið með allskyns tilraunum og 

rannsóknum á heimi náttúrunnar. Mætti þar nefna að rannsaka komu farfugla, gang 

himintungla, hitastig fallvatna í nágrenni við heimilin, erfðir búfjar og heimilisdýra, 

eldsneytiskostnað og rekstur bifreiða og svo framvegis. Helst af öllu er að safna saman 

áhugaverðum verkefnum í bankann okkar svo úr verði áhugavert safn sem nemendur og 

kennarar hafa gaman að. 
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Lokaorð 
 
Á þessari yfirferð minni um útikennslu hefur verið komið víða við. Við virðumst standa  

nokkuð aftarlega í útikennslu miðað við nágrannaþjóðir okkar og nýtum útikennsluna 

ekki sem kennsluaðferð heldur frekar sem tilbreytingu. Við ættum að  nýta okkur þær 

rannsóknir sem farið hafa fram hjá nágrannaþjóðum okkar og nýta okkur niðurstöður 

þeirra til að stytta okkur leið að settu marki. Okkur ber að skoða niðurstöður rannsókna 

með opnu hugarfari og leytast við að nýta þær okkur í hag svo bæta megi nám og 

skólagöngu barna okkar. Það sem helst stendur uppúr er að líðan og námsárangur 

nemenda sem fengið hafa markvissa útikennslu í nágrannalöndum okkar virðist vera 

betri og það eitt og sér ætti að vera nægur rökstuðningur fyrir því að íslenskir skólar 

ættu að demba sér af fullum þunga út í útikennsluna. Stjórnendur og starfsfólk skólanna 

þurfa þó að standa vel að allri skipulagningu svo afraksturinn verði til sóma því 

óskipulagt skólastarf er engum til góðs. Er það von mín að þessi yfirferð mín geti verið 

hvatning til skólastjórnenda sem og samstarfsfólks til að viðhafa opið hugarfar til 

útikennslu þannig að á næstu árum megum við sjá meiri fjölbreytni í skólastarfi og 

heilbrigðari og ánægðari nemendur sem og kennara. 

 

 

Reykholti, 25. apríl 2008    Agla Þyri Kristjánsdóttir 
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