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Ágrip 
 
 
Verkefni þetta er lokaverkefni okkar til B. Ed. prófs frá grunnskólabraut Kennara-

háskóla Íslands. Meginmarkmið verkefnisins var að setja fram greinargerð um gildi 

útikennslu og síðan að útfæra slíka kennslu, með aðaláherslu á náttúrufræði, á Fitjum 

(Njarðvíkurfitjum) í Reykjanesbæ. Verkefnið skiptist í tvo hluta; annars vegar 

greinargerð og hins vegar kennsluverkefni sem ætlað er til nota fyrir kennara sem 

kenna náttúrufræði og umhverfismennt á yngsta stigi í grunnskóla. Við vinnslu á 

þessu verkefni kom í ljós að staðurinn hefur upp á óteljandi  möguleika að bjóða með 

tilliti til útikennslu og það er von okkar að kennarar muni uppgötva það sama og við 

og fleiri kennsluhugmyndir muni líta dagsins ljós. Kennsluverkefnin eru aðeins 

nokkur dæmi um þá möguleika sem útikennsla á Fitjum gefur, og útfæra má 

hugmyndirnar á margan hátt eftir aldri og þroska nemenda.  
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Þakkir 
Við viljum þakka fjölskyldum okkar umburðarlyndi, stuðning og þolinmæði þessar 

vikur sem vinna við lokaverkefnið hefur staðið. Það var ómetanlegt.  

Einnig viljum við þakka Kristínu Norðdahl lektor við Kennaraháskóla Íslands 

leiðsögn við gerð verkefnisins og Þorvaldi Sigurðssyni cand. mag. í íslensku fyrir 

yfirlestur og ábendingar varðandi málfar og stíl. Sérstakar þakkir eru til Lilju Bjargar 

Jökulsdóttur sem myndskreytti kennsluverkefnin.  
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Inngangur 
 

Í nútíma skólakerfi 

er sífellt verið að 

leita nýrra leiða til 

að gera nám og 

kennslu enn áhuga-

verðari og fjöl- 

breyttari svo námið 

höfði til sem flestra 

og nái því 

markmiði 

Aðalnámskrár 

grunnskóla að allir 

fái kennslu við hæfi (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2006:8). Ein af 

þessum leiðum til náms er svokölluð útikennsla eða útinám, sem hefur verið að ryðja 

sér til rúms á liðnum árum. Má í raun líta á útikennslu sem leið skólakerfisins til að 

koma til móts við þjóðfélagið okkar, sem verður skipulagðara með hverju árinu sem 

líður. Á það ekki eingöngu við um fullorðna þegna landsins heldur einnig, og ekki 

síður, börn á öllum aldri. Foreldrar byrja snemma að skipuleggja frítíma barna sinna. 

Þau fara ung í leikskóla, eru skráð í íþróttir, listnám, námskeið og félagsstarfsemi af 

ýmsu tagi til að lífga upp á lífið og tilveruna og þroska og efla börnin sem 

einstaklinga. Hins vegar fækkar tækifærum þeirra til að kynnast náttúrunni og upplifa 

hana í frjálsum leik á öruggum svæðum. 

 

Það er því mikilvægt að stjórnendur og kennarar skólanna nýti sér útikennslu, ekki síst 

þar sem skóladagur nemenda er að lengjast. Að þeir notfæri sér þá möguleika sem 

kennsla í náttúrunni gefur, til að samþætta námsgreinar og gefa nemendum tækifæri á 

að nálgast námið á nýjan hátt, auk þess að fjölbreytni kennslunnar eykst, og þeir 

virkja þá orku sem frísk börn hafa til útivistar og náms, í bland við hefðbundna 

innivinnu. 

 

Það var því verkefni um útikennslu á Fitjum í Reykjanesbæ sem varð fyrir valinu, 

þegar við ákváðum lokaverkefni til B.Ed- prófs við Kennaraháskóla Íslands. Von 
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okkar er sú að þetta verkefni geti nýst börnum í Reykjanesbæ til útivistar og náms 

með leiðsögn, þeim til ánægju og gleði. 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt (2007) er lögð áhersla á 

mikilvægi vettvangsnáms og útikennslu í náttúrufræðinámi og þar með eflingu, 

skynjunar og skilnings nemenda á umhverfinu (9). Einnig kemur þar fram að flest 

börn séu forvitin um náttúruna og mikilvægur þáttur náttúrufræðináms barna sé að 

viðhalda forvitni og áhuga þeirra á umhverfinu, enda séu forvitni og áhugi undirstaða 

náms og árangurs í námi (5) 

 

Meginmarkmið verkefnisins er að útfæra útikennslu, með aðaláherslu á náttúrufræði, 

á Fitjum (Njarðvíkurfitjum) í Reykjanesbæ fyrir yngsta stig grunnskóla en vissulega 

munu aðrar námsgreinar tengjast þessu, þar sem samþætting námsgreina er mikil í 

kennslu yngri barna. Munum við ganga út frá áfangamarkmiðum Aðalnámskrár 

grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt (2007) við lok fjórða bekkjar, þegar við 

leitum leiða til að setja fram hugmyndir og markmið með kennslu í náttúrufræði utan 

dyra. Við munum einnig horfa til kenninga ýmissa fræðimanna, sem aðhyllast nám 

sem byggir á reynslu barnanna sjálfra og hvernig megi byggja ofan á fyrri þekkingu, 

horfa á þroska þeirra og ólíka greind með tilliti til framfara, áhuga og atferlis í námi 

og leik. Má þar nefna Dewey, Vygotsky og Piaget sem sett hafa fram kenningar sem 

hvetja til samvinnunáms, gjarnan í nánasta umhverfi og Gardner sem skoðar þroska 

barna með tilliti til mismunandi hæfileika þeirra eða greinda. 

 

Verkefnið er byggt upp sem greinargerð og kennsluverkefni. Er greinargerðinni ætlað 

að bregða ljósi á sögu umhverfismenntar og útikennslu, viðhorf og þróun á 

undanförnum árum, ásamt og með að huga að því umhverfi sem við sníðum 

kennsluna að. Kennsluverkefnið er ætlað til útikennslu á Fitjunum en mætti útfæra og 

nota við kennslu á svipuðum svæðum og fyrir breytilegan aldur nemenda. 

 

Greinargerðin skiptist í fjóra aðalkafla. Í fyrsta kaflanum, sem kallast Útikennsla, er 

saga umhverfismenntar og útikennslu rakin, ásamt því að skoða viðhorf og kenningar 

fræðimanna sem styðja hugmyndafræði útikennslunnar. Í þessum kafla er einnig 

fjallað um hlutverk kennara og nemenda í tengslum við kennslu og nám utan dyra. 
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Annar kaflinn, Umhverfi, fjallar almennt um umhverfi mannsins, áhrif hans og hæfni 

til að lesa í umhverfi sitt.  

 

Í þriðja kaflanum, Njarðvíkurfitjar, er staðurinn skoðaður, jarðfræði, náttúra, saga 

hans og þróun með tilliti til breytinga á náttúrunni og umhverfi Fitjanna í heild sinni.  

 

Fjórði kaflinn, Útikennsla á Fitjum, er, eins og nafnið bendir til, um kennslu í 

náttúrufræði á Fitjunum, hugmyndir að kennslu, samþættingu námsgreina og 

námsmati. Að síðustu er efnið dregið saman í stutta efnisumfjöllun og lokaorð. 

 

Kennsluverkefnið er frekari útfærsla á útikennslu ásamt og með tillögum að verk-

efnum og handhægum eyðublöðum við útinám og útikennslu. Er kennsluverkefninu 

ekki ætlað að skipuleggja nákvæmlega allar hugsanlegar hugmyndir að kennslu, 

heldur miklu frekar að gefa hugmyndir, sem útfæra má eftir áhuga og aldri nemenda. 

Hugmyndirnar, sem má síðan þróa smátt og smátt og byggja ofan á það nám sem fyrir 

er, hvetja til og efla útikennslu sem reglubundins hluta af námi nemenda. Námi þar 

sem skoða má og kanna hvernig ákveðin svæði breytast milli árstíða og áhrif veðurs 

og vinda. Þar með læra nemendur að náttúran er síbreytileg og markast einnig af 

umgengni mannsins við hana jafnt í stóru sem smáu. 

 

1 Útikennsla 
Útikennsla, útiskóli og útinám eru hugtök sem heyrast oftar og oftar í tengslum við 

nám og kennslu án þess að þeim fylgi nánari útskýringar. Þessi hugtök eru ný í málinu 

en eru engu að síður að skjóta þar rótum.  

1.1 Skilgreiningar á útikennslu 
Hvað er þá útikennsla? Ekki virðist þeirri spurningu auðsvarað, en í Aðalnámskrá 

grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt (2007) kemur fram útskýring á 

hugtakinu útikennsla. Þar segir:  

[...] að útikennsla, það er að flytja kennslu að einhverju leyti út fyrir veggi 

skólans, auðgi og styrki allt nám ásamt því að vera hollt bæði líkama og sál. 

Vettvangsnám er sérstaklega nauðsynlegt í náttúrufræðinámi þar sem úti í 

samfélagi, umhverfi og náttúru er sá raunveruleiki sem börnin eru að læra um og 

þurfa að þekkja, skilja og skynja. Það er því mikilvægt að skólar samþætti 
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útikennslu í skólanámskrá sinni þannig að nemendum gefist tækifæri til að 

kynnast og njóta nánasta umhverfis og um leið efla virðingu þeirra fyrir því.“ (9) 

 

Þorvaldur Örn Árnason (1998) fyrrum námstjóri í náttúrufræði í menntamálaráðuneyt-

inu skilgreinir útikennslu og sækir þar í sjóð Sigrúnar Helgadóttur. Hann segir meðal 

annars að útikennsla sé upplifunar- og rannsóknarnám. Mikilvægur þáttur hennar sé 

að kenna um náttúruna og þjálfa fólk í umgengni við hana, umhverfi og samfélag. Úti-

kennslu sé einnig ætlað að breyta kennsluháttum með því að færa námið út og kenna 

börnum á nærsamfélagið og umhverfið allt, jafnt manngerð sem náttúruleg svæði (10).  

 

Ann-Helen Odberg (2007) lektor við Kennaraháskóla Íslands hefur einnig skilgreint 

útikennslu. Segir hún að útikennsla/útiskóli snúist um að færa hefðbundna kennslu að 

hluta til út í nánasta umhverfi barnanna, samþætta kennslugreinar og safna gögnum 

sem nýtast í úrvinnslu innan dyra. Með þessu móti fái börnin tækifæri til að hafa 

meiri áhrif á eigið nám, en þegar eingöngu er kennt innan dyra. Útivera og hreyfing 

verði meiri og félagslegur þroski þeirra styrkist. Í sama streng tekur Arne Nicholaisen 

Jordet (1998) í skilgreiningu sinni á útikennslu. Kýs hann að líta á útiskóla sem 

ákveðið vinnulag, þar sem hluti reglubundins skóladags sé fluttur út í nágrenni 

skólans og námið fari þar fram. Vinnulag þetta gefur möguleika á faglegri 

vinnu/námi, og frjálsum leikjum svo og því að ímyndunarafl barnanna fái að njóta sín 

og þau geti eflt félagsleg tengsl sín á milli. Í útiskóla á að gefa öllum námsgreinum 

rými og tengja námið raunverulegum aðstæðum þar sem úrvinnsla verkefna fari fram 

bæði innan dyra og utan (24). 

