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 Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um tilurð, umfang og tilgang þróunarverkefnisins Lesið í skóginn 

með skólum (LÍS). Byggt er á niðurstöðum þátttöku 9 skóla í Reykjavík auk 7 skóla á 

landsvísu, þess hugmyndasafns sem þar varð til auk nánari útfærslu og reynslu 

höfunda af þessu kennsluformi. Gerð verður grein fyrir mögulegri samþættingu LÍS 

við nýjar áherslur í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2007 og mikilvægi áframhaldandi 

þróun verkefna og aðgengi þeirra. Við munum sýna fram á hvernig styrkja má 

kennslufræðilegan grunn með því að tengja LÍS við þekktar kenningar í útinámi 

vestanhafs. Til að ná því markmiði munum við styðjast við kenningar Joseph 

Cornell. Áherslur hans í skógarkennslu verða nýttar til framsetningar verkefnablaða. 

Þau geta síðar myndað verkefnasafn sem styður áframhaldandi þróun LÍS. Með þessu 

móti er styrkum stoðum skotið undir kennslufræði og kennsluaðferðir sem geta 

markvisst eflt þroskaþætti nemenda með vinnu tengdri skóginum. 
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1 Inngangur. 

Aðalnámskrá grunnskóla er grundvöllur námsmarkmiða í starfi kennarans, því er 

nauðsynlegt að allt það námsefni sem kennarar vinna útfrá hafi markmið sín að rekja 

til hennar. Skólaþróunarverkefnið Lesið í skóginn með skólum (LÍS)  hefur verið 

útgangspunktur í skógarfræðslu fyrir nemendur valina grunnskóla síðastliðin 8 ár. 

Lokaafrakstur þróunarverkefnis líkt og Lesið í skóginn þarf því að vera faglega 

unninn og í fullu samræmi við gildandi Aðalnámskrá. Í upphafi ritsmíðarinnar verður 

saga og tilurð þróunarverkefnisins rifjuð upp. Þá verða markmið Aðalnámskrár 

reifuð með tilliti til hinna fjölbreyttu námsgreina sem þróunarverkefnið nær til. Með 

því verður stuðlað að samþættingu námsgreina og einstaklingsmiðun náms. Markmið 

ritsmíðar þessarar er einnig að tengja kenningar Joseph Cornell við þær hugmyndir 

og afrakstur sem komið hafa fram í þróunarverkefninu Lesið í skóginn með skólum. 

Þá er komið með hugmyndir að verkefnablöðum byggðum á kennsluaðferðum hans. 

Útskýrð verður uppsetning þeirra og ítarlega er fjallað um kennslufræði Cornell sem 

stuðst er við. Jafnframt færum við rök fyrir því að grunnur þróunarverkefnisins sé 

styrktur til áfarmhaldandi framþróunar með því að beita kennsluaðferðum Cornell. 

Þær styrki fræðilegan grunn og fjölbreytileika kennsluaðferða þróunarverkefnisins 

Lesið í skóginn með skólum.  

Leitast verður við að svara eftirfarandi spurningum: 

1. Hvernig samræmast upphafleg markmið þróunarverkefnisins Lesið í skóginn 

markmiðum í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla? 

2. Hvernig getum við stuðlað að bættu kennsluefni, með uppsetningu verkefnablaða og 

kennslufræðitengingu um skóga og skógarnytjar, til áframhaldandi framþróunar 

Lesið í skóginn?  
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2 Skólaþróunarverkefnið Lesið í skóginn 

Skólaþróunarverkefnið Lesið í skóginn með skólum er þróunarverkefni sem unnið 

hefur verið í samvinnu yfirvalda, grunnskólanna og atvinnulífsins um nokkurra ára 

skeið. Það hefur það að markmiði fyrst og fremst að veita skólum, kennurum og 

nemendum aðstöðu og fræðslu á vettvangi náttúrunnar og þá sérstaklega skógarins. 

Lögð er áhersla á skógarnytjar, samþættingu náms, einstaklingsmiðað nám auk 

áherslu á hreyfingu og umhverfisvitund með verkefninu. Margvíslegar afurðir hafa 

orðið til við vinnuna, bæði afrakstur nemenda og kennara í formi verkefna og 

upplifunar. Uppskera þróunarverkefna líkt og Lesið í skóginn er ekki síst fólgin í því 

að gera sér grein fyrir tengingu þess við þær skyldur sem kennurum ber að halda 

samkvæmt Aðalnámskrá, koma markmiðum þess skilmerkilega til skólayfirvalda auk 

þess að veita kennurum aðgengilegan verkefnabanka sem tengir grunnþætti námsins 

saman og tengir það góðum kennsluaðferðum og lögboðnum markmiðum (Guðrún 

Kristinsdóttir, 1998). 

 

2.1 Tilurð Lesið í skóginn með skólum. 

Skólaþróunarverkefnið Lesið í skóginn á sér nokkuð langa forsögu. Grunnurinn hófst 

með samstarfi Skógræktar ríkisins og Skeljungs á árunum 1993-1998 þar sem lagt 

var upp með kynningu fyrir almenning á mikilvægi skógarins. Sérstakir skógardagar 

voru haldnir í þjóðskógunum- Hallormsstað, Vaglaskógi, Skorradal o.fl. Það sem 

vakti meðal annars mikla eftirtekt gesta og undrun á þessum skógardögum var þegar 

trérennismiðir renndu í nýfelldan blautan viðinn beint úr skóginum og úr urðu til 

margs konar gripir. Það studdi þá kenningu að fólk tengdi ekki endilega skóg og 

viðarnytjar á Íslandi. Skógur væri fyrst og fremst landslag og náttúra, ekki 

efnisauðlind.  

Guðmundur Magnússon smíðakennari á Flúðum fór í námsleyfi sínu til Danmerkur, 

Svíþjóðar og víðar 1997-1998. Hann kynnti sér sérstaklega ferskar viðarnytjar, 

tálgunartækni og gamlar aðferðir í húsgagnagerð þar sem notaður er þurr og blautur 

viður. Guðmundur tilraunakenndi tálgunartæknina í grunnskólanum á Flúðum þegar 
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hann kom til baka. Hann fékk aðstoð frá Ólafi Oddssyni og fleiri starfsmönnum 

Skógræktar ríkisins á suðurlandi við að finna verkefni fyrir nemendur í skógarreit 

Kvenfélagsins rétt hjá skólanum. Farið var í ferð með þá bekki sem mest unnu með 

þessa tækni bæði í Haukadalsskóg og síðan að Tumastöðum í Fljótshlíð. Verkefnið 

gekk undir nafninu “Skógarins gagn og gaman” og var tekið upp á myndband af 

Þorsteini Jónssyni kvikmyndagerðarmanni. Ólafur Oddsson og Guðmundur þróuðu 

síðan samstarf um námskeið fyrir almenning sem kölluðust Lesið í skóginn – tálgað í 

tré. Þar var unnið út frá þessum hugmyndum að tengja saman skóginn og ferskar 

viðarnytjar hans. Námskeiðin voru tveggja daga námskeið til að byrja með í upphafi 

ársins 1999. Á sama tíma var í samvinnu við Símenntunarstofnun KHÍ boðið upp á 

tvö samþætt námskeið fyrir smíðakennara og náttúrufræðikennara þar sem ferskar 

viðarnytjar, tálgunartækni og húsgagnagerð með gömlu aðferðinni voru helstu 

viðfangsefnin. Bjarni Þór Kristjánsson smíðakennari við KHÍ, Ólafur Oddsson og 

Guðmundur Magnússon sáu um undirbúning að námskeiðunum og kenndu á þeim. 

Þá hafa fleiri námskeið, bæði tengd verkefninu Lesið í skóginn og útikennslu 

almennt, rutt sér til rúms af miklu afli innan Kennaraháskólans síðustu ár (Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2007; Stefán Bergmann og Bjarni Þór Kristjánsson, 2003). 

Á árunum 1998-2001 var verkefnið Vinnsla og grisjun, samstarfsverkefni 

skógræktaraðila og annarra úr atvinnulífinu þar á meðal Byko, Nýsköpunarsjóði og 

Skógræktar ríkisins einnig í vinnslu. Afraksturinn varð síðan kennarahandbókin 

Skógurinn og nýting hans sem var samstarfsverkefni Kennaraháskólans og 

Námsgagnastofnunar og var gefin út á vegum hennar árið 2001 (Stefán Bergmann, 

Gísli Þorsteinsson, Bjarni Þór Kristjánsson, Guðmundur Magnússon og Ólafur 

Oddsson, 2001). Allir ofantaldir þættir og sú staðreynd að viðfangsefnið um skóginn 

og nytjar hans tengist Aðalnámskrá grunnskóla á mörgum sviðum, varð til þess að 

árið 2000 var verkefninu Lesið í skóginn - LÍS ýtt úr vör. Samstarfsverkefni 

Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur, Umhverfis og heilbrigðisstofu Reykjavíkur, 

Skógræktar ríkisins, Skógræktarfélags Reykjavíkur, Kennaraháskóla Íslands og 

Kennarasambands Íslands. Í Reykjavík var auglýst eftir þátttökuskólum til að taka 

þátt í þróunarverkefninu sem ákveðin verkefnisstjórn hafði lagt grunnin að því að 

móta. Ellefu skólar skráðu sig til þátttöku en einn dró sig fljótlega út úr verkefninu 

og annar fór hægt af stað. Því var reynsla skólanna níu metin og kom mat á þeirri 

vinnu fram í sérstakri matsskýrslu sem gefin var út á vegum Kennaraháskólans 2003, 
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unnin af þeim Stefáni Bergmann og Bjarna Þór Kristjánssyni. Þetta var aðeins 

upphafið af síðan mun stærra og viðameira verkefni á landsvísu sem hófst árið 2002 

þar sem sjö skólar tóku þátt í að móta og þróa verkefnið áfram (Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2007; Stefán  Bergmann og Bjarni Þór Kristjánsson, 2003).  

 

2.2 Lesið í skóginn með skólum á landsvísu. 

Á grundvelli þeirrar reynslu sem Reykjavíkurverkefnið skilaði var lögð sérstök 

áhersla á gott skipulag í samstarfi skólanna sem tóku þátt í landsverkefni Lesið í 

skóginn með skólum. Það var gert með undirritun samstarfssamnings á milli allra 

samstarfsaðila og við einstaka skóla. Markmiðið var að unnið væri eftir 

verkefnislýsingu, að yfirstjórn skólanna væri þátttakandi í verkefnisstjórn innan 

skólans um LÍS - verkefnið og samsetning hennar næði til allra skólastiga og sem 

flestra faga innan skólanna að sögn Ólafs Oddssonar verkefnisstjóra.  

Hrafnagilsskóli var fyrstur skólanna á landsvísu til að hefja þetta víðtæka verkefni. 

Þar var ítarlega unnið að undirbúningi verkefnisins og var námskrá skólans meðal 

annars tekin til endurskoðunar með hliðsjón af áherslum þess. Verkaskipting var 

þaulskipulögð og gaf þessi vinna fyrirheit um hversu mikið er hægt að gera ef viljinn 

er fyrir hendi (Skógrækt ríkisins, e.d.). Verkefnisstjórn landsverkefnisins skipuðu 

þeir Ólafur Oddsson sem var verkefnisstjóri LÍS og fulltrúi Skógræktar ríkisins í 

verkefninu. Stefán Bergmann dósent við Kennaraháskólann. Þór Þorfinnsson 

skógarvörður á Hallormsstað var fulltrúi Skógræktar ríkisins. Brynjar Skúlason 

svæðisstjóri Norðurlandsskóga og Bjarni Þór Kristjánsson kennari var fulltrúi 

Kennarasambands Íslands í stjórninni (Skógrækt ríkisins, e.d.). 