 

Eru þetta skilgreiningar sem gott er að hafa í huga þegar við ræðum frekar um 

útikennslu og útinám og hvernig brjóta má upp hefðbundið skólanám til að koma til 

móts við hreyfiþörf barna og reyna að hvetja til aukinnar útiveru. Útikennsla gefur 

einnig börnum með ýmsa námsörðugleika tækifæri til að njóta sín og uppgötva eigin 

hæfileika og getu til náms. Þá verða þau ekki eins háð bóklestri og hefðbundið nám 

gerir ráð fyrir og þar með nálgast kennslan það að verða við allra hæfi.  
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1.2 Upphaf og þróun útikennslu. 

1.2.1 Sameinuðu þjóðirnar og umhverfismennt 
Formlegt upphaf umhverfismenntar má rekja til ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna, 

UNESCO í Tbilisi í Sovétríkjunum sálugu árið 1977. Í skýrslu ráðstefnunnar (1978) 

kemur fram nauðsyn þess að efla umhverfismennt í skólum og setja hana inn í 

skólanámskrár og stundatöflur. Þar kemur einnig fram að sumar þjóðir hafi þá þegar 

verið farnar að sýna slíkri fræðslu mikinn áhuga og aðrar byrjaðar að skipuleggja 

kennslu í umhverfismennt innan skólakerfisins. Er í skýrslunni bent á mikilvægi þess 

að allar þjóðir taki höndum saman í umhverfisfræðslu strax í upphafi skólagöngu og 

efli með því frá grunni tilfinningu samfélagsins fyrir mikilvægi náttúrunnar í samspili 

við umhverfi mannsins og stuðli með því að verndun og skynsamlegri nýtingu 

jarðarinnar (19). Brynhildur Sigurðardóttir og Sigríður Ólafsdóttir (1994) segja að 

fyrir þennan tíma hafði ekki mikið farið fyrir umhverfisfræðslu eða umhverfis-

menntun þó athygli manna hafi fyrr verið farin að beinast að vaxandi ágangi manna á 

auðlindir jarðarinnar og spillingu umhverfisins (15). Bendir Þorvaldur Örn Árnason 

(1998) á, að í námskrám hafi frekar verið valið að nota orðið umhverfismennt en 

umhverfisfræðsla þar sem umhverfismennt sé víðara hugtak. Sé umhverfismennt 

ætlað að taka á fræðslu um umhverfið og stuðla að eðlilegri nýtingu náttúrunnar og 

leita lausna á vanda umhverfisins (43). 

 

1.2.2 Norðurlandasamstarf um umhverfismennt 
Fram kemur hjá Brynhildi Sigurðardóttur og Sigríði Ólafsdóttur (1994,16) svo og hjá 

Þorvaldi Erni Árnasyni (1998, 43) að fyrir ráðstefnuna í Tbilisi hafi Sameinuðu 

þjóðirnar staðið fyrir ráðstefnum, í Stokkhólmi 1972 og Belgrad 1975, um 

umhverfismál og því hafi ráðstefnurnar í Stokkhólmi og Belgrad lagt grunninn að 

þeim niðurstöðum sem settar voru fram á Tbilisi ráðstefnunni, um eflingu 

umhverfismenntar. Í MUVIN skýrslunni segir Stefán Bergmann (1995) að 

Norðurlandaþjóðirnar hafi tekið upp samstarf um umhverfismennt árið 1972 eða sama 

ár og Stokkhólmsráðstefnan var haldin (2). Einnig kemur þar fram að í fyrstu, eða frá 

árunum 1972-1982, hafi samstarfið snúist um námsefnisgerð. Að vísu var ekkert af 

því gefið út á íslensku, en nýttist þó eigi að síður við gerð námsefnis og námskráa í 

náttúru- og samfélagsgreinum. Í öðrum hluta samstarfsins frá 1983-1991 voru haldnar 

fræðsluráðstefnur um umhverfismál annað hvert ár, sú síðasta í Reykjavík árið 1991. 
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Var þeim ætlað að vekja athygli á umhverfismálum og efla umhverfisvitund bæði 

lærðra og leikra. Þriðja tímabilið í samstarfi Norðurlandaþjóðanna í umhverfismálum 

stóð frá árunum 1992-1996: Var það helgað svokölluðu MUVIN verkefni sem er 

skammstöfun fyrir Miljöundervisning i Norden eða Umhverfismennt á 

Norðurlöndum. Markmið verkefnisins var að efla og þróa umhverfismenntun og vinna 

að samstarfi aðila innan og utan skólakerfisins um skynsamlega nýtingu náttúru-

auðlinda, umgengni við náttúruna og siðfræði í tengslum við umhverfisfræðslu (1-3). 

 

1.2.3 Útikennsla  
Ekki er óeðlilegt að álykta að umhverfisráðstefnurnar á Norðurlöndunum hafi aukið 

áhuga manna, bæði almennings og yfirvalda, á kennslu í umhverfismennt og 

náttúrufræði. MUVIN verkefnið  beindist að samstarfi skóla og atvinnulífs. Í 

framhaldi af þessu, eða skömmu eftir 1990, fer að bera á hugtakinu útiskóli í Noregi. 

Segir Arne Nicholaisen Jordet (1998) að innan leikskólanna hafi þetta hugtak verið 

kynnt til leiks sem ákveðin kennsluaðferð, útiskóli. Var þar gengið út frá því að 

börnin fengju tækifæri til að kynnast umhverfi sínu, hefðum, venjum og atvinnulífi. 

Virkni, upplifun, útivera og félagsskapur eigi að vera miðpunkturinn í útikennslu. Í 

framhaldi af þróun og reynslu af útiskólum á leikskólastigi kviknaði svo áhugi á að 

hefja slíka kennslu í grunnskólunum (22).    

 
 

1.2.4 Umhverfismennt og útikennsla í námskrám 
Að sögn Brynhildar Sigurðardóttur og Sigríðar Ólafsdóttur (1994) er umhverfismennt 

orðin sérstakt kennslusvið í grunnskólum með því að í Aðalnámskrá grunnskóla frá 

árinu 1989 er hennar sérstaklega getið, en var áður talin innan samfélagsfræði og 

átthagafræði (25). Er það eðlilegt framhald af þeirri samvinnu og undirbúningi sem 

áður hafði farið fram að umhverfismennt kæmi inn í nýja námskrá sem mikilvægur 

hluti náttúru- og samfélagsfræði og fleiri greina. 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði (1999), voru áherslur í umhverfismennt enn 

auknar. Var þar kominn sérstakur kafli sem heitir Umhverfismennt þar sem lögð er 

áhersla á samtengingu hennar við fleiri námsgreinar, eins og samfélags-, heimilis- og 

náttúrufræði ásamt lífsleikni. Var í námskránni gert ráð fyrir að byggja upp tengsl við 
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umhverfi skólans í samvinnu við heimilin svo sem með verkefnum tengdum vett-

vangsferðum og heimsóknum í fyrirtæki. Með því átti að tengja umhverfismenntina 

við samfélagið og eðlilegt samspil manns og náttúru (14). Í þrepa- og áfangamark-

miðum námskrárinnar voru áherslur í umhverfismennt ekki greindar sérstaklega frá 

öðrum þáttum námsins en fléttuðust víða inn í kennsluna (19-35). Ný Aðalnámskrá 

grunnskóla í náttúrufræði hefur verið gefin út og heitir nú Aðalnámskrá grunnskóla: 

Náttúrufræði og umhverfismennt (2007). Er greinilegt að í námskránni er enn verið að 

auka áherslur í umhverfismennt og útikennslu. Í námskrána er nú kominn nýr kafli um 

útikennslu (9) í stað Umhverfismenntar í námskránni frá 1999 og hefur 

þrepamarkmiðum verið skipt í þrjá meginflokka; eðlisvísindi, jarðvísindi og lífvísindi. 

Er umhverfismennt samtvinnuð þessum flokkum undir kafla sem kallast „Að búa á 

jörðinni [svo]“ (7). Með þessum breytingum verður mikilvægi umhverfismenntar og 

útikennslu í námskrá greinilegra og afmarkaðra. Í raun er hér verið að gefa tóninn til 

skólastjórnenda um að útikennsla í náttúrufræði verði tekin upp í skólanámskrám.  

 

Arne Nicholaisen Jordet (1998) telur að útikennsla/útiskóli henti vel til þverfaglegrar 

kennslu. Í raun sé þar verið að skapa grundvöll fyrir nám í raunverulegum aðstæðum 

þar sem tilgangur með náminu verður augljósara en annars. Auðveldara sé að skilja 

tengsl námsgreina í samspili þeirra í raunverulegum aðstæðum úti, auk þess sem 

námið og kennslan byggist á sameiginlegri reynslu nemenda og kennara (25). Einnig 

segir hann að flokka megi útiskóla í mismunandi „módel“/form, eftir því hvar áherslur 

í náminu liggja. Nefnir hann leikjaformið, þar sem leikurinn er stór þáttur í náminu og 

grenndarformið, en þar er áherslan á að kenna börnum á umhverfi sitt í smáu og stóru. 

Einnig megi blanda aðferðunum saman og byrja þá gjarnan á leikjaforminu í yngstu 

bekkjunum en færa sig smátt og smátt yfir í grenndarformið eftir því sem börnin 

eldast (105-108). 

 

 

1.3 Kenningar fræðimanna um nám og kennslu 
 
Námsumhverfi í anda hugsmíðahyggju á að stuðla að virkri uppbyggingu þekkingar 

hjá hverjum nemanda. Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís 

Ívarsdóttir (2005) tala um að námsumhverfið þurfi að vera auðugt og hvetjandi og 

sem líkast raunverulegu umhverfi. Gott námsumhverfi eigi að ýta undir vilja nemenda 
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til þess að læra. Á síðustu tveimur áratugum hefur hugsmíðakenningin verið vinsæl og 

vakið töluvert mikla athygli í umræðunni um hvernig nemendur læra. Skilningur og 

þekking verður til í samspili fyrri skilnings og nýrrar reynslu (15-16).  

 

Hugsmíðakenningin eða hugsmíðahyggjan byggist á því að nemendur verða að taka 

virkan þátt í náminu og læra á eigin forsendum miðað við eigin þroska. Hún á rætur 

að rekja til 19. og 20. aldar í hugmyndafræði Dewey og Piaget ásamt Vygotsky sem 

lagði meiri áherslu á samskipti manna við uppbyggingu þekkingarinnar við annað 

fólk. Hér á eftir verður fjallað nánar um kenningar þessara fræðimanna, svo og 

Gardner og hugmyndir hans um mismunandi greindir og hvernig kenningar þeirra 

falla að útikennslu og hugmyndafræði hennar. 

 

1.3.1 Jean Piaget 
Að sögn Shaffer (2002) var Svisslendingurinn Jean Piaget (1896-1980) þekkingar-

fræðingur og einn mikilvirkasti og áhrifamesti maður á þessari öld í uppeldisvísind-

um. Hugmyndafræði hans einkenndist af kenningum um þrepaskiptingu vitsmuna-

þroska barna. Samkvæmt Piaget má skipta vitsmunaþroskanum í fjögur stig sem börn 

ná einu af öðru. Þau geta ekki sleppt úr því hvert stig er undanfari þess næsta og er 

röðin: Skynhreyfistig, foraðgerðastig, stig hlutbundinna aðgerða og stig formlegra 

aðgerða (51). 

 

Sigurjón Björnsson (1993) segir að þroskastig barna myndi grundvöll fyrir kennslu og 

námsumhverfi og samkvæmt kenningum Piaget fæðist börn ekki með neina þekkingu 

eða hugmyndir. Þau búi sér til nýjan skilning sem Piaget kallar skema sem er 

skipulagt mynstur hegðunar og hugsunar á umhverfi sínu út frá eigin reynsluheimi. 

Börn reyna að breyta upplifun sinni af umhverfinu þannig að hún falli að þeirri 

reynslu sem þau hafa þegar aflað sér. Þetta ferli kallast samlögun (assimilation). Ef 

nýja reynslan fellur engan veginn að hugmyndum barnsins og þekkingu þess, myndast 

togstreita hjá því og það verður að breyta hugsun sinni til þess að koma til móts við 

nýja reynslu. Þetta kallast samhæfing (accommodation). Barnið lagar sig að 

aðstæðum, eldri þekking er löguð að nýrri reynslu og nýr skilningur verður til (21). 
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Hjá Charles (1980) kemur fram að Piaget hefur haft mikil áhrif á kennsluhætti á 

Vesturlöndum, sérstaklega varðandi það hvernig hægt sé að meta á hvaða þroskastigi 

hvert barn er. Þeir kennarar sem byggja störf sín á rannsóknum hans, byggja á 

raunhæfum grundvelli og forðast að kenna börnum það sem þau ráða ekki við enda 

verður slík kennsla eingöngu mörkuð vonbrigðum og leiðindum bæði fyrir kennara og 

nemendur (27). Einnig segir hann að samkvæmt kenningum Piaget felist starf kennar-

ans í því að nemendur séu virkir og hafi nóg að gera. Þeir eigi að vera virkir andlega 

og líkamlega. Kennari þurfi að vita yfir hvaða hæfileikum og getu börnin búi yfir og 

hvernig best væri að kenna þeim. Hann verði að hlusta á börnin og fylgjast með þeim í 

starfi svo hann geti veitt þeim þá aðstoð sem þau þurfa og kemur að gagni. Börn læri 

ekki eins og fullorðnir með því að lesa og hlusta í kyrrð og ró (29). Kristín Norðdahl 

(2001) segir  að þessi áhersla á þroskastigin hafi verið mikið gagnrýnd til dæmis. 

innan kennslufræði náttúrufræðinnar og einnig innan fræðinga sem fást einkum við 

ung börn. Vitnar Kristín í  Driver og Easley þegar hún  segir  rannsóknir hafa sýnt að 

börn séu oft  á mismunandi stigi eftir aðstæðum og viðfangsefni og eins hafi oft sýnt 

sig að þau geti meira en þroskastigin segja til um (18-19). 

 

Charles (1980) segir líka að samkvæmt Piaget eigi að hugsa eintaklingskennslu sem 

aðferð kennarans til þess að sinna hverju barni eftir þörfum þess. Túlkun Charles á 

hugmyndum Piaget er sú að Piaget  mæli með blöndu af einstaklings- og hópvinnu til 

þess að koma til móts við þarfir allra nemenda. Piaget lagði líka áherslu á að 

nauðsynlegt væri að leyfa nemendum að tjá sig og ræða hugmyndir sínar hver við 

annan. Kennarar eigi að leyfa nemendum að velja sér viðfangsefni sjálfir og þeir eigi 

að hafa aðgang að nægu efni og gögnum svo þeir geti fundið viðfangsefni við hæfi. 

Börn muni alltaf velja viðfangsefni í samræmi við vitsmunaþroskastig sitt hverju 

sinni. Hegðunarreglur þurfi að vera einfaldar til þess að nemendur fari eftir þeim. 

Yfirleitt hlýði þau reglum til þess að þóknast kennaranum, en þegar reglur stangist á 

við þeirra eigin óskir og langanir séu reglurnar yfirleitt brotnar (26-32).   

 

Charles (1980) skrifar einnig um kenningar Piaget um félagsþroska. Piaget sagði að 

félagsleg samskipti væru forsenda fyrir vitsmunalegum þroska. Piaget hefur verið 

gagnrýndur fyrir það að kenningar hans snúist eingöngu um þróun taugakerfisins og 

reynslu af áþreifanlegum hlutum. Þó hann legði höfuðáherslu á þetta tvennt sagði 

hann að meira þyrfti til. Börn verði að ræða saman og kennarar skuli leggja áherslu á 
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að félagslegum samskiptum væri ætlaður stór hlutur í námi barna. Kennsluáætlanir 

skuli vera fjölbreyttar til þess að örva málnotkun svo sem með kappræðum, 

hlutverkaleikjum, táknrænum leikjum, umræðuhópum og starfshópum þar sem bæði 

er tekist á og unnið sameiginlega að fjölbreyttum verkefnum. Oft sé erfitt að fá börn 

til þess að einbeita sér lengur en fáeinar mínútur en þau eigi auðveldara með að 

einbeita sér að verkefnum sem felist í að tala, hreyfa sig eða handleika hluti. Þau eigi 

einnig auðvelt með að hlusta töluverðan tíma á sögur eða horfa á teiknimyndir þar 

sem margir litir, hljóð og hreyfingar ber fyrir augu og eyru (26-32).  

 

Piaget hefur líklega haft töluverð áhrif, því enn í dag er talið afar mikilvægt að leyfa 

ungum nemendum að læra í gegnum leiki. Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna  

Eydal (2003) segja að leikurinn sé talinn gegna mikilvægu hlutverki við sálarþroska 

barnsins. Hann geti haft áhrif á vitþroska meðal annars með því að barnið læri að 

þekkja umhverfið með leik. Hann hafi áhrif á persónuleikaþroska barns með því að að 

það fái útrás fyrir tilfinningar og geti komið ímyndum sínum og hugsunum á 

framfæri. Leikurinn hafi áhrif á félagsþroska með því að barnið læri að taka tillit til 

annarra, umgangast aðra og læra samskiptareglur. Börn uppgötvi hæfileika sína í 

gegnum leik. Þau börn sem ekki kunni að leika sér, hafi síður tök á að nýta sér 

hæfileika sína þegar þau verði fullorðin. Gleði og forvitni séu undirstaða leiksins og 

frjáls tjáning undirstaða fyrir sálar- og vitsmunalíf barnsins og mikilvægur 

undirbúningur fyrir fullorðinsárin  (271-272). 

1.3.2 John Dewey 
Það kemur fram hjá Reidar (2001) að John Dewey (1859 - 1952) hafi verið prófessor í 

heimspeki, sálarfræði, uppeldisfræði og virtur rithöfundur. Hann stofnaði tilrauna-

skóla í Bandaríkjunum 1896 og byrjaði að móta uppeldiskenningar sínar. Stofnaði 

hann skólann til þess að svara eftirfarandi spurningum og prófa hugmyndir um aðra 

kennsluhætti en þá tíðkuðust.   

1. Hvernig er hægt að færa skólann nær heimili og samfélagi? 

2. Hvernig er hægt að kenna sögu, náttúrufræði og bókmenntir svo árangurinn 

hafi raunverulegt gildi og hafi jákvæð áhrif á líf barnsins? 

3. Hvernig er hægt að tengja kennslu í lestri, skrift og reikningi öðrum greinum 

og reynsluheimi barnsins þannig að það finni að nauðsynlegt sé að læra þær? 

4. Hvernig er hægt að sinna hverju barni í smáum hópum ? 
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Þegar þessar spurningar eru skoðaðar sést glögglega hvað hann hefur verið langt á 

undan sinni samtíð. Áherslurnar eru enn í fullu gildi í nútímasamfélagi og það er 

væntanlega þess vegna að hann hefur notið svo mikilla vinsælda eins og raun ber 

vitni. Dewey kallaði skólann samfélag á fósturstigi. Hlutverk hans væri að vera 

uppeldis- og fræðslustofnun með það að markmiði að móta viðhorf nemendanna. 

Dewey þótti nauðsynlegt að kenna þeim að lifa saman í frjóu samspili (170-171). 

 

Enn fremur segir Reidar (2001) að Dewey hafi ásakað gamla skólann fyrir að taka 

ekki tillit til séreinkenna barna og að skapa ekki námsaðstæður og reynslutækifæri 

sem leiddu til vaxtar og þroska við þeirra hæfi. Dewey hélt því fram að börnum væru 

áskapaðar hvatir og atferlishneigðir sem kæmu fram í félagshvöt, rannsóknarhvöt, 

sköpunarhvöt og listhvöt. Dewey talaði um ónotaða möguleika barnsins sem nauð-

synlegt væri að virkja. Hugsun var, að dómi Deweys, tæki til athafna. Hann kallaði 

hugann verkfæri og heimspeki hans var nefnd verkfærishyggja. Barnið þurfi, sagði 

hann, að fá heillandi viðfangsefni til að takast á við. Hlutverk kennarans væri að skapa 

aðstæður og veita nauðsynlega aðstoð þannig að hæfileikar barnsins þroskuðust 

samfélaginu og barninu til heilla. Dewey kallaði þetta  „nám í verki“  eða „learning by 

doing“. Markmiðið með náminu átti að vera skýrt en kveikjan átti að stýrast af 

„vakandi þörf“ eða áhuga barnanna sem tryggði góða reynslu. Nánari aðferð til að 

leysa vandann kom fram í bók hans Democracy and Education. Dewey vildi 

skipuleggja nám samkvæmt eftirfarandi fyrirkomulagi. 

1. Skapa þarf náttúrulegar aðstæður fyrir nám barnanna. 

2. Áhugaverður vandi til að fást við verður að koma upp við þær aðstæður. 

3. Nemendur verða að afla sér upplýsinga til þess að geta leyst vandann á 

skynsamlegan hátt. 

4. Þær tillögur sem koma frá nemendum verður að ræða og greina af ábyrgð og 

kostgæfni. 

5. Tillögur verður að prófa til þess að komast að því hvort þær séu nothæfar.  

Þessi aðferð er algeng í vísindalegum könnunum. Forsendan fyrir notkun þessarar 

aðferðar er mikið frelsi nemenda; bæði athafnafrelsi og frelsi til að koma með tillögur 

og hugmyndir. Dewey taldi að slíkt málefnafrelsi ylli ekki alvöruleysi vegna þess að 

sameiginlegt verkefni hópsins fæli í sér aga. Frelsi framkalli innri aga í staðinn fyrir 

utanaðkomandi aga eins og var í gamla skólanum (172-175). 
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Kenningar Deweys samræmast kenningum um útikennslu eins og í náttúrufræði, 

samfélagsfræði og landafræði. Nota má vettvangsferðir til þess að vekja áhuga 

nemenda á námsefninu þar sem þeir geta skoðað og rannsakað við náttúrulegar 

aðstæður. 