Fyrri reynsla hafði berlega sýnt fram á nauðsyn þess að hafa góðar aðstæður til 

útikennslunnar á sérstöku svæði sem uppfylltu tilgang verkefnisins. Því var 

sérstaklega mikil áhersla lögð á að nálægur „grenndarskógur“ væri til staðar fyrir þá 

skóla sem tækju þátt í landsverkefninu. Lögð var áhersla á að fræðsla færi fram í 

grenndarskógum skólanna og að sem flestir starfsmenn tækju þátt í þeirri fræðslu og 

kynntust því vinnu í grenndarskóginum og möguleikum hans í skólastarfi. Samningur 

var gerður um afnot af viðkomandi skógi við skógareiganda oft með það fyrir augum 

að nemendur og starfsfólk skóla tækju að sér vissa viðhaldsvinnu í skóginum, 

útplöntun og grisjun. Þetta fyrirkomulag hefur komið mjög vel út þar sem báðir 
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aðilar njóta góðs af samstarfinu. Náin tengsl nemenda við skóginn myndast þegar 

þeir fá að stuðla að uppbyggingu umhverfisins, jafnframt því að njóta góðs af 

aðstæðum þeim sem skógarreiturinn býður upp á. Þessi tenging og aðstaðan er 

nauðsynlegur þáttur þess að verkefnið skilaði tilætluðum árangri. 

Reykjavíkurverkefnið og fyrri reynsla þeirra aðila sem stóðu að Lesið í skóginn með 

skólum hafði einnig sýnt fram á mikilvægi góðrar stjórnar, skipulags og fræðslu áður 

en út í verkefnið var haldið. Því voru sérstök námskeið haldin fyrir kennara og 

utanumhald verkefnisins í heild eflt. Skólarnir sem tóku þátt í landsverkefninu voru 

Grunnskóli Borgarfjarðar á Hvanneyri og Kleppjárnsreykjum en þeir voru 

sameinaðir í einn skóla á starfstíma verkefnisins, Varmalandsskóli í Stafholtstungum, 

Hrafnagilsskóli í Eyjafjarðarsveit, Hallormsstaðaskóli á Fljótsdalshéraði, Flúðaskóli í 

Hrunamannahreppi og Laugarnesskóli í Reykjavík. Skólarnir voru valdir hver úr 

sínum landshlutanum og munu að vonum verða leiðandi í skólastarfi á sviði 

skógarfræða í sínum landsfjórðungum (Skógrækt ríkisins, e.d.). Námsgagnastofnun 

hefur komið að verkefninu með því að veita ráðgjöf varðandi námsefnisgerð eins og 

við gerðar fyrrnefndrar bókar, Skóginn og nýting hans. Þá hefur einnig verið gefin út 

bókin Lesið í skóginn, tálgað í tré á vegum Garðyrkjuskóla ríkisins. Hún er eftir Ólaf 

Oddsson og er kennslubók um skógarvinnu byggð á verkefninu Lesið í skóginn.  

 

2.3 Markmið verkefnisins Lesið í skóginn með skólum. 

Með því að tengja skógarvinnu og þekkingu á skóginum, nytjum hans og lífríki, inn í 

grunnskólana er verið að stefna að aukinni virðingu og vitneskju um mikilvægi hans 

fyrir nútíma samfélagið. Þróunarstarfið Lesið í skóginn með skólum hefur verið 

leiðandi í þessari tengingu skógarfræðslu og aukinni vitund landans um 

skógarmenningu síðustu árin. Með þessari markvissu fræðslu og þeim markmiðum 

sem sett hafa verið fram við framvindu þróunarverkefnisins hefur verið aukinn vegur 

og virðing skógarins í skólastarfi (Skógrækt ríkisins, e.d.).  

Markmið verkefnisins Lesið í skóginn með skólum eru fyrst og fremst að: 

 -  efla  samþætta fræðslu um skóga og skógarnytjar  á öllu skólastigum-

grunnskólans. 

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

loknu tveggja ára þróunarstarfi.   
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- tryggja áframhaldandi fræðslu um skóga og skógarnytjar m.a. með útgáfu 

námsefnis sem nýtist í öllum greinum grunnskólans (Skógrækt ríkisins, e.d.). 

Þá hafa fleiri markmið litið dagsins ljós eftir því sem verkefnið hefur þróast áfram. 

Þátttökuskólarnir settu sér sín eigin markmið með hliðsjón af markmiðum 

skólaþróunarverkefnisins og í samræmi við sínar eigin skólastefnur. Í ársskýrslum og 

áfangaskýrslum sem unnar hafa verið á starfstíma verkefnisins hafa markmið bæst 

við og þróast áfram, í þessu samhengi má benda á mikilvægi grenndarskóganna og 

nauðsyn eignar skólanna á tækjum og tólum við grenndarskógarvinnuna. Mest öll 

fræðsla fyrir starfsfólk þátttökuskólanna fór fram í þeirra eigin grenndarskógum til 

þess að þeir kynntust vel sínu væntanlega starfsumhverfi. Aukin áhersla á 

samþættingu námsgreina og nauðsyn skipulegrar undirbúningskennslu til handa 

kennurum kom margoft í ljós. Eðlilega beindist fræðslan mest að skógfræðilegum 

þáttum. Tálgunarþátturinn varð akkeri þessarar fræðslu og virtist opna augu kennara 

fyrir skóginum sem viðfangsefni í skólastarfi. Þá kom greinilega fram í matskýrslum 

mikilvægi samstarfs innan og utan skólanna, enn frekari þróun samnorræns samstarfs 

og síðast en ekki síst mikilvægi námsefnisgerðar fyrir grunnskóla og allan almenning 

um skóga og skógarnytjar. Þróun á námsefni er þegar komin nokkuð áleiðis með 

útgáfu ofantalinna kennslubóka. Við þróunarstarf þátttökuskólanna hefur safnast 

mikið magn hugmynda að verkefnum tengdum skóginum, mörgum námsgreinum og 

skólastigunum. Töluvert magn verkefna liggur enn hjá þátttökuskólunum og telur 

Ólafur Oddsson verkefnisstjóri brýnt að safna þeim saman svo hægt sé að gera þau 

aðgengileg. Það var sameiginlegt markmið allra samstarfsaðila að miðla reynslu og 

þekkingu til annarra. Hjá þátttökukennurum liggja einnig upplýsingar um tengingar 

við námsgreinar, skólanámskrá þeirra og Aðalnámskrá grunnskóla frá 1999. Notkun 

á sameiginlegu verkefnablaði átti að verða til þess að samræma þetta starf en enn 

stendur eftir að yfirfara og samræma verkefnablöðin m.t.t. útfærslu, 

kennslufræðinálgunar auk tengingar verkefna við Aðalnámskrá grunnskóla 2007 að 

sögn Ólafs Oddssonar á haustmánuðum 2007. Markmið þessa verkefnis er einmitt sú 

tenging. Framtíðaráformin eru að koma upp sérstökum kennsluefnisbanka, 

verkefnablöðum sem skilmerkilega væru sett upp og biðu upp á margvíslega 

möguleika í lífi og starfi í tengslum við skógarvinnuna. Þessi verkefnabanki þyrfti að 

vera aðgengilegur í gegnum heimasíðu verkefnisins á netinu, núverandi vefslóð þess 
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er: http://www.skogur.is/ (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007; Stefán Bergmann og Bjarni 

Þór Kristjánsson, 2003). 

 

3 Áherslubreytingar í kjölfar nýrrar Aðalnámskrár. 

Aðalnámskrá grunnskóla er byggð á grunnskólalögum nr. 66/1995 ásamt áorðnum 

breytingum. Í janúar 2007 tóku gildi breytingar á þessum lögum, nr. 98/2006, þar 

sem skólum og stjórnendum þeirra er gert mögulegt að móta eigin stefnu og auka 

sveigjanleika í stefnumörkun skólanna og skipulagi á námi og kennslu. Skiptir þar 

miklu máli setning sem verður að 1.mgr. 35.gr. laganna, sér í lagi þegar litið er til 

þeirra áherslna sem lagðar eru í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla en þar segir:  

„Allir nemendur grunnskólans eiga rétt á hvetjandi námsumhverfi í 

viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan. 

Grunnskólinn skal í hvívetna haga störfum sínum þannig að nemendur finni 

til öryggis og njóti hæfileika sinna” (Lög um grunnskóla nr. 98/2006).  

Einar af markverðustu breytingum við útgáfu nýrrar Aðalnámskrár 2007 sem gefin 

var út samfara breytingum laganna var að taka út þrepamarkmið sem einkenndu fyrri 

námskrá. Í almennum hluta hennar segir  

„ ... skipulag kennslu innan árganga og milli árganga er í höndum einstakra 

skóla og fer það eftir aðstæðum á hverjum stað” (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2006, bls. 5). 

Í dag er því auðveldara um vik fyrir skólastjórnendur og kennara að samþætta 

námsgreinar og aldurstig í fjölþættum verkefnum innan skólastarfsins (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2006). Þetta gefur aukna möguleika til frekara þróunarstarfs í þágu 

útikennsluaðferða við íslenska grunnskóla. 

  

3.1 Samræming markmiða Lesið í skóginn og nýrrar Aðalnámskrár. 

Nýútgefin Aðalnámskrá grunnskóla hefur opnað nýjar dyr til samþættingar, aukinna 

áhersla á einstaklinginn í skólastarfi auk verkkunnáttu nemendum til handa. Í 

áðurútgefinni námskrá frá 1999 voru stífari rammar til uppbyggingar náms fyrir 



12 
 

útikennsluaðferðir. Það virtist þó ekki koma í veg fyrir, eins og segir í lokaskýrslu 

Stefáns og Bjarna um Reykjavíkurverkefnið, að kennurum fannst verkefnið í heild 

samrýmast markmiðum gömlu námskrárinnar. Þá sérstaklega að samþætting 

námsgreina og kennslu í líffræði falli vel að verkefninu sem og námskránni. Þeir taka 

fram að það vanti áherslu á umhverfisvernd og tálgun sem er stór þáttur í 

þróunarverkefninu. Þá benda þeir á að það fari eftir því hvernig kennarar túlka 

framsetningu markmiða í Aðalnámskrá hvernig til tekst (Stefán Bergmann og Bjarni 

Þór Kristjánsson, 2003). Breytingarnar á Aðalnámskrá grunnskóla 2007 eru 

mismiklar, litlar í sumum fögum á meðan að aðrir faghlutar eru gerðir sveigjanlegri 

með brottnámi þrepamarkmiða. Nútímaþjóðfélagið breytist dag frá degi og því er 

mikilvægt að nemendur fái betri heildarsýn á lífið og öðlist færni í að meta aðstæður 

frekar en að læra staðreyndir utanbókar. Verkefni eins og skólaþróunarverkefnið 

Lesið í skóginn með skólum koma með nýja vinkla inn í skólastarfið til að fullnægja 

þessum þætti. Þar sem umhverfið nýtist sem kennsluaðferð, kennslustofa og 

óþrjótandi efniviður í hlutbundin og óhlutbundin verkefni. Hér verður reifað hvernig 

hægt er að tengja markmið námsgreina í nýrri Aðalnámskrá þeirri vinnu sem fram fer 

í þekkingarleit nemenda sem taka þátt í Lesið í skóginn. 

3.1.1 Náttúrufræði, umhverfismennt og samfélagfræði. 

 Í námskrám um náttúrufræði, umhversfismennt og samfélagsgreinum er lögð mikil 

áhersla á jákvæða upplifun nemenda af námi sínu í grunnskólanum. Óhefðbundin 

vinna með nemendum er tilvalin til að vekja áhuga þeirra. Þannig næst fram 

jákvæðni gagnvart náminu og námsefninu. Í námskrá um náttúru og umhverfismennt 

kemur fram að forvitni og áhugi séu helstu aflgjafar náms, fjöregg sannrar 

menntunar. Mikilvægasta hlutverk náttúrfræðikennslu í grunnskóla er að viðhalda 

þessari forvitni og þessum áhuga barna og unglinga á umhverfi sínu og sjálfum sér 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2007d). Lesið í skóginn vekur þennan áhuga og viðheldur 

honum með fjölbreyttum verkefnum úti við auk ýmiskonar rannsóknarvinnu og 

tilraunum á sviði náttúrunnar. Forvitni nemenda er viðhaldið með fræðslu, leikjum 

og upplifunum. Segja má að verkefnið falli vel að þeim hluta nýrrar Aðalnámskrár er 

snýr að náttúruvísindunum. Í náttúru og umhverfismennt hefur nú í enn ríkari mæli 

fléttast fræðsla um ábyrgð okkar gagnvart nánasta umhverfi sem og heimsins alls. 

Tengist það vel verkefnum er snúast um skóginn. Hvernig verður skógur til? Hvað 

þarf að gera til að viðhalda honum? Hvaða efnivið felur hann í sér? Hverskyns 
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upplifanir leynast í honum? Aðalatriðið er að koma á tengslum og skilningi til 

nemenda um mikilvægi framkomu okkar við náttúruna og gera nemendum þannig 

kleift að halda út í lífið með færni til að aðlaga þekkingu yfir á daglegt líf. Dæmi um 

verkefni sem henta vel í náttúrufræðikennslu er á verkefnablöðunum „Fuglar“ og 

„Skógurinn, umgengni og virðing“ sem sjá má í fylgiskjölum nr: 3. og 4. 

Í samfélagsgreinum er lögð áhersla á fjölbreytta kennsluhætti líkt og í 

náttúrufræðinni, má þar nefna samræður, frásagnir, leik og myndvinnu ásamt 

vettvangsferðum og upplifunum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007j). Samfélagsfræði 

hentar því vel til samþættingu námsgreina ekki síður en við verkefna á milli 

aldurstiga. Með slíkri samþættingu er auðvelt að ná fram markmiðum Lesið í skóginn 

og Aðalnámskrár samhliða. Gjarnan er meiri samþætting á yngri stigum en með 

góðri samvinnu kennara er slíkt vel hægt á unglingastigi einnig. Þetta hefur til dæmis 

sannað sig þegar „Söguaðferðinni“ hefur verið beitt meðal þátttökuskólanna. Lesið í 

skóginn deyfir mörkin á milli faghluta með áhugaverðu skógarívafi og fellur því vel 

að kennslu í samfélagsfræði auk þess sem auðvelt er að samtvinna hana inn í flest 

það starf sem fram fer í skóginum. Allar kennsluaðferðir J.Cornell sem bent er á 

síðar (auk fylgiskjala) byggjast að miklu leyti upp á leik, upplifun og tjáningu og 

falla því sérstaklega vel að þessum hluta. 

 

3.1.2 Listgreinar og hönnun. 

Það má segja að listgreinar og hönnun falli vel að verkefninu í heild. Tálgunarhluti 

verkefnisins Lesið í skóginn fellur sér í lagi að námskrá um hönnun og smíði. Með 

útgáfu nýrrar Aðalnámskrár hafa komið fram bein markmið um vinnu í blautan við 

og að kynna bitjárn þeirrar vinnu fyrir nemendum. Nemendur hafa tækifæri til að 

lesa í efnivið skógarins og nýta hann til sköpunar nytja- og listmuna. Viðarfræði, 

vistfræði, sjálfbær þróun og lífríkið allt skipar stóran sess í LÍS og fellur vel að 

markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla og gefur kennurum gott færi á aukinni 

samþættingu námsgreina. Ásamt eflingu hópvitundar nemenda fær hver og einn að 

sýna eigin færni til sköpunar. Með því öðlast nemendur verkþjálfun og kynnast fleiri 

aðferðum til að vinna með hráefni skógarins. Viðarfræðin er einnig mikilvægur 

þáttur í smíðavinnunni og samræmist vel markmiðum um að nemendur þekki 

eiginleika efnisins. Með aukinni þekkingu á þessum grunnþáttum gerum við 
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nemendum kleift að færa þekkinguna með sér heim og miðla henni áfram. Þannig 

fær handverkið og verkkunnáttan að lifa áfram um ókomna tíð. Rétt vinnubrögð, 

fallegt handbragð og góð umgengi við verkfæri skiptir miklu máli. Sérstakar vinnu 

og öryggisreglur eru við meðferð bitverkfæra, s.s. tálgunarhníf og tálgunarexi sem 

ber að virða, það er stór þáttur í skógarvinnunni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007c). 

Dæmi um gott verkefni í tengslum við námskrá hönnunar og smíða er 

„Smjörhnífurinn“, sjá fylgiskjal nr: 1. 

Í myndmenntinni er mikið lagt upp úr sjónrænni upplifun, skynjun og skilningi 

mannsins á heiminum sem á sér sterkar rætur í verkefninu Lesið í skóginn með 

skólum. Unnið er með tvívíðar og þrívíðar myndir, því er ekki úr vegi að nýta 

náttúruna sem listagyðju, fyrirmynd eða reynslu til að vinna út frá. Eins og segir í 

námskránni eiga nemendur að fá tækifæri til að vinna útfrá eigin forsendum, þroska 

sínum, áhuga og þörfum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007h). Myndmenntaverkefni 

sem unnin eru í verkefninu Lesið í skóginn geta verið af öllum mögulegum toga, 

samþætt við aðrar námsgreinar auk sérstakrar áherslu á listina sjálfa, unnið út á 

vettvangi jafnt og í skólastofu.  

Segja má að sömu reglur gildi um textílmenntina. Að ógleymdu samræminu á milli 

handverksgreina á borð við textílmennt og hönnun og smíði, þar sem handverk er í 

hávegum haft. Reynsla, upplifun og skilningur við vinnu á verkefnum með skóginn 

að leiðarljósi ásamt greinum, könglum eða öðrum efnivið fengnum úr skóginum sem 

nýtist við vinnuna sjálfa. Fjölmargar hugmyndir eru að textílverkefnum að loknu 

þróunarstarfinu eins og náttúruvefur þar sem nemendur vefa utan um greinar fengnar 

úr skóginum. Það sem nýtist í hönnun og smíðisgripi verður að stofustássi en ef 

eitthvað gengur af má skila því aftur til skógarins. Við eigum bara eina jörð og erum 

öll ábyrg fyrir velfarnaði okkar og hennar. Í námskrám um náttúrufræði og 

verkgreinar er lögð áhersla á að nemendur læri að virða náttúruna og auðlindir 

hennar.  

Möguleikarnir eru óendanlegir þegar kemur að tónlistinni, samþætting, hljómur og 

efniviður er órjúfanlegur hluti skógarins. Í honum er hægt að leggja áherslu á 

upplifun; hreyfingu, hlustun, sköpun, ásamt tilraunum, hljóð í skógi, hljóðfærasmíð 

og tónsmíð svo eitthvað sé nefnt. Tónlistin er einnig gríðarlega stór þáttur í samfélagi 

manna, eins og segir í Aðalnámskránni um tónmennt;  
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„Hefur tónlist á öllum tímum í öllum samfélögum verið samofin lífi og starfi 

manna. Í gleði og í sorg, við vinnu heima og heiman, í átökum og í friði, til 

örvunar, sefjunar og hvíldar, alls staðar er tónlistin. Hún hefur upphafið 

andann, sameinað, varðveitt söguna og útskýrt það sem orð fá ekki sagt. 

Ekkert svið mannlegrar tilveru er án tónlistar” (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2007h, bls. 23).  

Vegna hluta samþættingar í Lesið í skóginn með skólum fellur námskrá um tónlist 

mjög vel að verkefninu. Hljóðfæragerð er mjög spennandi þáttur þar sem 

efniviðurinn er fenginn beint úr skóginum. Nokkur verkefni hafa komið fram í 

þróunarstarfinu um gerð hljóðfæra og má þar nefna flautugerð. Einnig er hægt að 

hluta sundur tré sem felld hafa verið og útbúa stærri ásláttarhljóðfæri, vindhörpu eða 

minni hringlur og getur þá hver útfært á þann hátt sem hentar aldri og aðstæðum 

hverju sinni.  

Listgreinar skipta nemendur miklu máli bæði í leik og starfi. Margir fá þar notið sín 

og geta sýnt fram á færni sem ekki er fyrir hendi í skólabókum og aðrir sem sýna 

þekkingu sína á annan hátt en skriflega. Tjáning og leiklist eru greinar sem eiga svo 

sannarlega sinn sess í LÍS. Þar er vettvangurinn til; að fara með ljóð, texta eða heilar 

leiksýningar, út í náttúrulegt umhverfi. Þannig er lögð aukin áhersla á 

hugmyndaauðgi og getu nemenda til spuna. Á vettvangi þurfa nemendur að vinna 

með umhverfið sem leikmynd. Þá getur leikmyndin skapað leikritið eða söguna. 

Fornsögur, álfar, dvergar og tröll geta svo sannarlega átt heima í krókum og kimum 

skógarins. Leiksýningar og framsögn er einnig hægt að samþætta með mjög mörgum 

öðrum greinum.  

Hægt er að vinna hverskonar upplifunar- og listverkefni í tengslum við allar 

listgreinar þegar farið er útfyrir skólastofuna. Lesið í skóginn er því sannkallað 

listsamþættingarnám í útikennslu. Eins og lesa má á milli línanna af ofantöldu getur 

reynst örðugt að aðgreina listgreinarnar sem slíkar þegar komið er út í vinnu á 

vettvangi. Því er óhætt að segja að ný útgáfa Aðalnámskrár hafi verið kærkomin fyrir 

listgreinarnar með sínar sveigjanlegu áherslur. 
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3.1.3 Íþróttir og lífsleikni. 

Í námskrá um íþrótta- líkams- og heilsurækt er skýrt kveðið á um að íþrótta- og 

hreyfinám hafi ekki aðeins góð áhrif á líkamlega heilsu hvers nemanda, heldur hafi 

það einnig jákvæð áhrif á andlega og félagslega líðan. Slíkt sé hægt að gera með 

reglulegum æfingum og leikjum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007f). Í umhirðu og 

uppbyggingu skógar er fólgin mikil hreyfing, þar sem líkamsbeiting og vinnuaðferðir 

eru kynntar fyrir nemendum. Við gróðursetningu, hvort sem um er að ræða á 

græðlingum, bakkaplöntum, færslu á sjálfsáðum plöntum eða stærri plöntum, er 

hreyfingin augljós. Það þarf að stinga upp, róta til í jarðvegi, blanda áburði í jarðveg 

og fara á milli staða þar sem bil verður að vera á milli plantna. Ekki er nóg að setja 

niður plöntur heldur þarf einnig að grisja þær sem fyrir eru, hlú að smáplöntum bæði 

með því að fjarlæga sinu og gróður, einnig með því að bera á og vökva ef þess þarf. 

Því má segja að hóflegt líkamlegt erfiði felist í vinnu við verkefnið Lesið í skóginn 

og tengingin við þann hluta Aðalnámskrár því augljós.  

Þegar komið er út fyrir veggi skólans fáum við tækifæri til aukinnar hreyfingar. Í 

vettvangsferðum og í grenndarskóginum er kjörið að kenna með leikjaívafi og auka 

þannig hreyfingu nemenda í takt við markmið um íþróttir. Byrjað er að fá nemendur í 

lið með sér með því að fara í leik sem samstillir hópinn. Í kjölfarið er farið í leik sem 

vekur áhuga þeirra á náttúrunni. Aðalvinnan gefur nemendum færi á að vinna í 

gegnum hreyfingu, skynja náttúruna, afla efnis og læra. Í lokin er gott að biðja 

nemendur að segja frá upplifuninni og deila reynslu sinni með hópnum (Cornell, 

1989). Þessi hreyfiþáttur í gegnum leik og starf samræmist kennsluaðferðum J. 

Cornell, sjá umfjöllun síðar og á fylgiskjölum. Í fræðslu fyrir kennara hafa verið 

haldin námskeiðið um víkingaleiki þar sem hreyfing, samvinna og 

einstaklingskeppni var æfð, jafnframt því sem notað var efni úr skóginum í einstakar 

þrautir. 