 

1.3.3 Lev Vygotsky 
Í bók Hafdísar Guðjónsdóttur, Matthildar Guðmundsdóttur og Árdísar Ívarsdóttur  

(2005) kemur fram að rússneski sálfræðingurinn Lev Vygotsky (1896 – 1934) setti 

fram þá kenningu að félagsleg samskipti hafi mikil áhrif á nám og vitsmunaþroska 

manna. Hann taldi mikinn mun á því hvað börn gætu ein og því sem þau gætu ef þau 

fengju aðstoð frá fullorðnum eða jafnöldrum sem væru betur að sér en þau sjálf. Börn 

fæðist með grundvallar hugarstarfsemi eins og athygli, skynjun og tilfinningar. 

Umhverfið og félagsleg samskipti sjái svo um að fullmóta og þróa hugarstarfsemina. 

Vygotsky talaði um að tenging væri á milli þroska barnsins og náms þess. Hann lagði 

áherslu á að fullorðinn þyrfti að styðja barnið við uppbyggingu þekkingar því 

fullorðnir væru fyrirmyndir barnanna og þau læri af þeim sem þau umgangist. 

Kenningar Vygotsky hafa haft veruleg áhrif á kennslufræði. Þær minna á að skólinn er 

tilbúið námskerfi sem þróast hratt og tekur oft breytingum. Með það að leiðarljósi þarf 

alltaf að hafa í huga aðaltilgang skólans sem er að styðja alla nemendur til betri 

menntunar og aukins skilnings. Þekking og þroska hvers nemanda þarf að meta til 

þess að hægt sé að styðja hvern nemanda eftir þörfum hvers og eins. Málið er hægt að 

nota sem verkfæri til að efla hugann og setja fram spurningar sem hjálpa nemendum 

til að hugsa djúpt og leggja sig fram við að læra (14).  

 

Við getum ekki sleppt því að minnast á hugmynd Vygotskys um þroskasvæði (Zone 

of proximal development) og vinnupallana (scaffolding) eins og fram kemur hjá 

Shaffer (2001). Þroskasvæðið er bilið milli þess sem barnið getur náð sjálft án hjálpar 

og þess þroska sem barnið getur náð með aðstoð fullorðinna. Vinnupallarnir eru 

reyndar hugmynd frá Bruner og lýsa þeim stuðningi og þeirri aðstoð sem barnið þarf 

til þess að geta lært. Hinn fullorðni styður barnið eftir þörfum til þess að hæfni aukist. 

Þau börn sem eru hæfileikarík þurfa minni aðstoð frá fullorðnum til þess að leysa 

verkefni (248-249). 
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1.3.4 Howard Gardner  
Samkvæmt Armstrong (2001) er Howard Gardner (1943-) prófessor í kennslufræðum 

og hefur skrifað fjölda bóka. Hann setti fram hugmyndir um fjölgreind manna. 

Fjölgreindakenning Gardners segir að greind einstaklinga skiptist í átta ólíkar greindir 

eða átta og hálfa, eins og Gardner hefur sagt í gamni, og er hann þá að hugsa um að 

bæta við einni greind  sem heitir tilvistargreind en hún nær að uppfylla flest viðmið 

hans um greind (139).  

 

Hvert barn býr yfir öllum greindunum að einhverju marki og hefur möguleika á að 

þróa þær allar á viðunandi getustig. Greindir Gardners eru eftirfarandi samkvæmt 

Armstrong (2001): 

 

Málgreind: 

 Hæfileiki til að hafa áhrif með orðum, bæði munnlega og skriflega. Færni til 

að nýta sveigjanleika tungumálsins í hagnýtum tilgangi. 

Rök og stærðfræðigreind: 

Samsvarar vitrænum þroska, vísar í hæfni til að leysa gátur og verkefni sem 

krefjast rökleiðslu. 

Rýmisgreind: 

Hæfileiki til að skynja sjónrænt og rúmfræðilegt umhverfi og hæfileiki til þess 

að umskapa þessa skynjun eins og arkitektar og listamenn gera.  

Líkams og hreyfigreind: 

Færni í hreyfiskynjun og hæfni til góðrar líkamsbeitingar  

Tónlistargreind: 

Tengist bæði hreyfiskynjun og málþroska þar sem samhæfing, taktur og 

hlustun skiptir miklu hjá þeim sem eru með góða tónlistargreind. 

Samskiptagreind: 

Samsvarar góðum félagsþroska.  

Sjálfsþekkingargreind: 

Birtist í  sterkum persónuleikaþroska. 

Umhverfisgreind: 

Einstaklingur með sterka skynjun og áhuga á umhverfi sínu. Færni í að þekkja 

og flokka tegundir í jurta og dýraríki í umhverfinu og næmi á fyrirbæri 

náttúrunnar eins og fjöll og skýjafar (14-15,33-34). 
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Samkvæmt Hafdísi Guðjónsdóttur og fleirum (2005) er nauðsynlegt að hafa í huga að 

greindirnar tengjast allar að einhverju leyti og þess vegna þarf að skipuleggja námið á 

heildstæðan hátt. Þemaverkefni er alltaf skipulagt sem heildstætt verkefni. Þar eru 

margar námsgreinar samþættar og auðveldlega hægt að skipuleggja námið þannig að 

það snerti allar greindir og þar með veitir námið möguleika til að sterkar hliðar 

nemenda nýtist og veiku hliðarnar styrkist (15). 

 

 

1.4  Hlutverk kennara í útikennslu 
Hvert er þá hlutverk kennara í útikennslu? Þegar horft er til viðhorfa þeirra sem 

aðhyllast nám og kennslu eftir hugsmíðahyggjukenningum eins og kemur fram hjá 

Charles (1980, 26-32) og Reider (2001, 170-175), sést að hlutverk kennarans hefur 

breyst frá því að vera sá sem stjórnar og uppfræðir, í að vera faglegur leiðbeinandi 

sem styður við þekkingu og nám nemenda sinna. Hann hjálpar þeim að leita eigin 

lausna, skoða og spyrja með gagnrýnu hugarfari og vanda vinnu sína. Nemendur þurfa 

að fá tækifæri til að upplifa, finna, skoða og rannsaka eftir eigin leiðum, byggja á fyrri 

þekkingu, álykta og komast að niðurstöðu með þeirri aðstoð sem þörf er hverju sinni. 

Hvort nemandinn leitar upplýsinga í bókum, aðstoðar hjá jafningjum eða kennara 

skiptir raunverulega ekki máli, heldur það að hann leitar leiða til að fræðast og byggja 

ofan á fyrri þekkingu. 

 

Við útikennslu er eðlilegt að skólareglur séu í heiðri hafðar ásamt og með reglum 

bekkjarins. Jafnframt því er rétt að hafa í huga að útbúa í samstarfi við nemendur 

nokkrar einfaldar, en skýrar reglur sem gildi í útikennslunni. Kennarinn þarf að vera 

vel undirbúinn og hafa kynnt verkefnið vel fyrir nemendum. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt (2007) er bent á að heimsækja megi 

náttúrufræðisöfn og stofnanir í nágrenni skólans og stuðla með því að samstarfi og 

samvinnu við utanaðkomandi aðila (11). Með því má tengja skólann við samfélagið 

og styrkja nám barnanna. Þar kemur einnig fram að eitt af hlutverkum kennara sé að 

viðhalda eðlislægri forvitni barna og unglinga um umhverfi sitt (5) og stuðla með því 

að áhuga og ánægju í námi og leik.  
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Í skýrslu um MUVIN- verkefnið segir Stefán Bergmann (1995) að mikilvægur þáttur í 

kennslu í umhverfismennt sé undirbúningur og afmörkun verkefna. Einnig segir hann 

að gott sé að byrja á þjálfunarverkefnum til að auka hæfni nemenda og kynna þeim 

hvað sé í vændum og hvernig hægt sé að bera sig til við þau verkefni sem í boði verða 

(13). Elstgeest og Harlen (1990) telja verkefni kennara sem sjá um útikennslu og 

þjálfun í vísindalegum vinnubrögðum mikilvægt en jafnframt flókið og það krefjist 

nákvæmni í vinnubrögðum. Kennarinn þurfi að vita hvað á að útskýra og hvernig eigi 

að meðhöndla hugmyndir barnanna, rannsaka og skoða það sem þau safna og hvernig 

megi nota það til að stuðla andlegri og líkamlegri örvun nemenda (4). Það er því 

undirbúningur, samviskusemi, þolinmæði og áhugi sem kennari í útikennslu þarf að 

birgja sig upp af ásamt með, og að ógleymdri, kímnigáfu, sem þarf til að geta tekið 

óvæntum uppákomum í námsferðum. Gott er líka að geta hugsað til eigin ungdæmis 

og rifjað upp hvernig var að vera barn úti í náttúrunni, verða „óvart“ blautur eða 

skítugur með orma í vasanum og geta alltaf komið heim og fengið þá aðhlynningu 

sem þurfti hverju sinni. 

 

1.5 Hlutverk nemenda í útikennslu 
Fyrir börn sem ef til vill þekkja lítið til ferða og útivistar í náttúrunni er nauðsynlegt 

að fá tækifæri til að reyna daga frábrugðna þeim sem hefðbundin skólaganga býður 

upp á. Að börnin fái að skoða, rannsaka, hlusta og safna eftir eigin löngun og 

tilfinningu skiptir máli. Að börnin fái að leika sér úti í umhverfi þar sem hver steinn 

og hóll er ekki skipulagður af mönnum er líka nauðsynlegur þáttur námsins. Áður fyrr 

höfðu flest börn tækifæri til að tengjast náttúrunni í frjálsum leik eða í tengslum við 

vinnu þeirra sem eldri voru. Í dag er það orðið eitt af hlutverkum skólans að kynna 

umhverfi og náttúru fyrir börnum.  

 

Elstgeest og Harlen (1990) minnast á hlutverk barna í umhverfisfræðslu og velta því 

upp hver þeirra sýn á umhverfið sé og hvernig megi stuðla að árangursríku námi í 

umhverfismennt. Þau hvetja kennara til að gleyma ekki að börn sjá umhverfi sitt á 

annan hátt en þeir eldri. Þau þurfa tíma til að rannsaka, hlusta, skoða og íhuga. Í raun 

séu börnin hluti umhverfisins. Þau vaxi upp í því, tilheyri því, treysti því og hafi sína 

eigin sýn á það. Á sama hátt séu það ekki börnin sem spilli umhverfinu, þau hafi ekki 

þekkingu til þess eða ástæður, heldur séu þau þátttakendur í því. Nám og útikennsla 
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þarf því að taka mið af þroska barnanna og umhverfi þeirra sjálfra. Þau hafa ekki enn 

þroska til að átta sig á stærð jarðarinnar eða því umhverfi sem fullorðnir skilja. Fyrir 

börnunum er umhverfi þeirra það litla svæði sem þau lifa og hrærast í daglega. Boð og 

bönn í fræðslu og námi barna, ásamt og með einni og einni tilbreytingu í formi 

tiltektardaga, plöntunardaga eða áróðurs um spillingu jarðarinnar eru að mati Elstgeest 

og Harlen (1990) ekki rétta leiðin við kennslu úti í náttúrunni. Útikennsla eigi að 

beinast að öllum hlutum í umhverfinu, smáum og stórum, kenna þeim að þekkja og 

meta umhverfið. Með leiðbeiningu, hvatningu, áhuga og hæfilegum verkefnum fá 

börnin þá innsýn í umhverfið og náttúruna að þau læra að meta hana og skilja tilgang 

þess að vernda náttúruna og nýta auðlindir jarðarinnar á skynsamlegan hátt (VII-X). 