Þegar fjallað er um lífsleikni er verið að fjalla um það mikilvæga hlutverk 

grunnskólans að efla alhliða þroska nemandans. Meðal annars með því að hann geri 

sér far um að rækta andleg verðmæti, líkamlegt heilbrigði og sálrænan styrk. Hann 

beri virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum auk þess að verða virkur þátttakandi í 

lýðræðislegu samfélagi. Jafnframt þarf að rækta hæfileika til sköpunar og verklegrar 

færni. Þessi námsgrein á að gera skólum kleift að vinna á ítarlegri hátt með nánasta 
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umhverfi nemenda og samfélagið í heild (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007i). Í Lesið í 

skóginn eru kennarar yfirleitt að vinna með lífsleikni á einhvern hátt og því eðlilegt 

að markmið námskrárinnar falli vel að skógarvinnunni. Þar sem hópandi er efldur 

ásamt því að unnið er með sjálfstæði og frumkvæði hvers einstaklings fyrir sig.  

 

3.1.4 Heimilisfræði, stærðfræði og íslenska. 

Heimilisfræði er ein af þeim námskrám sem hvað minnst breyttust við útgáfu nýrrar 

Aðalnámskrár árið 2007. Heimilisfræði fellur mjög vel að verkefninu Lesið í skóginn 

með skólum ef unnið er með eldstæði í grenndarskógi. Þar má kenna nemendum að 

umgangast  opinn eld, hita vatn eða baka brauð svo eitthvað sé nefnt. 

Heimilisfræðikennara ber einnig að fræða nemendur um umhverfisvernd og fellur sú 

fræðsla vel að markmiðum Lesið í skóginn auk markmiðum námskráa um 

náttúrufræði og samfélagsgreinar. Greininni er ætlað að stuðla að góðu heilsufari, 

hagsýni og verndun umhverfis, ásamt því að fjalla um lífsskilyrði mannsins, 

líkamlegar og andlegar þarfir hans (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007b). Jafnvægi 

góðrar hreyfingar, hollra lífshátta og fræðslu stuðlar að velferð og eykur færni 

nemenda í að takast á við daglegt líf. Í ljósi ofantaldra þátta er ljóst að þessir þættir 

Aðalnámskrár og markmiða Lesið í skóginn smella saman. Verkefnið „Naan brauð” 

sem sjá má í fylgiskjölum nr. 6 og 6a, fellur sérstaklega vel að vinnu með eldstæði í 

grenndarskógi. Taka má fram að yfirleitt þarf að vera búið að undirbúa vinnu út í 

náttúrunni áður en á vettvang er haldið með meðhöndlun hráefnis og undirbúning. 

Stærðfræði er stór þáttur í öllum fræðigreinum sem og í daglegu lífi. Mörg þau 

verkefni sem eru afrakstur þróunarverkefnisins Lesið í skóginn með skólum tengjast 

stærðfræði. Enda er auðvelt að aðlaga verkleg verkefni í stærðfræði að kennslu í 

skógi. Mælingar hverskonar liggja nokkuð beint við eins og; flatarmál, ummál og 

rúmmál. Einnig hugtök eins og; stór/lítill, mikið/lítið, rammi, sjónarhorn, vinkill og 

fleiri (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007k). Hægt er að láta nemendur finna hæsta tréð, 

það sverasta, fjölda einstakra tegunda eða minnsta tréð svo eitthvað sé nefnt. Máli 

skiptir að nemendur upplifi námsefnið sem samstæða heild og það laði fram jákvæð 

viðhorf þeirra gagnvart því. Nemendur eiga að skynja nám í stærðfræði sem ferli og 

skapandi athöfn fremur en söfnun afmarkaðrar kunnáttu og þekkingar (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2007k). Þessi nálgun getur verið mjög styðjandi og hvetjandi sér í lagi 



18 
 

fyrir yngri börn sem enn hafa ekki náð getu upp fyrir hlutbundna hugsun. Því er mjög 

mikilvægt að vinna á fjölbreyttan hátt með stærðfræði og getur slík vinna vel fallið 

að verkefnum tengdum LÍS. Þar má telja árhringi, ákvarða þannig aldur, mæla tré, 

svo að eitthvað sé nefnt. Dæmi um skapandi og skemmtilegt verkefni í stærðfræði er 

verkefnið „Hæðarmæling“, sjá fylgiskjal nr. 2. 

Íslenska er grein sem auðveldlega má tengja skóginum með margvíslegum hætti. Í 

leikrænni tjáningu kemur íslenskan sterk inn, í framsögn, ritun leiktexta, ljóðagerð og 

upplestri. Skógurinn er einnig fullur af íslenskum orðum og orðatiltækjum sem geta 

bætt orðaforða nemenda þegar þeir læra nýstárlega notkun móðurmálsins (Jordet, 

2003). „Orðaleit” er verkefni sem hentar vel í íslenskukennslu í skógi og má útfæra 

hana á margvíslegan hátt, sjá fylgiskjal nr. 5. Þetta verkefni er einnig vel hægt að 

yfirfæra á kennslu í erlendum tungumálum. Í námskrá um íslensku er lögð mikil 

áhersla á að auka og viðhalda áhuga nemenda og teljum við ekkert betur til þess 

fallið en fjölbreytta kennslu, með mismunandi áherslum og margvíslegum 

kennsluaðferðum. Með því að rækta móðurmálið á þennan hátt gefum við nemendum 

tækifæri á að kynnast margbreytileika íslenskrar tungu og því orðtaki sem hún hefur 

yfir að ráða. Þannig aukum við líkurnar á að nemendur hafi góðan grunn að byggja á, 

sem stuðlar að jákvæðri sjálfsmynd. Allt þetta ýtir undir skapandi skólastarf sem 

hefur hefðbundið námsefni að leiðarljósi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007e). 

 

3.1.5 Aðrar greinar í grunnskólum 

Að endingu standa nokkrar greinar eftir, þá helst upplýsinga- og tæknimennt ásamt 

erlendum tungumálum og trúarbragðafræðinni. Það er öllu erfiðar að tengja þær við 

verkefni sem tengjast skógarfræðslunni beint. Í gömlu kristinfræðinni líkt og í 

lífsleikni ber nemendum að virða lýðræðislegt samfélag hafa kristilegt siðgæði að 

leiðarljósi og sýna umburðarlyndi gangvart öllum mönnum. Svo djúpt tekur námskrá 

um kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði í árinni (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2007g).  Námskrá um tungumálanám kveður á um að mikilvægt sé að námið hafi 

inntak og merkingu fyrir nemendum. Miklu máli skipti að vekja áhuga strax í 

upphafi og í framhaldinu að viðhalda honum. Jákvætt viðhorf til tungumálsins og 

menningararfleiðin sé hluti af náminu. Þá sé mikilvægt fyrir nemendur að þeir geti 

notað tungumálið á skapandi og skemmtilegan hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, 
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2007a). Óhætt er að segja að í hverju því verkefni sem nemendur taka sér fyrir 

hendur, úti í náttúrunni, skapist um það fjölbreyttar og hressandi umræður. Þær geta 

farið fram á hvaða tungumáli sem er. Orðabækur eru nauðsynlegur hluti við alla 

tungumálakennslu, því er sjálfsagt að hafa slíkt við höndina þegar útikennsla með 

tungumál er viðfangsefnið. Latína er tungumál flokkunarfræði líffræðinga og því er 

nóg um slík orð í skógi og skógarbotni. Í nöfnum má oft finna staðarheiti viðkomandi 

plantna sem getur reynst skemmtilegur útgangspunktur í erlendu tungumáli.  

Tæknin er órjúfanlegur þáttur nútímaumhverfisins. Hún er eitt af viðamestu 

mótunaröflum nútímans þar sem hún samtvinnar listina við skapandi þætti 

framtíðarinnar. Sköpunargáfu, þekkingu og verklega færni þarf til að tjá umhverfi sitt 

í ljósi tækninnar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007l). Þetta eru allt þættir sem 

nemendur þurfa sífellt að hafa meiri getu til að beita í þekkingarleit sinni til 

framtíðar. Fjölmargar leiðir eru til að tengja námskrá tæknimenntar við verkefnið 

Lesið í skóginn. Samþætting er órjúfanlegur þáttur, þá sérstaklega við íslenskunám. 

Ef semja á sögur, ljóð eða annað má nýta tæknina til að skrá niður afrakstur. Þá koma 

ýmsar upplýsingar fram við mælingar og í tengslum við stærð- og náttúrufræði sem 

skrá má niður í formi línurita, súlurita eða einfaldra niðurstaða með hjálp tækninnar. 

Myndvinnsla, GPS punktar á kortum og fleira tengt hátækni er áhugavert að vinna í 

tengslum við skógarfræðin. Taka má myndir á mismunandi árstímum til að vinna 

með síðar eða jafnóðum. Með slíkum verkefnum er hægt að virkja tækniþenkjandi 

nemendur sem annars fengju ekki jafn mikið út úr útikennslunni.  

 

 

3.2 Reynsla þátttökuskólanna með tilliti til nýrrar Aðalnámsskrár. 

Þróunarverkefnið Lesið í skóginn hefur nú verið við líði í flestum þátttökuskólunum í 

landsverkefninu í á fimmta ár. Skólarnir hafa flestir nýtt verkefnið til áframhaldandi 

vinnu tengdu verkefninu þrátt fyrir að formleg lok þess hafi verið vorið 2006. 

Grenndarskógarnir hafa komið sér sérstaklega vel til áframhaldandi vinnu í 

skóginum. Þó ber að geta þess, vegna reynslu úr Reykjavíkurverkefninu að 

mikilvægi nálægðar við grenndarskóg er stór  þáttur í nýtingu hans. Ef um langan 

veg er að fara gefst oft lítill tími til kennslu í skóginum sjálfum. Þannig var einmitt 

reynslan af lengri vettvangsferðum í Reykjavíkurverkefninu, þær voru sjaldan farnar 
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en styttri ferðir mun vinsælli og farsælli kennslumáti í ferlinu (Stefán Bergmann og 

Bjarni Þór Kristjánsson, 2003). Því má álykta að nákvæmlega það sama eigi sér stað 

þegar um langan veg er að fara í grenndarskóg, þá verður mun meira úr ferðalaginu 

en kennslunni á vettvangi. Enda eins og fram kemur á heimasíðu verkefnisins þá er 

megin tilgangur með grenndarskóginum að hann sé skógarreitur „sem skólinn hefur 

formlegan aðgang að og að hann sé í göngufæri frá skólanum, svo hægt sé að nýta 

hann í skólastarfi innan tímamarka kennslustundarinnar“ (Skógrækt ríkisins, e.d.). 

Tæki og tól sem skólarnir hafa fengið á starfstímanum hvetja starfsfólk til að halda 

starfsháttum útikennslunnar áfram. Þá hefur umræðan um náttúruvernd, sjálfbæra 

þróun og lýðheilsu í þjóðfélaginu og mikilvægi nýrra kennsluhátta, útikennslu og 

nýtingu náttúrunnar, hvatt til áframhaldandi vinnu á þessum vettvangi. Þetta kemur 

sérstaklega vel fram eftir útgáfu nýrrar Aðalnámskrár þar sem verulega hefur verið 

aukið vægi umhverfisverndar frá því sem var í Aðalnámskránni frá 1999. Það er 

einmitt þáttur sem Stefán og Bjarni benda á í skýrslu sinni frá 2003 þar sem þeir 

fjalla um litla áherslu á umhverfisvernd eldri námskrár (Stefán Bergmann og Bjarni 

Þór Kristjánsson, 2003). Umhverfisverndarmarkmiðin koma fram undir þættinum 

„að búa á jörðinni“ í nýrri Aðalnámskrá. Þá er fjallað um mikilvægi útikennslu sem 

slíkrar í námskránni. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007d). Stefán og Bjarni benda 

einnig á vöntun beinnar tengingar inn í fyrri námskrá við handverksfærni nemenda 

eins og við tálgunarvinnuna sem er að sjálfsögðu stór þáttur verkkunnáttu í Lesið í 

skóginn. Sannarlega hefur verið komið til móts við þessa athugasemd auk ofantaldra 

í nýútgefinni námskrá um hönnun og smíði þar sem sérstaklega er fjallað um 

handverksfærni, skógarnytjar, sjálfbæra þróun og endurnýtingu (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2007c). Þessi nýja námskrá hefur opnað nýjar víddir fyrir þá 

kennsluhætti sem þróunarverkefnið býður upp á. Þá kemur fram í áfangamarkmiðum 

hennar bæði við lok 7. bekkjar auk þess 10. Mikilvægi þess „að nemendur þekki til 

helstu verkfæra sem eru notuð eru þegar unnið er í blautan við“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2007c).  

Reynslan hefur að sjálfsögðu verið misjöfn á milli þátttökuskólanna eins og við mátti 

búast. Skólarnir hafa mátt þola starfsmanna breytingar og jafnvel fleiri en ein eða 

tvenn skólastjóraskipti. Þá hefur misjafnlega verið staðið að endurmenntun og 

námskeiðshaldi af hálfu skólanna. Nýtt starfsfólk  hefur jafnvel átt erfitt með að setja 

sig inn í þessa starfshætti skólaþróunarverkefnisins þegar þeir hefja störf við 
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viðkomandi skóla. Eins og berlega kemur fram í samantekt Þuríðar um þætti sem 

truflað hafa framgang verkefnisins í skýrslu sinni Grenndarskógur  - ný tækifæri í 

skólaþróun (Þuríður Jóhannesdóttir, 2007). Þess ber að geta að forsvarsaðilar 

verkefnisins hafa staðið fyrir kynningum og endurmenntun á þeim tíma sem 

verkefnið stóð yfir. Enn er unnið að áframhaldandi þróun verkefnisins með t.d. LÍS- 

valnámskeiði í KHÍ bæði fyrir staðnema og fjarnema. Þá er unnið að því að þróa 

uppbyggingu á aðstöðu á skólalóðum og í grenndarskógum með þátttöku nemenda 

skólanna og í störfum Vinnuskólans t.d. í Reykjavík. Auk þess hafa verið haldin 

námskeið fyrir smíðakennara í samvinnu við Smíðakennarfélag Íslands undanfarin ár 

þar sem tálgutæknin og ferskar viðarnytja eru í fyrirrúmi. Að sögn Ólafs Oddssonar 

verkefnisstjóra er enn verið að hafa samband við hann, vegna fyrirlestra og fræðslu 

um hina ýmsu verkþætti skólaþróunarverkefnisins. Virkni nemenda hefur verið 

áberandi góð í verkefninu að mati allra þátttökuskólanna bæði í 

Reykjavíkurverkefninu og á landsvísu. Þannig hafa þeir ýtt undir það mat 

forsvarsmanna þess að verkefnið eigi sér vissulega framtíð sem hvetjandi námsform 

inn í grunnskólunum. Nemendur hafa bæði verið áhugasamir og innt vel flest 

verkefni af hendi sem unnin eru undir berum himni. Það að byggja upp aðstöðu í 

nágrenni skólanna og nýta afurðir umhverfisins í verkefnum sínum hefur þótt 

sérstaklega spennandi að mati forsvarsmanna þátttökuskólanna. Samþættingin skilar 

hér virðist vera mestum árangri þegar kemur að mati nemenda á vinnunni, þeim 

finnst vinnan fjölbreytt og áhugaverð en jafnframt oft líkamlega erfið sem kemur til 

móts við hefðbundna bóklega kennslu innandyra. Þá er það mat nemenda að 

afurðirnar sem þau hafa verið að vinna að í tengslum við verkefnið Lesið í skóginn 

séu mun eftirsóknarverðari til framtíðar heldur en bókleg próf (Stefán Bergmann og 

Bjarni Þór Kristjánsson, 2003).  

Eins og áður hefur verið greint frá hefur komið út ágætis kennsluefni í tengslum við 

Lesið í skóginn. En það hefur samt sem áður verið mat þeirra kennara sem komið 

hafa að verkefninu að það í raun nýtist ekki nógu vel. Þeir vísa til þess að námsefnið 

sé gott og bækurnar oft á lofti en í þeim sé ekki nægilega góður verkefnagrunnur. 

Kennarar telja jafnframt að markmiðstengingu verkefna vanti og að þau séu 

aðgengileg fyrir jafnt reynda sem óreynda í kennslufræðum útikennsluaðferða 

(Stefán Bergmann og Bjarni Þór Kristjánsson, 2003). Það gefur því augaleið að 

nauðsynlegt framtíðaráform verkefnisins sé að útbúa fyrrnefndan verkefnabanka 
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líkan því sem hér hefur verið hafin vinna á. Enda er það eitt af upphaflegum 

markmiðum verkefnisins á landsvísu að „tryggja áframhaldandi fræðslu um skóga og 

skógarnytjar m.a. með útgáfu námsefnis sem nýtist í öllum greinum grunnskólans“ 

(Skógrækt ríkisins, e.d.). 

Ýmsar aðferðir hafa verið notaðar við að leggja mat á þróunarverkefnið enda hefur 

það verið í gangi um alllangt skeið. Bæði hafa kennarar og þátttökuskólarnir beitt 

sjálfsmati auk þess sem áfangaskýrslur og matskýrslur þær sem vitnað hefur verið í 

hér, á verkefninu komið út. Það er þó í grundvallaratriðum erfitt í raun að leggja mat 

á verkefni eins og Lesið í skóginn nema taka tillit til huglægra þátta. Afrakstur 

verkefnisins í formi kennsluefnis, virkni nemenda og upplifun kennara auk 

skólastjórnenda sem tóku þátt í verkefninu, skipa þar stærstan sess. Eins og segir í 

leiðbeiningum um þróunarstarf – ótroðnar slóðir þá er „Mat, þar sem áhersla er lögð 

á greiningu á útkomu, sniðgengur að nokkru inntak verkefnisins. Megin áhersla er 

lögð á lyktir og afrakstur þróunarstarfsins“ (Guðrún Kristinsdóttir, 1998, bls. 23). Því 

er ekki nóg að meta þessa huglægu þætti eingöngu heldur verður að horfa á 

heildarmyndina. Hverju hefur verkefnið skilað og hvað viljum við sjá það skilja eftir 

sig? Að okkar mati er mikilvægasti afraksturinn sá að verkefnið stuðli að aukinni 

útikennslu og skilji eftir sig aðgengilegan verkefnabanka þar sem markmið 

Aðalnámskrár og áherslur Lesið í skóginn koma skýrt fram. Eftir endurskoðun laga 

og Aðalnámskrár munu skólar ekki þurfa að samræma skólanámskrár sínar á jafn 

umfangsmikinn hátt sérstökum áherslum verkefnisins og þeir hafa þurft hingað til. 

Markmiðin hafa þegar verið tekin inn í Aðalnámskrána og á henni byggjast 

starfsstefnur kennara og skólastofnana. Eða eins og segir í 31. gr. laganna um 

grunnskóla frá árinu 1995. „Í hverjum skóla skal árlega gefa út skólanámskrá og er 

skólastjóri ábyrgur fyrir gerð hennar. Skólanámskrá er nánari útfærsla á Aðalnámskrá 

grunnskóla og tekur mið af sérstöðu skólans og aðstæðum“ (Lög um grunnskóla, nr. 

66/1995). Það liggur því beinna við en áður fyrir skólastjórnendur að samræma 

markmið með útikennslu sinnar skólastofnunar að lögboðnum markmiðum í nútíma 

skólastarfi. Grunnskólar í framtíðinni eru því betur í stakk búnir að takast á við 

útikennslu í skógi ef markmið verkefna í útinámi eru einnig tengd Aðalnámskrá á 

skýran hátt og gagnlegum kennsluaðferðum gerð ítarleg skil. 
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4 Kennslufræði. 

„Sjá smiðsaugu,” segir máltækið, en að smiðurinn ber gleggra skyn á 

smíðisgripinn en aðrir, kemur af því að hann hefur fengið hugmyndina um 

hann svo að segja inn í hverja taug. Hugmyndin stýrir smiðshöndinni (sic), 

og því leiknari sem höndin verður, því fullkomnari verður þekkingin. Þar 

styður hvað annað.  

Námið verður þá sannmenntandi, þegar það í hvívetna er starf sniðið eftir 

þroskastigi nemandans, svo að hann fái sívaxandi yndi af og áhuga á að neita 

krafta sinna og verða æ leiknari í að nota þá. Allt annað nám er aðeins 

gylling sem ekkert verulegt gildi hefur, aðeins „menntaprjál”. „Gott próf” 

getur oft greitt aðgang að embættum og aflað virðingar þeirra manna sem 

aðeins horfa á „frímerkin” með konungsmyndinni á. Og auðvitað getur slíkt 

próf stundum borið vitni um að hlutaðeigandi sé menntaður maður. En þegar 

dæma skal um menntun manna, er traustast að byggja á því prófi sem lífið 

sjálft heldur yfir hverjum manni. Hvernig hefur þú notað þekkingu þína, 

hvernig hefur hún komið fram í verkunum, hefur hún aðeins verið fjársjóður 

fólgin í jörðu eða pund sem bar hundraðfaldan ávöxt í lífi sjálfs þín og 

annarra? Um það verður spurt, því af ávöxtunum skuluð þér þekkja þá.”  

(Guðmundur Finnbogason, 1944, bls. 66). 

 

Þessi fleygu orð skrifaði Guðmundur Finnbogason í bókinni Lýðmenntun frá árinu 

1944, sem segja okkur án nokkurs vafa að þau viðhorf sem þessi framsýni maður 

hafði þegar mótað sér fyrir meira en fimmtíu árum eru enn í fullu gildi. Kennslufræði 

og mikilvægi þekkingar kennara á starfi sínu hefur lítið breyst í gegnum árin. Nýjar 

hugmyndir hafa komið fram og eldri þróast en allt virðist þetta ganga í hringi. Við 

þurfum ekki að finna upp hjólið og það hefur margsannast að þekking og kunnátta 

kennara á starfi sínu, kennslunni sem list eins og Guðmundur orðaði það svo 

frábærlega, er grundvöllurinn fyrir gæði menntunar til handa nemendum. 

Kennslufræði eru því kennaranum ómissandi, því að kunna að kenna felur bæði í sér 

nauðsyn þess að hafa þekkingu á því sem á að kenna, kunna grunnkennslufræði og 

kunna að kenna öðrum það sem maður hefur aflað sér þekkingar á (Guðmundur 

Finnbogason, 1944).  
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Þekking kennara verður að ná yfir meira en kennsluefnið sjálft svo hann geti tekist á 

við hugarhræringar nemenda sinna útfyrir námsefnið. Það sem nemendur glíma við í 

námi sínu er námsefnið en það sem kennarar standa frammi fyrir, er hvað hugur 

nemendanna er að gera við þennan fróðleik. Ef að kennarinn hefur ekki þekkingu á 

því námsefni sem hann er að kenna þá beinist athygli hans að öðrum þáttum en þeim 

sem nemendur eru að glíma við, athygli kennarans verður fyrst og fremst að vera á 

nemandanum og því viðfangsefni sem hann er að kljást við (Dewey, 2000). Kennari 

þarf að vera fróður á sviði námsefnisins áður en til kennslu er haldið auk þess sem 

hann þarf að vera jafn vel að sér í því hvernig nám barna fer fram (Rúnar Sigþórsson, 

Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir 

og Mel West, 1999). Enginn getur verið alvitur, það er ekki síður gott fyrir kennara 

en nemendur að átta sig á því, en góður undirbúningur er ómissandi hluti af starfi 

kennara.  