 

2 Umhverfi 
Brynhildur Sigurðardóttir og Sigríður Ólafsdóttir (1994) segja hugtakið umhverfi 

frekar nýtt í málinu og halda þær því fram að það sé í hugum margra svipaðrar 

merkingar og hugtakið náttúra og margir geri ekki endilega greinarmun á þessu 

tvennu (11-13). 

 

Ólafur Páll Jónsson (2002) segir að orðið umhverfi sé stundum notað þegar við erum 

að tala um umhverfið veröldina í kringum okkur í víðum skilningi. Einnig sé hægt að 

tala um umhverfið á heimilinu í þröngum skilningi og erum við þá gjarnan að tala um 

innanstokksmuni og herbergjaskipan. Við getum talað um umhverfi í þröngri 

merkingu þegar við tölum um fóstur sem hvílir í legi móður sinnar og hefur það hlýtt 

og notalegt þangað til það fæðist, en þá breytist umhverfið töluvert. En hver er 

munurinn á umhverfi og náttúru? Páll Skúlason (1998) gerir skýran greinarmun á 

orðinu náttúra og umhverfi. Náttúran er sá hluti veruleikans sem er til, óháð vilja 

okkar og vitund en umhverfið er hlutinn sem við mótum með framkvæmdum og 

athöfnum. Mennirnir móta umhverfið í þeim tilgangi að vera öruggari gegn 

náttúruöflunum (40).  

 

2.1 Náttúrulegt umhverfi 
Páll Skúlason (1998) segir að líf manna sé náttúrulegt af því þeir fæðast til 

náttúrulegrar tilveru og eru sem líkamlegar verur hluti af náttúrunni. Innan 
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náttúrunnar skapa þeir svo umhverfi sitt, byggja sér hús og menningu og greina sig frá 

öllu sem þeir geta augum litið (35).  

 

Í bók Brynhildar Sigurðardóttur og Sigríðar Ólafsdóttur (1994) kemur fram að við 

mannfólkið tilheyrum eilífri hringás efna og erum háð lögmálum náttúrunnar. Líkami 

okkar er ekki eilífur, við deyjum eins og aðrar lífverur. Við getum hins vegar hafið 

okkur upp yfir náttúruna og ferðast í huganum um allan heiminn á meðan líkami 

okkar er kyrr á sama stað. Fátt er það sem lýsir þessu ferli betur en moldunarferlið við 

jarðarför. „Af jörðu ertu kominn. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur 

upp rísa“ (13-14). 

 

2.2  Manngert umhverfi 
Skilgreining á hugtakinu manngert umhverfi er ekki auðfundin. Þegar flett er upp í 

Orðabók Menningarsjóðs (1993) stendur að manngerður sé að vera búin til af 

mönnum (623). Á sama hátt segir þar að umhverfi sé grennd, nágrenni eða landslag í 

nágrenni einhvers (1081). Það liggur líka í orðanna hljóðan að manngert umhverfi sé 

umhverfi þar sem maðurinn hefur komið að skipulagningu og gerð bæði mannvirkja 

og umhverfis þeirra. Það má líka velta fyrir sér hvenær umhverfi hættir að vera 

náttúrulegt og verður manngert að miklu eða öllu leyti. Breytist umhverfi í manngert 

við það eitt að leggja bílvegi, planta trjám eða reisa hús eða er náttúran að breytast í 

umhverfi þegar maðurinn hefur sett varanlegt mark sitt á hana? Páll Skúlason (1998) 

veltir þessu fyrir sér og segir að umhverfið sé „hin ytri náttúra umsköpuð af tæknilegu 

valdi mannsins“ (35). Einnig segir hann að freistandi sé að skilgreina umhverfi ýmist 

sem manngert eða náttúrulegt. Metur Páll það svo að umhverfi mannsins sé alltaf 

mótað af honum og því sé fullkomið náttúrulegt umhverfi ekki til, en á hinn bóginn sé 

til umhverfi sem nær algjörlega sé mótað af manninum og því ónáttúrlegt eða 

manngert (35). Vangaveltur Brynhildar Sigurðardóttur og Sigríðar Ólafsdóttur (1994) 

um svipað efni gefa þeim þá niðurstöðu að náttúran sé hluti af umhverfinu, en til þess 

teljist líka menn og verk þeirra sem setja sífellt meira og meira mark á umhverfið á 

kostnað náttúrunnar (11-13). Kristín Norðdahl (2005) telur að miklu skipti, þegar 

talað er um gildi útivistar í náttúrulegu umhverfi, hversu mikið mark maðurinn hefur 

sett á umhverfið. Nefnir hún muninn á stað eins og Heiðmörk í nágrenni Reykjavíkur, 

sem hefur að mestu fengið að þróast án formlegrar skipulagningar, þó einhverjum 
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plöntum hafi verið bætt inn í flóruna til að auka fjölbreytni, og svo skipulögðum 

útivistarsvæðum í kringum leikskóla eða skrúðgarða í bæjum. Í hugum flestra er 

Heiðmörkin eftirsóknarvert útivistarsvæði en leikvellir og skrúðgarðar eru lagaðir að 

leikjum og umferð barna og fullorðinna um svæðin (2). Niðurstaðan hér er því sú að 

manngert umhverfi sé sá hluti umhverfis okkar sem skipulagt sé að miklu eða öllu 

leyti af manninum í samvinnu við skipulagsyfirvöld á hverjum stað, eða hafi áður 

verið lagað að þörfum og/eða kröfum manna. 

 

2.3  Að lesa umhverfið 
Áður fyrr var maðurinn háðari veðri, náttúru og umhverfi en nú er. Breytingar á 

húsnæði og atvinnuháttum hafa gert það að verkum að veður hamlar sjaldan vinnu eða 

hindrar samgöngur, þó vissulega komi enn dagar þar sem mennirnir þurfa að lúta í 

lægra haldi fyrir náttúruöflunum. Forfeður okkar þurftu að kunna að lesa í umhverfi 

sitt, skynja veðrabreytingar, átta sig á staðháttum og rata á ferðum sínum án 

utanaðkomandi aðstoðar. Talað var um veðurglögga menn og ratvísa og þeir kostir 

taldir mikilvægir í harðbýlu landi.  

 

Á seinni árum hafa fjarskipti og tækni að mestu komið í stað þess að lesa í veður og 

þekkja kennileiti á ferðum manna. Enn eru þó til karlar og konur sem gera sér það til 

ánægju að lesa í náttúruna og viðhalda gömlum fræðum um slíkt efni. Þessi þekking á 

náttúrunni sem var svo samofinn þjóðarsálinni er óðum að tapast. Börn og fullorðnir 

þekkja ekki lengur hvers skal leitað í umhverfinu til að átta sig á veðrabreytingum eða 

spá fyrir um harða vetur, gott sumar eða kalt vor. Það heyrist þó enn í spjalli manna í 

föstubyrjun, eins og fram kemur hjá Símoni Jóni Jóhannssyni (1993), að öskudag-

urinn eigi sér átján bræður og vísa þá flestir til þess að veðrið verði næstu vikur eins 

og á öskudaginn. Einnig segir hann að huga megi að sumarveðrinu með því að setja 

skál með vatni út að kvöldi síðasta vetrardags og gá að morgni sumardagsins fyrsta, 

hvort frosið hafi saman vetur og sumar. Veit það á gott sumar ef þau hafa frosið 

saman (158 og 160).  

 

 

Þrátt fyrir tækni, fjarskipti, hlý hús og góðan fatnað er enn þörf á því í landinu okkar 

að geta áttað sig á umhverfi sínu, náttúrunni og veðurfari. Í Aðalnámskrá grunnskóla: 
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Náttúrufræði og umhverfismennt 2007 eru nefndar hugmyndir að kennslu í 

náttúrulæsi. Er þar bent á að skoða áhrif árstíðabreytinga í náttúrunni, ræða um 

veðurfar út frá hugmyndum barnanna, hlusta á veðurspár og gera eigin veðurathuganir 

(32).  

 

Útikennsla getur styrkt börn í því að læra að lesa umhverfi sitt. Hún ýtir undir að 

börnin læri að búa sig út eftir veðri og veðurútliti í samráði við foreldra. Þar nýtist 

þeim að hlusta á veðurspár í fjölmiðlum og bera þær saman við veðrið á 

útikennsludögum. Þau fá tækifæri til að skoða náttúruna, hlusta á umhverfið, finna 

lyktina úti og velta fyrir sér hvernig náttúra og veður spilar saman. Þau læra um flóð 

og fjöru í samspili við tunglið. Þau sjá fuglana og geta hugleitt hvað þeir geta sagt 

okkur um veður og umhverfi. Börnin læra að leita sér skjóls og matast úti, átta sig á 

gildi hreyfingar og hvíldar í tengslum við hita og kulda. Allt þetta ýtir undir 

náttúrulæsi barnanna og auðveldlega má flétta inn í þessa kennslu gömlum aðferðum 

við að lesa í veður og spá fyrir um veðrabreytingar.  

 

Að kenna börnum að lesa umhverfi sitt, skilja það og skynja hlýtur að gera þau að 

hæfari einstaklingum til að takast á við daglegt líf. Það ýtir undir umhverfisþroska 

þeirra. Þau læra að nota skynfærin sér til glöggvunar á umhverfinu og eflir þau 

félagslega og viðheldur gömlum aðferðum við túlkun á því sem náttúran sýnir okkur. 

 

3 Njarðvíkurfitjar 
 
Í bók Kristjáns Sveinssonar, Saga 

Njarðvíkur (1996), kemur fram að 

fyrir botni Njarðvíkur eru Fitjar, 

stundum kallaðar Njarðvíkurfitjar. 

Fitjagrandi er nafnið á malarkambi 

fyrir botni Njarðvíkur og sandurinn 

sem er fyrir innan hann heitir 

Stórisandur. Þar var fjörumaðkur tíndur til beitu áður fyrr. Fyrir utan Stórasand eru 

tvö sker. Annað er nefnt Stórasker eða Njarðvíkursker og hitt Langasker eða 
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Móakotssker. Ofan við Fitjagrandann eru tjarnir sem affallsvatn frá Hitaveitu 

Suðurnesja rennur í og er því smá ylur í tjörnunum allt árið (20). 

 

Njarðvíkurfitjar eru í aðalskipulagi Reykjanesbæjar skilgreindar sem grænt svæði og 

útivistarsvæði sem á eftir að skipuleggja sem útivistargarð. Þar er mikið fuglalíf og 

staðurinn hefur notið mikilla vinsælda hjá fjölskyldum í bænum. Margir leggja leið 

sína þangað á góðviðrisdögum til þess að skoða fuglana og gefa þeim brauð. Þetta er 

stórkostlegur staður og hafa Reykjanesbær og ýmis félagasamtök gert mikið átak í 

fegrun staðarins með gróðursetningu trjáa og lagningu göngustíga.   