Eins og kveðið er á um, í Aðalnámskrá grunnskóla, þarf að vekja áhuga nemenda svo 

að þeir verði móttækilegir fyrir nýrri þekkingu og færni sem hefur áhrif á þroska 

þeirra um leið og þekkingarinnar er aflað (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006). Oft á 

tíðum er það vandi kennara að hafa stjórn á ytri aðstæðum í skólastarfi, þá er það 

einnig vandi hans hvort að hann nái til nemenda á þann hátt sem til er ætlast. Þegar 

upp er staðið er það þó alltaf undir nemandanum sjálfum komið hvernig til tekst. Við 

vitum það öll að kennarar geta lagt sig alla fram og staðið á bak við framúrskarandi 

kennslu en standa samt uppi með nemendur sem eru ekki tilbúnir að nema það sem 

fram fer. Þá þekkjum við einnig dæmi þess að framúrskarandi nemendur geta 

einungis þakkað sjálfum sér fyrir frammistöðu sína í námi. Það sem gerir málið enn 

flóknara er að ekkert okkar lærir á sama hátt, það sem hentar einum hentar ekki 

endilega þeim næsta. Við erum öll sérstök og byggjum á ólíkum bakgrunni og 

þekkingu. Því verður það alltaf list kennarans að feta „Gullna meðalveginn”, ná til 

nemenda, allra á sínum forsendum ásamt því að nýta sér fjölbreyttar kennsluaðferðir 

(Hafþór Guðjónsson, 1993). 

Margir snillingar hafa komið fram með hugmyndir að góðum kennsluaðferðum. 

Bandríkjamaðurinn John Dewey var einn þeirra. Kennslufræði í anda hans stefnu er 

enn í fullu gildi þrátt fyrir að hann hafi komið fram með hugmyndafræði sína í lok 18 

aldar. Hann var mikill áhrifamaður þess að kennslu- og menntunarfræði varð sérstök 
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námsgrein í Bandarískum háskólum, um 1894 (Dewey, 2000). Aðeins tveimur árum 

síðar hafði hann ásamt konu sinni stofnað Tilraunaskólann. 

Framsækin menntun var hans aðalsmerki. Dewey var náttúruhyggjumaður sem 

byggði skoðanir sínar á kenningum annarra, meðal annars á Darwin um þróun 

tegundanna, náttúru- og þróunarhyggju, raunvísindalegri hugsun, tilraunahyggju og 

heimspekilegri verkhyggju eða „pragmatisma”. Skoðanir hans voru þær að maðurinn 

væri fyrst og fremst athafnavera, virkur og ætti allt sitt undir náttúrunni líkt og aðrar 

lífverur á jörðinni. Hann hafnar yfirnáttúrulegum skýringum á upphafi mannsins, því 

náttúran umlykur allt og Dewey telur að enginn veruleiki sé til handan hennar. Hann 

segir þó að maðurinn hafi skynsemi til að bera, sem aðrar lífverur hafa ekki, þá sé 

hann ekki jafn umkomulaus og þær, þegar kemur að náttúruöflum jarðar. Dewey vill 

meina að reynsla okkar byggist bæði á virkni og óvirkni. Við þurfum að reyna, verða 

fyrir athöfn, til að óvirki þátturinn komi inn. Óvirki þátturinn er þekkingin sem 

verður til í huga okkar ómeðvitað þegar við öðlumst reynslu (Dewey, 2000).  

Stefna Dewey í menntamálum var verulega umdeild á sínum tíma þar sem hann 

kastaði fyrir róða þeirri hefð að kenna þær grunngreinar sem þóttu, og þykja enn, 

mikilvægasti grunnhlekkur í námi barna, eins og lestri, skrift og reikningi. 

Megináhersla var lögð á samvinnunám, þar sem hópastarf gerði kennara að 

verkstjóra frekar en einræðisherra í skólastofunni (Dewey, 2000). Dewey og 

Guðmundur Finnbogason voru samferðamenn að því leyti að þeir álitu að kennsla 

væri  list og sannur kennari væri listamaður. Þeir töldu að mikilvægi þess að vekja 

áhugann, miðla þekkingu og ná nemendum með sér væri aðeins upphafið. 

Endanlegur prófsteinn á hæfni kennara væri hvort hvatningunni fylgdi skipulögð 

markmið sem umbreyttust í varanlega færni og þekkingu nemenda. Að feta þennan 

þrönga meðalveg, hvetjandi markmiða og framkvæmdaleiða að þeim, er í senn vandi 

og umbun kennarans að áliti Dewey (Dewey 2000). Því er óhætt að segja að 

náttúruhyggjumaðurinn Dewey, væri eflaust sammála útikennslu þenkjandi fólki 

nútímans.  

 

4.1 Kennslufræði útikennslu 

Útikennsla sem sérstakur vettvangur kennslu grunnskólabarna hefur verið að ryðja 

sér til rúms á síðastliðnum árum. Margir hafa komið fram með kenningar um 



26 
 

kennsluhætti sem henta vel við útinám. Norrænar útikennsluaðferðir hafa í grunninn 

verið byggðar á hugmyndafræði Dewey samkvæmt einum fremsta 

útikennslufræðimanni á norðurlöndum Arne N. Jordet. Hann telur að flytja megi 

mest alla kennslu út úr kennslustofunni, þroska þannig einstaklinginn og vitneskju 

hans á nærumhverfinu. Ekki síður en að bjóða upp á aukna hreyfingu og tengingu við 

samfélagið (Jordet, 2003). Sífellt fleiri aðhyllast á þennan hátt að nýta sér náttúruna 

til að skerpa á hugmyndum um hana og öfl hennar. Nemendur eiga auðveldara með 

að læra af eigin raun en af bóknámi eingöngu (Dewey, 2000). 

Í útinámi eru áherslur margþættar eftir tilgangi kennslunnar. Ef ætlunin er að kenna  

nemendum að virða umhverfi sitt, njóta náttúrunnar og öðlast um leið mikla 

þekkingu á hinum ýmsu námsgreinum þurfa áherslur í kennsluaðferðum að vera 

fjölbreyttar. Viljum við að þeir öðlist raunverulega færni til framtíðar verðum við að 

horfa út fyrir ramma hefðbundinnar kennslu. Þar kemur útkennslan og 

kennsluaðferðir sem beitt hefur verið við hana sterk inn. Hún býður upp á möguleika 

á fjölþættu samspili hina ýmsu námsþátta. Hægt er á allan mögulegan hátt að auka 

færni nemenda, samtvinna námsgreinar, bóknám og verknám eins og vakin var 

athygli á í kaflanum hér að ofan. 

Möguleikar til útikennslu virðast óendanlegir þegar athugað er það efni sem hægt er 

að kenna með henni. Þar er tækifæri til að útvíkka námsefni nemenda, skýra það á 

annan hátt en í bókum og gefa nemendum möguleika á að reyna á eigin skinni, eins 

og sagt er. Eins og segir í bókinni Utomshuspedagogik som kunskapsskälla – 

Närmiljö blir lärmiljö, þá er þetta tækifæri til að samþætta námsgreinar, 

kennsluaðferðir, auka hreyfingu og útivist. Umhverfið er því nærandi bæði á sál og 

líkama (Dahlgren, Sjölander, Strid og Szczepanski, 2007). Þar er einnig fjallað um 

hversu auðvelt sé að nálgast kennslu um náttúruna í heild sem og smærri hluta 

hennar eins og vistkerfi, hringrásir, plöntu- og dýralíf sem og þróun mannsins í 

sambýli sínu við hana. Sérstaklega má nefna þann þátt samvinnu og samskipta sem 

má þjálfa í slíkri vinnu.  

Nútímaþjóðfélagið er full skipulagt og krefjandi því má ekki gleyma mikilvægi 

hreyfingar og útiveru nemenda. Daglega hafa þeir færri tækifæri til að staldra við og 

njóta náttúrunnar í heild, því er mikilvægt að þessir þættir séu teknir inn í 

skólasamfélagið. Tæknivæðing samfélagsins, sjónvarp, tölvur og fleira hefur aukið á 
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hreyfingarleysi meðal barna og er að vissu marki orðið verulegt áhyggjuefni í 

nútímaþjóðfélaginu (COPE, 2006). Með því að kenna nemendum í víðara samhengi 

úti í náttúrunni náum við inn í almennt skólastarf aukinni hreyfingu og vegum því 

upp á móti þessum helstu skaðvöldum nútímans, offitunni og hreyfingarleysinu. Við 

útikennslu fáum við einnig fleiri tækifæri fyrir nemendur til að öðlast dýpri skilning á 

námsefninu. Þannig skerpa nemendur á hugtakaskilningi og eiga auðveldara með að 

byggja við þá þekkingu þegar fram í sækir (Hafþór Guðjónsson, 1993). Með 

samvinnu eða hópavinnu og aukinni ábyrgð nemenda á skipulagi námsins gefa 

kennarar nemendum sínum frekari færni í að sýna eigið frumkvæði (Dahlgren, 

Sjölander, Strid og Szczepanski, 2007). 

Sjálfbær þróun er hugtak sem er æ meira í umræðunni. Hún á sér sífellt styrkari stoð 

í Aðalnámskrá grunnskóla eins og sjá má í þeim markmiðum sem sett eru fram í 

hluta náttúru- og umhverfismenntar undir titlinum að búa á jörðinni. Þar sem fjallað 

er um mikilvægi þess að nemendur geri sér grein fyrir afleiðingum hegðunar og 

umgengni okkar við jörðina. Á þessa þætti var bent í Aðalnámskrárhlutanum hér að 

ofan. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007e). Velferð til framtíðar er langtíma-

stefnumörkun stjórnvalda um framgang sjálfbærar þróunar í íslensku samfélagi. Þessi 

hugmyndafræði á sér ríka stoð í markmiðum allrar útikennslu. Þar sem tekið er á 

öllum þáttum verndunar vistkerfis og mannræktar auk þess sem við skilum til 

komandi kynslóða (Umhverfisráðuneytið, 2007).   

 Margvíslegt kennsluefni er verið að nota við útikennslu í dag enda námsefni jafn 

fjölbreytt og allt það efni sem námsgreinar grunnskólanna ná yfir. Hingað til hafa 

flestir kennarar verið að finna upp hjólið í hvert sinn sem þeir fara út til að kenna 

nemendum sínum. Við þetta gerðu kennarar þáttökuskóla Lesið í skóginn sérstaka 

athugasemd. Þeir töldu miklu máli skipta að það námsefni, sem þeir hefðu verið að 

vinna að og þróa sig áfram með, kæmi út á handhægan hátt (Stefán Bergmann og 

Bjarni Þór Kristjánsson, 2003). Við þróunarverkefnið Lesið í skóginn hefur þannig 

orðið til mikið magn námsefnis. Nauðsynlegt er að koma þessu námsefni áleiðis eins 

markmið um Lesið í skóginn koma sérstaklega inn á. Ekki er nóg að koma aðeins 

kennsluefninu sem slíku á framfæri. Huga þarf vel að kennslufræðilegum grunni þess 

auk þess að tengja allt námsefni á greinagóðan hátt Aðalnámskrá grunnskóla. 

Nauðsynlegt er að byggja traustan og góðan grunn að því námsefni sem nemendum 

mun nýtast um ókomin ár. Dewey fjallar um mikilvægi leiksins til uppgötvunarnáms 
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hjá nemendum og að það skilaði þeim verulega góðum grunni að þekkingarleit inn í 

framtíðina. Hann fjallaði jafnframt um mikilvægi þess að allri kennslu, útikennslu 

jafnt sem hefðbundinni, fylgi skipulögð markmið og ekki síður góður undirbúningur 

fyrir framkvæmd hennar (Dewey, 2000). Því teljum við að kennsluaðferðir hins 

framsýna fræðimanns á sviði útikennslu Joseph Cornell styrki stoðir 

þróunarverkefnisins Lesið í skóginn. Hann hefur geysimikið að segja um 

upplifunarhluta kennslunnar þegar útivistar í skóginum er notið. Margir fræðimenn 

bæði vestan hafs og austan hafa tileinkað sér þessar merku kennsluaðferðir hans. Því 

ákváðum við hér á norðurslóð að kynna okkur þessa hugmyndafræði betur.   

 

4.2 Joseph Cornell. 

Joseph Bharat Cornell fæddist árið 1950. Hann er Bandaríkjamaður og uppalinn í 

Californiu en síðan árið 1975 hefur hann verið búsettur í litlu samfélagi, Ananda 

World Brotherhood Village í fjöllum Sierra Nevada nálægt Nevadaborg í norður 

Californiu. (Sharing Nature Foundation, e.d.). Samfélagið byggir á jógafræðum 

Paramhansa Yogananda og lifa íbúar eftir  þeirri stefnu að lifa heilbrigðu einföldu lífi 

í samræmi við náttúru og samferðarmenn auk þess að nálgast innri frið og hamingju 

með reglulegri iðkun jóga og hugleiðslu. Einkunnarorð samfélagsins eru „Simple 

living and high thinking“ (Ananda, e.d.). Cornell hefur  BS gráðu í „Nature 

Awareness“  síðan 1973 frá Chico, Californiu  Háskóla. Þá hlaut hann MS gráðu árið 

í 1979 frá  „University of the Trees in Boulder Creek“, Californiu. Hann hefur 

starfað sem bekkjarkennari, útikennslufræðari auk þess að hafa unnið með og kennt 

Amerískum skátum (Sharing Nature Foundation, e.d.). 

 

4.2.1 Hugmyndafræði Cornell. 

Verkefnið Lesið í skóginn byggist á útikennslufræðum í skóglendinu og er það 

nákvæmlega það sem Cornell virðist vera sérhæfður í. Reynsla hans og þekking á 

þessum kennslufræðum ásamt þeim fjölda verkefna og fræðiefnis sem frá honum er 

komið, styrkir stoðir þróunarverkefnis líkt og Lesið í skóginn. Árið 1979 gaf Cornell 

út sína fyrstu bók Sharing Nature with Children sem selst hefur í meira en 450 

þúsund eintökum og hefur verið þýdd á meira en 19 tungumál. Þessi bók hefur vakið 
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feiknamikla athygli á náttúrukennslu og er vinsæl stuðningsbók í kennsluháttum 

náttúruvitundar hvarvetna í heiminum. Í þessari fyrstu bók kynnir hann ýmsa leiki 

sem eru vel til þess fallnir að auka áhuga barna og fullorðinna á náttúrunni allt í kring 

um okkur. Flestir þeirra henta sérstaklega vel í skógi eða rjóðri þar sem fugla og 

dýralíf er í mikilli nálægð. Leikirnir byggja ýmist á athyglisgáfu okkar, 

framkvæmdargleði eða frásagnarhæfni og eru þeir hentugir fyrir alla aldurshópa 

(Cornell, 1998). Cornell lét ekki staðar numið við útgáfu fyrstu bókar sinnar heldur 

hefur haldið ótrauður áfram og gefið út töluvert bæði af kennsluefni fyrir kennara og 

almenning í því að njóta náttúrunnar. Þá hefur hann verið leiðandi í kennsluaðferð 

sem hann kallar „Flow Learning™“ og við þýðum hér sem flæðinám útikennslu. 

Þessa kennsluaðferð kynnti hann í annarri bók sinni Sharing Nature with Children II 

(Sharing Nature Foundation, e.d.). 

Næsta bók sem hann gaf út ber heitið Listening to Nature. Þar fer Cornell meira út í 

fegurð tungumálsins og uppgötvun fólksins á náttúrunni þar sem starf hans hefur 

ekki einungis verið í tengslum við börn og uppgötvun þeirra á náttúrunni. Í bókinni, 

sem er afrakstur tuttugu ára starfs Cornell af vinnu hans og samferðarfólks úti í 

náttúrunni, vitnar hann í vinsælustu og gleðilegustu upplifanir og frásagnir úr starfi 

sínu og annarra sem tileinkað hafa líf sitt náttúrunni á einn eða annan hátt (Cornell, 

1987). Þannig hefur Cornell ekki síður tileinkað starf sitt útikennslu þenkjandi 

kennurum og öðrum unnendum náttúrunnar heldur en börnum sem virkum 

þátttakendum í námi sínu. Fyrrnefnd kennsluaðferð um flæðinám útikennslu er 

einföld og kröftug leið til kennslu náttúru meðvitundar á árangursríkan hátt. 

Þessi aðferð styður kennslufræðihugmyndir fyrrnefndra fræðimanna, Guðmundar 

Finnbogasonar og John Dewey á mikilvægi þess að feta þrönga stíginn á milli 

áhugahvetjandi kennsluhátta og endanlegrar visku nemendum til handa. Hún færir 

okkur í raun kennsluaðferðir til að ná settum markmiðum með því að byrja á að vekja 

ávalt áhuga nemenda í upphafi og fetar brautina jafnt og þétt þar til að viskunni er 

náð. Flæðinám útikennslu er skipt í fjóra þætti. Sá fyrsti er að vekja áhuga - Awaken 

Enthusiasm, annar er að ná athygli - Focus Attention, þriðji er bein reynsla - Direct 

Experience og sá fjórði að deila þekkingu og reynslu - Share Inspiration (Cornell, 

1989).  
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Án áhugans sem fyrsti þáttur byggist á getur maður aldrei haft merkingarbæra 

upplifun af náttúrunni. Beina þarf áhuganum á réttar brautir og vekja þannig áhuga 

nemandans á réttan hátt. Hægt er að stýra áhuganum í leik sem hefur það að 

markmiði að byggja góðan hópanda og því má leikurinn ekki verða stefnulaus. Eins 

og Dewey segir er það eðli barna að ærslast, þar upplifa þau frelsi og með kjánalátum 

fá þau útrás fyrir óbeislaða orku sína (Dewey, 2000). Þetta eðli viljum við nýta með 

því að beina því, skipulega inn á þá braut að ná settum markmiðum í kennslu. Án 

áhuga sem felur í sér yfirvegaða orku þá lærum við frekar lítið. Hér er tilvalið að 

leika hlutverkaleiki tengdu tilteknu námsefni eins og viðartegundir sem nemendur 

geta verið (hugmynd að staðfæringu dýraleiks Cornell) þegar verið er að velja 

hentugan efnivið í smjörhnífinn. Sjá fylgiskjal nr. 1.  

Nám krefst fullrar athygli, um það snýst þáttur tvö. Áhuginn einn og sér er ekki nóg, 

ef hugurinn er dreifður getum við upplifað ýmislegt, í náttúrunni eða hvar sem er 

annars staðar, en þegar að hugurinn hefur ekki einbeitingu þá verður lítið um 

markmiðsmiðað nám. Auðvelt er á þessu stigi að hefja tengingu við þá 

þekkingarmiðlun sem fram á að fara í náminu sbr. Að tengja hugtak smjörsins við 

smjörhnífinn. Sjá fylgiskjal nr. 1.  

Í þriðja þætti flæðinám útikennslu ættu nemendur að vera tilbúnir að nema í gegnum 

beina reynslu. Með einbeittri athygli verður nemandi næmari fyrir því sem hann sér, 

heyrir, snertir, lyktar af og tekur á móti í náttúrunni allt um kring. Á þessu stigi ætti 

nemandi að vera kominn inn í flæði það sem náttúran hefur upp á að bjóða. Þegar 

nemandi hefur náð yfirvegaðri athygli og innri ró er hann færari í að upplifa 

náttúruna beint án áreiti hugans. Því er þriðji þátturinn bein upplifun reynslunnar. 

Vinna við smjörhnífgerðina fellur undir þennan þátt kennslunnar. Sjá fylgiskjal nr. 1. 

Smjörhnífurinn.  

Lokaskrefið, fjórði þátturinn í flæðinámi Cornells opnar fyrir dýpri skilning. Hver og 

einn nemandi upplifir náttúruna á sinn hátt, þegar þeir fá tækifæri til að deila því með 

öðrum á fjölbreyttan og lifandi hátt, hvernig þeirra eigin reynsla var, eykur það ekki 

bara skilning nemandans sjálfs heldur allra í kringum hann. Þetta stig getur falið í sér 

frásagnir, vinnu, leiki eða hvers konar tjáningu sem kennari telur að henti 

viðfangsefninu. „Tilgangurinn helgar meðalið“ og tilgangurinn með flæðináminu er 

sá að nýta áhugann, athyglina og reynsluna til varanlegrar visku nemendum til handa. 
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Sbr. verkefnið um Smjörhnífinn sjá fylgiskjal nr. 1. Afrakstur smjörhnífsins er ávallt 

fylgir nemandanum mun minna hann á þá upplifun sem hann varð fyrir við vinnuna. 

Auðvelt er að auka á upplifunarþáttinn með því að nemandi tjái sig um hana í máli 

eða riti frásögn um vinnuna á áhrifaríkan hátt. 

 

4.2.2 Flæðinám útikennslu sem kennsluaðferð. 

Kennsla með aðferðum flæðináms gæti verið sett upp á eftirfarandi hátt:  

1. Að vekja áhuga - Awaken Enthusiasm – á þessu stigi er náð upp áhuga og fjöri 

nemenda  með leikjum. Cornell hefur kallað þetta stig, stig Otraleikjanna því að 

Oturinn er eina dýrið sem leikur sér alla ævi. Á þessu stigi er auðvelt að fá alla 

nemendur til að verða þátttakendur. Orkan sem leikirnir gefa feykir öllum 

vandamálum á brott og gefur nemendum möguleika á að fá útrás fyrir kjánalætin sín 

á skipulagðan hátt. Cornell bendir á ýmsa leiki sem henta vel á þessu stigi. T.d. 

leikurinn – Hvaða dýr er ég?- (Cornell, 1998). Þar sem hver nemandi fær mynd festa 

á bakið á sér og þarf að spyrja samnemendur sína spurninga um dýrið til að komast 

að því hvað það er. Samnemendur svara aðeins já og nei spurningum. Með þessu 

móti kynnast þátttakendur vel, áhugahvötin er vakin og heilmikið er um að vera. Til 

að skapa andrúmsloft hressleika og samvinnu, verðum við að ná áhuga nemenda, þá 

má benda á fleiri leiki sem byggja á samskiptum og fjöri eins og  t.d. -Leðurblakan 

og mölflugurnar-  (Cornell, 1989, 1998). 

2. Að ná athygli - Focus Attention – Hver hefur ekki upplifað þá tilfinningu að horfa á 

blómin án þess að sjá þau? Þessi þáttur er einmitt tilvalinn til að beina athygli og 

áhuga okkar í réttan farveg. Þetta stig er nokkurs konar brú á milli þess að beisla 

áhuga okkar yfir í að nám fari fram. Leikir sem Cornell nýtir við brúarsmíðina hjálpa 

nemendum að verða eftirtektarsamari og hjálpa þeim að stilla hjarta og huga að 

fegurð náttúrunnar. Lykillinn að þessum þætti er í gegnum snertingu, sjón og heyrn. 

Góður leikur á þessu stigi er –Ónáttúrulegi stígurinn- (Cornell, 1998). Þar sem raðað 

er af handahófi, ónáttúrulegum hlutum meðfram stíg. Þátttakendurnir þurfa svo að 

beina athygli sinni vel að því að finna hlutina sem falla misvel í náttúruna og skrá þá 

hjá sér. Annar leikur sem hjálpar nemendum að beisla athyglina er –Hljóðleikurinn- 

(Cornell, 1998). Í honum finnum við okkur notalegan stað í skóginum til að sitja eða 
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liggja á, lokum augunum og höldum uppi einni hendi. Í hvert skipti sem nemendur 

heyra hljóð rétta þeir upp fingur og segja frá hvað þeir heyrðu að lokum. Leikurinn 

stendur stutt yfir og er áhrifaríkur til að efla einbeitingu. Það hjálpar þeim líka að 

setjast niður eftir fjörugan fyrsta hluta í undirbúningi fyrir námið (Cornell, 1989). 

3. Bein reynsla - Direct Experience – Eins og Dewey segir byggir allt nám á reynslu. 

Án upplifunar og beinar reynslu er námið aðeins hjóm af því sem það getur orðið. 