 

Í bréfi sem Sigurrós Friðriksdóttir og Hjalti Guðmundsson hjá Umhverfisstofnun 

skrifuðu Sveini Núma Vilhjálmssyni 

verkfræðingi hjá umhverfissviði 

Reykjanesbæjar þann 25. janúar 

2008 kemur fram að Leiran í 

Njarðvík sé stærsta leiran á 

Suðurnesjum og fuglalíf afar 

fjölskrúðugt. Þar kemur einnig fram 

að fuglalíf sé mest á fartíma vor og 

haust þegar þúsundir vaðfugla hafa 

þar viðkomu. Á veturna eru þar mávar, álftir, gæsir, vaðfuglar og endur. Þar er eini 

reglulegi vetrardvalarstaður grágæsa á Suðurnesjum. Á útmánuðum eru þúsundir 

æðarfugla á sjónum þarna fyrir utan. Í bréfinu koma einnig fram áhyggjur 

Umhverfisstofnunar við breytingar á aðalskipulagi Reykjanesbæjar á svokölluðu 

stofnanasvæði á Fitjunum, en þar ætlar Reykjanesbær, ásamt Hitaveitu Suðurnesja, að 

reisa höfuðstöðvar sínar. Í fyrrnefndu bréfi kemur fram að sjávarfitjar og leirur njóti 

sérstakrar verndar samkvæmt lögum um náttúruvernd og, eins og var nefnt, að 

samkvæmt aðalskipulagi Reykjanesbæjar séu fitjar og leirur í Njarðvík verndaðar sem 

græn svæði og útivistarsvæði. Einnig kemur þar fram að starfsmenn 

Umhverfisstofnunar telji jákvætt að þar sé gert ráð fyrir útivistargarði. Jafnframt telja 

þeir nauðsynlegt að svæðið á Njarðvíkurfitjum verði skipulagt í heild sinni og þess 

vandlega gætt að framkvæmdir og umferð manna hafi ekki neikvæð áhrif á fuglalíf. 

Þá segir að kjörið sé að koma upp fuglaskoðunaraðstöðu og fræðslu um fuglalíf 

svæðisins og tengja göngustígum um Fitjar. Einnig minna þau Sigurrós og Hjalti á að 
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í umsögnum Umhverfisstofnunnar um skipulagsáætlanir hefur verið lögð áhersla á að 

afmarka opin svæði meðfram strönd til að aðgengi fólks sé tryggt enda hafa 

strandsvæði almennt útivistargildi.  

 

Þessi umfjöllun umhverfisstofnunar er mjög mikilvæg fyrir svæði eins og Fitjarnar. 

Það er afar dýrmætt fyrir bæjarbúa, og alla sem umgangast þetta svæði, að það sé gert 

með fullri virðingu fyrir gróðri, náttúru og fuglalífi. Sérstaklega þarf að fara varlega á 

vorin því gróður og fuglalíf er sérstaklega viðkvæmt á þeim tíma árs. 

 

Verkefnið okkar ætti að geta styrkt þetta svæði sem útivistarsvæði fyrir nemendur í 

Reykjanesbæ. Með því að kenna börnum að umgangast náttúruna og bera virðingu 

fyrir henni mun sú þekking skila sér út í samfélagið mann fram af manni.  

 

3.1 Jarðfræði  
Í bókinni Náttúrufar á sunnanverðum Reykjanesskaga kemur fram að jarðlögum á 

Reykjanesskaga megi skipta í þrjá höfuðflokka; grágrýtishraun sem rann á síðasta 

hlýskeiði ísaldar, móbergs- og 

bólstramyndanir sem myndast hafa við 

gos undir jöklum á síðasta jökulskeiði 

og nútímahraun, sem runnið hefur eftir 

að jöklar síðasta jökulskeiðs hurfu fyrir 

12.000-13.000 árum. Nútímahrauni má 

svo skipta í tvo hópa. Annars vegar 

dyngjuhraun sem runnið hafa snemma á 

nútíma og hins vegar sprunguhraun sem eru oftast yngri. Á fáum stöðum á landinu eru 

eins fjölbreyttar eldgosamyndanir eins og á Reykjanesskaganum. Hann er einn stór 

sýningarsalur fyrir þau öfl sem skapa Ísland. Nú á tímum er vaxandi áhugi fólks fyrir 

útiveru og náttúruskoðun. Reykjanesskaginn ætti að hafa töluvert upp á að bjóða fyrir 

erlenda og innlenda ferðamenn (Kristbjörn Egilsson, Kristinn Haukur 

Skarphéðinsson, Haukur Jóhannesson, Ólafur Einarsson og Agnar Ingólfssona 1989, 

67). Ennfremur kemur fram í áðurnefndri bók að á svæðinu okkar, Fitjunum, er 

grágrýtishraun alls ráðandi samkvæmt jarðfræðikorti þeirra af Reykjanesskaga.  
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3.2 Gróðurfar og dýralíf 
Kristbjörn Egilsson o.fl. (1989) segja að gróðurfar á Suðurnesjum sé víðast fábreytt 

og veikburða. Gamburmosi (Racomitrium lanuginosum) sé algengasta jurtin. Hann er 

landnámsplanta og þekur öll hraun meira og minna og myndar að lokum mosaþembu 

og jarðveg sem aðrar plöntur ná að festa rætur í (67). Á gróðurkortinu hjá Kristbirni 

Egilssyni o.fl. (1989) sem sýnir helstu gróðurlendi á skaganum kemur fram að á 

Fitjunum sé aðallega mosaþemba með grasi (19-28). 

 

Samkvæmt Kristjáni Sveinssyni (1996) er 

meira graslendi í Njarðvík en annarsstaðar á 

norðanverðu Reykjanesi. Meðfram ströndinni 

þar er víða graslendi á mjórri ræmu. 

Sjávarfitjungur er sú grastegund sem er oftast 

ríkjandi. Þetta gróðurlendi nefnist sjávarfit og 

fer á kaf annað slagið þegar hásjávað er. 

 

Við þessar aðstæður verður til 

sérkennilegt gróðursamfélag á Fitjunum 

sem einkennist af jurtategundum sem 

þola vel sjávarumhverfið eða sækjast 

nánast eftir því. Gróðurlendi af þessu tagi 

er sjaldgæft hér á landi (23) 

 

Í nefndu bréfi þeirra Sigurrósar og Hjalta 

um Njarðvíkurfitjar (2008) er tekið fram 

að sjávarfitjar og leirur njóti sérstakrar 

verndar samkvæmt lögum um 

náttúruvernd. Agnar Ingólfsson (1998) 

segir að sjávarfitjar séu svæði í efsta hluta 

fjörunnar, þar sem samfelldar háplöntur 

vaxi. Aðaluppistaðan í gróðrinum séu 

grös eða starir og jarðvegurinn 

leðjublandinn. Sjórinn flæði yfir fitjar annað slagið, en þær séu sjaldan lengi í kafi. 

Sjávarfitjar myndist aðeins þar sem skýlt er eins og innst í fjörðum og víkum (57). 
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Fram kemur hjá Agnari Ingólfssyni (1990) að á sjávarfitjum sé oft mikið af 

smátjörnum. Vatnið í tjörnunum sé svolítið salt og fer seltan eftir því hversu hátt 

tjarnirnar liggja. Sjávarfitjarnar myndi oft aðeins hluta fjörunnar á hverjum stað, því 

aðrar fjörugerðir taki síðan við svo sem þangfjörur eða leirur (24-25). 

 

Á Fitjum í Njarðvík eru stærstu leirur á Suðurnesjum en þar er líka talsvert af þangi 

sem situr aðallega á stærstu steinunum og 

skerjum og sést vel þegar lágsjávað er. 

Eins og fram kemur í Sögu Njarðvíkur og 

getið er um hér að ofan var sandmaðkur 

tíndur á Stórasandi hér áður fyrr til beitu. 

Agnar Ingólfsson (1990) segir að 

sandmaðkurinn sé sú lífvera sem mest sé 

áberandi á leirum. Sandmaðkurinn sjálfur 

sést þó ekki heldur eingöngu hraukar 

hans sem er saurinn úr honum. Sandmaðksleirur virðast oft líflitlar því dýrin lifa undir 

yfirborði leðjunnar (22). Á Fitjunum er áberandi mikið af hrauk eftir sandmaðk.  

 

Þar má einnig finna margar tegundir af 

sæsniglum eins og klettadoppum og 

þangdoppum. Þar er einnig að finna 

skeljar eins og hjartaskel, hallloku og 

krækling sem er eitt allra algengasta 

fjörudýrið hérlendis og víða erlendis. 

Hrúðurkarlar eru áberandi svo og 

örsmáir burstaormar, snúðormar, sem 

lifa í pípum sem þeir hafa búið til úr kalki (Kristín Norðdahl 1995,10). Í fjörunni má 

einnig finna nokkrar tegundir af þangi. Þar má nefna bóluþang, klóþang, skúfaþang, 

sagþang, og grænþörungategundir. Neðan fjöru má svo sjá stórþara. 

 

Í bók Agnars Ingólfssonar (1990) kemur einnig fram að margar tegundir lífvera lifi í 

fjörum suðvestanlands, þar sem sjórinn er heitastur við strendur landsins. Þess vegna 

er þessi landshluti góður til fjöruferða til þess að skoða og fræðast um lífið í fjörunni. 
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Tegundir eru ekki eins margar fyrir norðan og austan því þar er hitastig sjávar lægra 

en suðvestan lands (15-16). 

 

3.3 Saga – menning 
Kristján Sveinsson (1996) segir í bók sinni Saga Njarðvíkur að þegar manntal var gert 

árið 1703 á lögbýlisjörðunum þremur í Njarðvík sem voru Ytri-Njarðvík, Narfakot og 

Innri-Njarðvík, hafi komið í ljós að 74 einstaklingar bjuggu þar á 14 heimilum og þar 

með töldum hjáleigum út frá lögbýlisjörðunum. Þar kemur fram að á Ytri- Njarðvík 

bjuggu hjón ásamt heimilisfólki þeirra. Þrjár hjáleigur voru byggðar frá Ytri- 

Njarðvík; Miðkot, Garðhús og ónafngreind hjáleiga. Fjórar hjáleigur voru í eyði og 

þar á meðal Fitjakot sem staðið hafði á Njarðvíkurfitjum. Talið er að Fitjakot hafi 

farið í eyði vegna átroðnings ferðafólks. Fitjarnar voru vinsæll áningastaður þeirra 

sem leið áttu í byggðarlögin í nágrenni Njarðvíkur, Hafnir, Stafnes, Rosmhvalanes og 

Garð. Þetta er vísbending um að um að Njarðvík hafi verið í þjóðleið og mikilvægur 

áningarstaður ferðamanna fyrr á öldum (66).  

 

Á þeim slóðum sem Fitjakot stóð hér áður fyrr, stendur til að Hitaveitan og Reykja-

nesbær reisi höfuðstöðvar sínar. Þar mun og bókasafn Reykjanesbæjar verða til húsa .  

 

 

3.4 Áhrif mannsins á Fitjarnar 
Í Starfsáætlun Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjanesbæjar (2006) kemur fram að 

Fitjarnar séu útivistarsvæði þar sem samspil fuglalífs og náttúru fái að njóta sín og 

hafi aðdráttarafl fyrir þá sem komi inn í bæinn. Haldið verði áfram að vernda þau 

ræktunarsvæði sem grunnur er nú þegar kominn að og áfram verði þau félagasamtök 

studd sem vilji halda áfram að vinna að ræktun og uppgræðslu (10). 

 

Hjá Kristjáni Sveinssyni (1996) kemur fram að þrátt fyrir mikla skolpmengun á 

þessum stað áður fyrr, aðallega frá varnarliðinu, hafi verið gerðar ýmsar úrbætur þar á 

(312). Samkvæmt Starfsáætlun Umhverfis og skipulagssviðs Reykjanesbæjar (2006), 

sem fyrr er nefnd, lauk fyrsta áfanga við hreinsun strandlengjunnar í Reykjanesbæ 

fyrir sex árum. Tekin var í notkun skólphreinsistöð á iðnaðarsvæðinu á Fitjabakka 
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sem þjónar Njarðvíkurhluta bæjarins og svæðinu sem fyrrum laut stjórn varnarliðsins, 

sem er nú háskólahverfi Keilis, ásamt öllum nýbyggingarsvæðunum sem hafa risið í 

Innri-Njarðvíkum síðustu ár. Strandlengjan við Fitjarnar, Stórisandur, ætti því að vera 

góð til útivistar og fjöruferða fyrir alla sem hafa áhuga á útiveru (11).  

 

Viðar Már Aðalsteinsson [án árs] segir að samkvæmt aðalskipulagi Reykjanesbæjar sé 

fyrirhuguð vegfylling um Njarðvíkurfjöruna sem skapi ný tækifæri til fugla- og 

náttúruskoðunar. Einnig verður gert ráð fyrir gönguleið meðfram vegi og þá gefst 

tækifæri til fjöruveiði í hreinum sjó. Vegfyllingin kemur til með að verja núverandi 

strandlínu og tjarnirnar. Þá opnast tækifæri til að ráðast í frekari gróðursetningu og 

aðrar umhverfisbætur á svæðinu. Gera má því ráð fyrir að Njarðvíkurfitjarnar muni 

taka miklum breytingum næstu árin, sem án efa hefur áhrif á gróður og dýralíf þar.   

 

3.4.1 Stekkjarkot 
Í viðtali við Gunnar Marel Eggertsson, 

umsjónarmann  Stekkjarkots og 

Víkingaheima sem verið er að koma á fót, 

kom fram að ákveðið var árið 1992 að 

endurreisa Stekkjarkot á Fitjum, sem er 

gömul þurrabúð, í tilefni af 50 ára afmæli 

Njarðvíkurkaupstaðar. Stekkjarkot var 

fyrst byggt upp úr miðri 19. öld en 

búsetan lagðist af árið 1887. Kotið var 

byggt upp aftur 1917 en sjö árum síðar var það aftur komið í eyði. Stekkjarkot var 

þurrabúð. Þurrabúð gefur hugmynd um bústaði sem voru algengir á þessum slóðum 

hér áður fyrr. Þegar menn bjuggu við þurrabúð þýddi það að íbúarnir máttu ekki halda 

skepnur eins og kýr eða kindur. Slík kot voru alltaf byggð á landareign annarra og 

borguðu kotbúar með sjávarfangi eða þeir reru á bátum landeigandans. Þurrabúðar 

fólkið þurfti því að treysta algjörlega á það sem hafið gaf og ef illa fiskaðist var 

þröngt í búi. Stekkjarkot var endurbyggt eftir leiðsögn eins af síðustu íbúunum. 

Húsinu er skipt í tvo hluta, eldri hlutinn er frá 19. öld og þar er hlóðaeldurinn en yngri 

hlutinn er frá síðari búsetudögum. Baðstofa og eldhús eru þar alþiljuð og komin 

kolaeldavél. 
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3.4.2 Víkingaskipið 
Íslendingur 
Eins og margir landsmenn vita 

smíðaði Gunnar Marel Eggertsson 

skipasmiður víkingaskipið Íslending 

sem er nákvæm eftirlíking af 

Gaukstaðaskipinu sem fannst  árið 

1882 í Noregi. Smíði Íslendings lauk í 

maí 1996. Víkingaskipið stendur nú 

við gamla, uppgerða bæinn 

Stekkjarkot á Fitjum. Nú er hafin bygging safns við Fitjarnar, Víkingaheima, þar sem 

Íslendingur verður í framtíðinni. Þar á skipið að vera til sýnis ásamt sýningunni 

Vikings - The North Atlantic Saga á vegum Smithsonian safnsins. Gunnar Marel 

sigldi Íslendingi yfir Atlandshafið árið 2000 til að minnast þúsund ára afmælis ferðar 

Leifs Eiríkssonar til nýja heimsins. Skipulagðir voru menningarviðburðir á yfir 70 

stöðum í Bandaríkjunum og Kanada. Þessi fjöbreytta dagskrá var gerð til þess að 

vekja áhuga á íslenskri sögu og menningu og til að bæta tengsl Bandaríkjamanna og 

Íslendinga (Upplýsingavefur Reykjaness [án árs]) 

 

3.4.3 Víkingasverðið  
Samkvæmt grein Kristínar Huldar 

Sigurðardóttur (2004) er sverðið sem er á 

svo kölluðu Víkingatorgi í Innri- 

Njarðvík stækkuð eftirmynd af sverði 

sem fannst í landi Kaldárhöfða við 

Úlfljótsvatn árið 1946. Talið er að sverðið 

hafi verið í eigu höfðingja sem uppi voru 

á 10. öld. Er það nú varðveitt á Þjóðminjasafni Íslands. Sverðið á Víkingatorgi er gert 

úr graníti af listamanninum Stefáni Geir Karlssyni og er sjö metra hátt. Sverðið vísar á 

Víkingaheima sem eru að rísa við ströndina við Fitjar og tengjast nausti 

víkingaskipsins Íslendings og sögu víkinga Norður Atlandshafsins (71).  
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Eins og fram hefur komið er Fitjasvæðið að verða einn ævintýraheimur sem nemendur 

og kennarar í skólum landsins ættu að geta nýtt sér í námi og leik. Það er mikilvægt 

fyrir alla, jafnt unga sem aldna, að eiga slík tækifæri til að geta notið þess að kynnast 

sögu lands og þjóðar með þessum hætti.  

 

4 Útikennsla á Fitjum 
Útikennsla og útinám hefur notið vaxandi vinsælda undan farin ár. Kenningar 

fræðimanna eins og Dewey, Piaget og Vygotsky um hugsmíðahyggju og kenningar 

Gardner um mismunandir greindir, þar á meðal umhverfisgreind, sem nefnd er í 

kaflanum Kenningar fræðimanna, falla vel að hugmyndum um útikennslu. Hvetja þeir 

til fjölbreytni í kennsluháttum og örvandi umhverfis í námi barna. Umhverfis, jafnt úti 

sem inni, þar sem þau fái tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, með stuðningi 

fullorðinna, byggja ofan á fyrri þekkingu og efla veikar hliðar/greindir sínar og þroska 

sterku hliðarnar. Verða kenningar þessara merku kennslu- og uppeldisfræðinga hafðar 

að leiðarljósi við framsetningu útikennslunnar. 

 

4.1 Aðalmarkmið 
Í Aðalnámskrá grunnskóla: Almenna hlutanum (2006) er lögð rík áhersla á að nám í 

grunnskóla eigi að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi, veita 

nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar og færni og temja sér öguð vinnubrögð. 

Skólanum er ætlað að efla sjálfstæði nemenda og heilbrigða samkeppni ásamt því að 

styrkja félagsþroska þeirra og samstarf. Einnig er grunnskólanum ætlað að efla 

skilning nemenda á mannlegu umhverfi og kjörum ásamt því að þekkja íslenskt 

samfélag, sérkenni þess og sögu og vita hverjar skyldur einstaklingsins eru gagnvart 

samfélaginu sjálfu (8-9). Í Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt 

(2007) er, eins og fyrr er nefnt, kafli um útikennslu og mikilvægi hennar í skólastarfi. 

Segir þar meðal annars að með útikennslu fái nemendur tækifæri til að skilja og 

skynja náttúruna og mikilvægi þess að vernda hana á annan hátt en inni í skólastofu. 

Samþætting námsgreina við útikennslu gefi nýja sýn á námið, styrki og efli 

einstaklingana á sál og líkama (9). 
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Markmiðin með útikennslunni á Fitjum eru því í samræmi við markmið Aðalnám-

skrár; að börnin fái tækifæri til að finna, skoða, skynja og rannsaka og að lokum að 

skila niðurstöðum um það sem þau eru að vinna með hverju sinni. Með reglubundinni 

útikennslu á Fitjum er því gert ráð fyrir því að: 

• börnin átti sig á hver áhrif mannsins eru á umhverfi sitt, hverju má 

breyta og hvers má vænta þegar menn umgangast náttúruna.  

• þau læri um sögu svæðisins með tilliti til gróðurfars og dýralífs og 

þeirra breytinga sem eru að verða á Fitjunum. 

• þau átti sig á árstíðabundnum breytingum á Fitjunum með tilliti til 

gróðurs og dýralífs. 

• þau skilji og skynji mun flóðs og fjöru og áhrif sjávarfalla á lífríki 

fjörunnar og sjávarfitjarnar. 

• þau læri að þekkja fuglana sem þar eru og geti lýst mun á tegundum 

eins og stærðar, litar, hljóða. 

• þau læri að þekkja og greina milli tegunda af fjöru-, mýra- og 

tjarnargróðri og skilja mun á vaxtarsvæðum tegundanna. 

• þau læri að þekkja lífverur sem búa í fjörunni og tjörnunum og greina 

þær eftir útliti og hreyfingum og geti lýst útlitslegum mun á þeim.   

• þau læri að setja fram hugmyndir, rannsaka og komast að niðurstöðum 

og geti kynnt þær fyrir öðrum ýmist í töluðu eða rituðu máli og 

myndum. Með því er börnunum ætlað að þjálfa sig í vönduðum og 

öguðum vinnubrögðum. 

 

4.2 Kennsluhugmyndir – ágrip 
Í Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt (2007) er talað um að 

börn séu virkir þekkingasmiðir og í sífelldri baráttu við að túlka upplifanir sínar og 

koma reiðu á þekkingarheim sinn. Hlutverk náttúrufræðikennara og annarra kennara 

sé að hjálpa börnunum að byggja upp og þróa þekkingarheim sinn. Kennarinn þarf því 

að bjóða nemendum fjölbreytt námsumhverfi þannig að það sé tryggt að allir nem-

endur, hversu ólíkir að upplagi sem þeir eru, fái kennslu við sitt hæfi. Fjölbreyttir 

kennsluhættir eru afar mikilvægir til að kennslan verði sem best. Til þess að nem-

endum sé gert kleift að byggja á fyrri reynslu er hægt að vera með verkefnavinnu, 
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hópvinnu, innlögn og gjarnan verklegar æfingar og athuganir þar sem þeir geta skoðað 

fyrirbærin úti í náttúrunni (7). 

 

Markmið okkar með þessu verkefni er að koma með hugmyndir að náttúrufræði-

kennslu með því að skoða fyrirbærin út í náttúrunni, eins og áður hefur komið fram, á 

Fitjum í Njarðvík. Hugmyndirnar má auðveldlega samþætta við aðrar námsgreinar. 