Eins og Guðmundur Finnbogason sagði svo frábærlega í upphafi kennslufræðikaflans 

um smiðinn sem hafði fengið hugmyndina um smíðisgripinn, svo að segja inn í 

hverja taug. Aðeins með því að upplifa náttúruna með hverri taug getum við farið að 

þekkja hana. Námið sem fram fer á þessu stigi getur vel verið lýst með leikjum eins 

og –Að faðma tré- (Cornel, 1998). Í þeim leik eru nemendur paraðir saman og bundið 

fyrir augu annars aðilans. Sá er sér, leiðir blindan um skóginn og kynnir hann fyrir 

tré. Sá blindi má nota öll önnur skynfæri en sjónina til að kynnast trénu, en að því 

loknu er hann leiddur til baka. Eftir að losað hefur verið frá augunum fær hann 

tækifæri til að benda á tréð sem hann kynntist svo náið. Við lok þessa þáttar ættu 

nemendur að upplifa yfirvegaða vellíðan (Cornell, 1989). 

4. Að deila þekkingu og reynslu - Share Inspiration - „A joy shared is að joy doubled“ 

Goethe – Að miðla ánægju er tvöföldun hennar. Um það snýst í raun lokaþáttur 

flæðináms útikennslu. Á þessu stigi er tilgangurinn sá að deila reynslu, upplifun og 

frásögnum með öðrum til að öðlast betri þekkingu og dýpri skilning á náttúrunni allt 

í kringum okkur. Cornell stingur upp á því að fræðari/kennari fræði nemendur um 

merkingarbæra hluti og að þeir taki virkan þátt í að deila upplifunum, bæði með 

frásögnum og framkvæmdum. Nemendur gætu þá jafnvel endað á að skrifa sjálfum 

sér bréf um það sem þeir hafa upplifað í náttúrunni í gegnum flæðinámið. Með þeim 

tilgangi að endurupplifa og styrkja stoðir þeirrar kunnáttu sem þeir hafa aflað sér 

(Cornell, 1989).  

Flæðinám útikennslu hentar útikennslu þenkjandi kennurum sérstaklega vel að okkar 

mati. Þátttakendur í verkefninu Lesið í skóginn ættu þannig allir að kynna sér þessar 

grunnhugmyndir Cornells svo styrkja megi stoðir þeirra kennsluaðferða sem beitt er 

við útikennslu í grenndarskógum. Verkefnablöðin sem hér fylgja á eftir miða öll að 

því að kennarar geti nýtt sér þessa tækni sem útgangspunkt í sinni kennslu. Því má 

ekki gleyma að þó Cornell tali sérstaklega um leiki sem henta vel á hverju stigi fyrir 
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sig þá er það gert til að opna augu fræðarans fyrir því sem fram þarf að fara á hverju 

stigi fyrir sig. Hver og einn getur aðlagað sína kennslu að þessum aðferðum þrátt 

fyrir að kennsluefnið sé allt annað en leikir Cornells. Við viljum árétta að þegar 

námsefni líkt og Cornells er staðfært upp á nýjar aðstæður má ekki gleyma þeim 

kjarna að námið fari fram í gegn um leik og upplifun. Að stigin séu fjögur og hægt er 

að tengja allt námsefni flestum hans leikjum. Til þess að gæta uppruna 

kennsluaðferðanna þarf að vinna heildsteypt að því að staðfæra allt það námsefni 

sem til hefur orðið við þróunarverkefnið Lesið í skóginn hugmyndafræði Cornells í 

heild sinni. Því teljum við að kennsluaðferðin flæðinám útikennslu sé sérstaklega 

áhrifarík með verkefnum þeim sem orðið hafa til í þróunarverkefninu Lesið í 

skóginn. 

 

5 Verkefnabanki - Lesið í skóginn. 

Skógarmenning getur orðið hluti af íslensku samfélagi. Sé skógurinn vettvangur 

leikja, upplifunar, þekkingarleitar og afraksturs, kemst námið ekki hjá því að skila 

árangri. Að vera óvirkur þátttakandi í útikennslunni er erfiðara en að vera óvirkur í 

námi innandyra þar sem þáttur upplifunar í útinámi er svo gríðarlega sterkur. 

Hlutverk frumkvöðla þeirra er stóðu að þróunarverkefninu Lesið í skóginn hér á 

norðurslóð hefur í raun ekki verið svo ólíkt því hlutverki sem Joseph Cornell gegndi í 

upphafi síns útikennsluferils vestanhafs. Með því að tengja hans kennsluaðferðir við 

afrakstur verkefna Lesið í skóginn, nálgumst við þau framtíðarmarkmið sem við 

óskum fyrir nemendur í útikennslu framtíðarinnar. Með samþættingu, upplifun og 

verklegri vinnu, nálgumst við skóginn sem það heillandi náttúrufyrirbrigði sem hann 

er. Skógarmenning sem slík verður ekki til nema manneskjan komist í snertingu við 

hann frá blautu barnsbeini. Eins og Dewey segir þá verður þekking ekki til nema við 

tengingu meðvitaða og ómeðvitaða þáttarins, þar sem við þurfum að komast í 

snertingu við hlutina til að geta tileinkað okkur umhyggju fyrir þeim (Dewey, 2000). 

Viðhorf, venjur, siðir, hugtök og vinnulag sem við temjum okkur við skógarvinnuna 

móta virðingu okkar fyrir því flókna vistkerfi sem skógurinn er (Ólafur Oddsson, 

2003). 
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Núverandi vefur verkefnisins Lesið í skóginn auk fleiri vefja líkt og vefur 

Náttúruskólans er kjörinn vettvangur til að koma verkefnablöðum líkum þeim sem 

við komum með hugmyndir að á framfæri (sjá fylgiskjöl). Með því móti er komið til 

móts við nútímaþjóðfélagið, internetvæðinguna og þarfir um gott aðgengi fyrir alla. 

Fagaðilar jafnt sem áhugamaðurinn gæti á þann hátt aflað sér góðs uppbyggilegs 

námsefnis á handhægan hátt. Verkefnisstjóri Lesið í skóginn með skólum, Ólafur 

Oddsson, hefur komið fram með hugmynd að ákveðinni uppbyggingu vefsins. Hún 

byggist fyrst og fremst á góðri kynningu um verkefnið og afrakstur þess, verkefnin 

sem unnið hefur verið að innan þátttökuskólanna. Sérstaka áherslu vill hann leggja á 

aðgengi umhverfis verkefnabankans á vefnum. Þetta umhverfi felur í sér svokölluð 

rjóður, þar sem meiningin er að auðvelt verði að leita að verkefnum, hvort sem er 

eftir aldurstigum eða námsgreinum. Við setjum verkefnablöðin upp frá ofangreindum 

forsendum.  

Uppbygging verkefnablaðanna þarf á einfaldan, skýran og skilmerkilegan hátt, að 

koma til notandans góðum leiðbeiningum um framsetningu og tilgang kennslunnar. 

Þannig komum við líka til móts við óskir kennara sem tóku þátt í verkefninu Lesið í 

skóginn með skólum. Með auknu aðgengilegu námsefni um afrakstur 

þróunarverkefnisins. Verkefnablöðin eru grunnupplýsingabanki til að nálgast 

verkefni og kennsluaðferðir sem nýtast sérstaklega vel við útikennslu í skóginum. Á 

þeim koma fram greinagóðar lýsingar á verkefninu ásamt skilmerkilegum 

leiðbeiningum um ítarlegra námsefni sem styðjast má við. Þar sem við teljum að 

hugmyndafræði Joseph Cornell falli sérstaklega vel að verkefnavinnunni er gert ráð 

fyrir að notandinn geti á auðveldan hátt nálgast leiki og nánari útlistingar á þeirri 

hugmyndafræði. Verkefnablöðin eru uppbyggð með kennsluaðferðir hans í huga. 

Verklýsingu er skipt upp í stig Cornells, flæðináms útikennslu.  

Uppsetning verkefnablaðanna býður upp á augljósa tengingu tiltekins verkefnisins 

við markmið nýrrar Aðalnámskrár grunnskóla. Þannig er unnið að þeim viðmiðum 

sem hún setur kennurum í kennslu námsgreinanna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006). 

Í henni kemur fram, í inngangi að flestum greinum, að kennarar eigi að stuðla að 

auknum áhuga nemenda sinna. Cornell byggir kenningu sína um flæðinám 

útikennslu, á leik barna sem er þeim í blóð borinn. Hann nýtir leikinn til að vekja 

áhuga þeirra, ásamt því að samþætta námsgreinar og kemur til móts við 

einstaklinginn. Við þýðingu leikjanafnanna og tengingu þeirra við íslenskar aðstæður 
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– stuttar, skorinorðar lýsingar á hverju verkefnablaði (sjá fylgiskjöl 1-6a) eru 

kennsluaðferðir Cornell sérstaklega vel staðfærðar upp á aðstæður til útikennslu í 

skóginum hér á landi. Við þessa vinnu sáu höfundar aukna möguleika til enn frekari 

samþættingar námsgreina og aldurshópa. Verkefnablöðin bjóða upp á fjölbreytta 

nálgun við tiltekin viðfangsefni og gefa kennurum gott svigrúm til útikennslu allt frá 

stuttri vettvangsferð til lengri vinnulota.  Verkefnablöðin auka kennslufræðilega 

tengingu afraksturs skólaþróunarverkefnisins Lesið í skóginn, við upphafleg markmið 

þess (Skógrækt ríkisins, e.d.). Sérstaklega þegar hugað er að útgáfu námsefnis með 

sértækar tengingar við markmið nýrrar Aðalnámskrár grunnskóla. Þannig teljum við 

að verkefnablöðin uppfylli það markmið okkar að koma frambærilegu kennsluefni úr 

skólaþróunarverkefninu Lesið í skóginn, til skila. Með þessum verkefnablöðum er 

einnig aukið vægi árangursríkra kennsluaðferða sem rutt hafa sér til rúms á 

undanförnum áratugum. Á verkefnablöðunum er samrýmdum markmiðum verkefna 

Lesið í skóginn og nýútgefnum markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla gerð ítarleg 

skil. 
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6 Lokaorð. 

Verkefnabanki stuðlar að markvissari kennsluaðferðum við útikennslu. Hann opnar 

nýjar brautir fyrir þróunarverkefnið Lesið í skóginn, til þróunar á markvissan og 

agaðan hátt. Okkar framtíðarsýn er sú að tenging kennsluaðferða Joseph Cornell við 

verkefni þau sem orðið hafa til í þróunarverkefninu, muni auka fagmennsku kennara 

við útikennslu. Jafnframt því að auðvelda samþættingu námsgreina og tengingu við 

nýja Aðalnámskrá grunnskóla. Með þessu framtaki erum við vissulega að koma til 

móts við markmið LÍS og óskir þeirra kennara sem þátt hafa tekið í þessu markverða 

verkefni. Þó má líta á það sem tvíeggjað sverð að kennarar óski eftir aðgengilegum 

verkefnabanka framsettum á einfaldan hátt. Er það raunverulegur metnaður kennara 

að vilja auka við þekkingu sína og taka nútímalega kennsluhætti inn í sitt skólastarf 

eða vilja þeir fá þægilega mötun á kennsluefni? Vel getur verið að innan 

kennarastéttarinnar séu þeir einstaklingar sem vilji aðeins fá einfalt og þægilegt 

kennsluefni upp í hendurnar og mati nemendur sína án umhyggju og áhuga.  Við 

álítum þó, að metnaður kennara framtíðarinnar sé meiri en svo, áhugi og fagleg 

vinnubrögð í starfi þeirra reki þá áfram í aukinni þekkingarleit sem mun koma 

nemendum til góða. Áhugaverð leið gæti verið að bjóða kennurum upp á 

símenntunarnámskeið í áherslum LÍS - verkefnisins í anda Cornell með dæmum um 

verkefni sem tengjast ólíkum námsgreinum. Slík námskeið myndu opna leið fyrir 

áframhaldandi þróun verkefnisins og styrkja útnám almennt. Því hlökkum við til þess 

afraksturs sem breyttar kennsluaðferðir í útikennslu munu skila. Þjóðfélagsþegnar 

framtíðarinnar munu án efa verða náttúruunnendur sem leggja hug, hönd og hjarta 

sitt í að vernda umhverfi sitt og virða mikilfengleik vistkerfisins alls. 
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