Kennsluhugmyndirnar verða allar byggðar á  Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði 

og umhverfismennt (2007); áfangamarkmiðum við lok 4. bekkjar. Áfanga-

markmiðunum er skipt í 3 meginflokka; eðlisvísindi, jarðvísindi og lífvísindi. 

Umhverfismennt er samtvinnuð þessum meginflokkum og er í köflum sem nefnast 

„Að búa á jörðinni [svo]“ (15). Við munum leggja áherslu á þá kafla og búa til okkar 

kennsluhugmyndir úr þeim hluta, miðað við áætlunina sem kemur fram í kaflanum 

Aðalmarkmið með útikennslu á Fitjum. Öll verkefnin verða eins byggð upp og eftir 

eftirfarandi skipulagi þar sem lýst er: markmiðum, áhöldum, viðfangsefnum,  

framkvæmd, afrakstri og mati. 

Myhre (2001) segir að eitt af hlutverkum kennara sé að kenna og upplýsa börnin um 

mikilvægi góðrar umgengni og virðingar í okkar nánasta umhverfi og að kenna 

börnum að bera virðingu fyrir náttúrunni. Þær kennsluaðferðir sem borið hafa mestan 

árangur leyfa börnum að skynja hlutverk sitt í umhverfinu og vera þátttakendur í að 

leysa vandamál. Þessar kennsluaðferðir eru í anda hugsmíðahyggjunnar þar sem lögð 

er áhersla á að börn taki virkan þátt í námi sínu. Börn læra með því að vera virkir 

þátttakendur og öðlast reynslu (174).  

 

4.3 Samþætting námsgreina  
Í bók sinni Skapandi skólastarf segir Lilja M. Jónsdóttir (1996) að samþætting 

námsgreina eigi við þegar viðfangsefni í námi krefjist sjónarmiða, þekkingar og færni 

sem þarf að sækja til fleiri en einnar námsgreinar. Markviss samþætting tveggja eða 

fleiri námsgreina kallar á að hvert viðfangsefni sé athugað frá mörgum hliðum. Það 

ætti að efla heildarsýn og nemendur ættu að fá dýpri og betri skilning á námsefninu. Í 

samþættu námi er yfirleitt ákveðið þema og því er það oft kallað þemanám (9). 
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Kennarar í yngstu bekkjum grunnskóla kenna yfirleitt flestar námsgreinarnar og því 

ætti að vera auðvelt að tengja þær. Með útikennslu í náttúrufræði er hægt að samþætta 

íslensku, stærðfræði, samfélagsfræði, lífsleikni, list- og verkgreinar. 

 

4.4 Námsmat 
Í Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt (2007) kemur fram að 

námsmat er mikilvægur hluti í skólastarfi og þarf að byggjast á kröfum sem koma 

fram í markmiðum Aðalnámskrár. Sérstaklega þarf því hér að huga að áfangamark-

miðum við lok 4. bekkjar. Gæta þarf að því að meta alla þætti námsins, jafnt greina-

bundna þætti sem og þverfaglega. Taka verður með í matið færni, virkni, frumkvæði 

og framfarir nemenda. Ekki skal síður leggja áherslu á verklega þætti, símat og 

sjálfsmat en skrifleg próf og verkefni. Matið þarf að vera leiðbeinandi og hvetjandi. 

Vitneskjan sem kemur fram í námsmatinu hjálpar kennurum oft til þess að setja fram 

ný markmið sem gefa stundum tilefni til breytinga á kennsluaðferðum eða námsefni á 

skólaárinu. Námsmat er árangursríkast þegar endurgjöf til nemenda og foreldra er tíð. 

Auk mats á stöðu nemenda þurfa að fylgja leiðbeiningar um námið sem hægt er að 

fylgja og taldar geta bætt stöðu þeirra. Kennarar, nemendur og foreldrar geta þá unnið 

saman til þess að ná settu markmiði miðað við gildandi námskrá. Með því samstarfi er 

ýtt undir megintilgang náttúrufræðináms á yngsta stigi grunnskóla sem er að viðhalda 

forvitni og áhuga barna á umhverfi sínu, kenna þeim að skoða hluti og styrkja 

orðaforða þeirra þannig að þau geti tjáð sig auðveldlega (12). 

 

Í margnefndri bók þeirra Hafdísar Guðjónsdóttur, Matthildar Guðmundsdóttur og 

Árdísar Ívarsdóttur (2005) kemur fram að mat þurfi að fara fram við upphaf náms-

tímabils, á framförum barna meðan á námi stendur og við lok námstímabils. Tilgangur 

matsins er að meta þekkingu, færni, getu og skilning. Einnig er mikilvægt að meta 

námstækni, hæfileika, áhugamál, væntingar og viðhorf nemenda. Upplýsingarnar sem 

koma fram úr þessu mati eiga að hafa áhrif á undirbúning, kennslu, námskrárgerð og 

gerð kennsluáætlana. Þar geta einnig komið fram mikilvægar upplýsingar um sérþarfir 

nemenda sem þurfa stuðning til að geta náð viðurkenndum árangri. Þar kemur einnig 

fram að flokka megi námsmat í þrennt, format til að kanna hvað nemendur kunna við 

upphaf náms. Símat sem notað er á öllu námsferlinu og lokamat við lok námstímabils 

(84). 
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Í bók Ingvars Sigurgeirssonar (1999) kemur fram að fjölbreyttar aðferðir að námsmati 

gefa kennara og nemanda góða mynd af námsframvindu hans. Dæmi um 

námsmatsaðferðir eru sýnismöppur, jafningjamat, sjálfsmat, kannanir á viðhorfum, 

skipulegar athuganir, óformlegar athuganir, próf, virkniathuganir, viðtöl og 

leiðarbækur (86-91). 

 

5 Samantekt og umræða 
Í greinargerð þessari höfum við skoðað hvernig umhverfismennt og útikennsla hefur 

þróast á síðustu árum og áratugum með það að markmiði að setja fram hugmyndir að 

útikennsluverkefni á Fitjum í Reykjanesbæ. Markmið Aðalnámskrár grunnskóla: 

Náttúrufræði og umhverfismennt (2007) voru einnig höfð í huga en þar er sérstaklega 

bent á mikilvægi útikennslu í náttúrufræði og umhverfismennt (9). 

 

Nauðsynlegt þótti að gera grein fyrir hugtakinu „útikennsla“ og hvernig það er 

skilgreint. Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt (2007) gerir 

því ágæt skil en einnig voru skilgreiningar nokkurra kennara og fræðimanna um 

útikennslu teknar til samanburðar. Er það sameiginlegt með þessum skilgreiningum að 

með útikennslu sé átt við að reglubundin kennsla sé færð út í nærumhverfi barnsins. 

Með því fáist bæði nánd við náttúruna og hægt sé að vinna ýmis verkefni í 

raunverulegu umhverfi og því verði tilgangur námsins sýnilegri en annars væri.  

 

Ekki er ólíklegt að grunnurinn að útikennslu á Norðurlöndum hafi verið lagður þegar 

samstarf þjóðanna um umhverfismennt hófst árið 1972, eins og fram kemur hjá 

Stefáni Bergmann (1995). Merkum áfanga var náð í umhverfismenntun árið 1977 

þegar Sameinuðu þjóðirnar samþykktu formlega að hvetja til markvissrar kennslu í 

umhverfismenntum í skólum. Á Norðurlöndunum var samstarfinu haldið áfram með 

því að leita leiða til að gera kennslu í umhverfismenntum árangursríka og samþætta 

námsgreinar með fjölbreyttum verkefnum, sem hægt væri að vinna við raunverulegar 

aðstæður. Úr þessu umhverfi spratt svo nýtt hugtak í kennslufræði, útikennsla sem, 

eins og fyrr segir, gerir ráð fyrir að nám og kennsla barna fari fram utan dyra 

jafnframt hefðbundnu námi inni.  
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Við ákváðum einnig að gera grein fyrir kenningum fræðimanna sem aðhyllast hug-

smíðahyggju, manna eins og Deweys, Piaget og Vygotsky svo og Gardner sem setti 

fram hugmyndir sínar um mismunandi hæfileika manna eða greindir. Sameiginlegt 

með hugmyndum þeirra er að einstaklingurinn sé miðdepill í sköpun nýrrar þekkingar 

og skilnings. Þær skoðanir og kenningar falla vel að hugmyndafræðinni á bak við 

útikennslu. Hlutverk kennara og nemenda í útikennslu var svo viðfangsefni síðasta 

hluta fyrsta kafla. Þar var gengið út frá hugmyndum hugsmíðahyggjumanna um 

kennsluaðferðir þar sem kennarinn á að vera faglegur leiðbeinandi sem styður við 

þekkingu og spyr gagnrýnna spurninga. Nemandinn í útikennslu á að fá tækifæri til að 

vinna verkefnin eftir sínum leiðum innan eðlilegra marka. Hann á að fá að skoða, 

rannsaka og upplifa. Nám utan dyra krefst þess að nemendur fari að reglum en fái 

samt sem áður að njóta sín og þroskast á eigin forsendum í umhverfi sem hvetur þá til 

náms og þroska. 

 

Í öðrum kafla var rætt um  skilgreiningar á orðum og hugtökum eins og umhverfi, 

náttúrulegt umhverfi og manngert umhverfi og hvernig lesa megi umhverfi sitt. 

Voru hugmyndir skoðaðar jafnt með tilliti til siðfræðikenninga um aðkomu mannsins 

að umhverfi og breytingum af hans völdum, sem og skilning okkar á manngerðu 

umhverfi, aðlöguðu umhverfi eða náttúrulegu umhverfi. Í Aðalnámskrá grunnskóla: 

Náttúrufræði og umhverfismennt (2007) er hvatt til að börn læri að lesa í umhverfi sitt 

og gefa því gætur. Það er því mikilvægt að hægt sé að útskýra fyrir börnunum hvernig 

umhverfið breytist með aðkomu mannsins og að þau átti sig á hlutverki mannsins í 

samspili við náttúruna. 

 

Til að hægt væri að gera raunhæfar tillögur að  útikennslu á Fitjum var nauðsynlegt að 

gera grein fyrir staðháttum á Fitjunum, gróðurfari, lífríki og jarðfræði þeirra ásamt 

menningu og sögu. Þetta var gert í þriðja kaflanum. Þessi hluti auðveldar líka 

kennurum sem vilja nota kennsluhugmyndirnar að fræðast um svæðið, en 

heimildaskráin gefur líka möguleika á að sækja sér frekari þekkingu í fræðibækur og 

rit. Það hefur ekki mikið verið ritað um Fitjarnar einar og sér, en leirurnar og fitjarnar 

eiga sér hliðstæðu víða á landinu. Mikil áhersla er lögð á það hjá Umhverfisstofnun að 

þær séu verndaðar og lífríki þeirra fái að halda sér. Er það einnig vilji 

skipulagsyfirvalda í Reykjanesbæ að svo verði. Okkur varð ljóst að á Fitjunum eru 

fjölmörg tækifæri til útikennslu sem hægt er að útfæra fyrir börn á öllum aldri. 
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Að lokum var svo gerð grein fyrir helstu þáttum sem hafa þarf í huga við skipulagn-

ingu útikennslu svo sem að reglur séu fáar en farið sé eftir þeim. Á sama hátt er og 

mikilvægt að kennslan taki mið af þörfum nemenda. Hver nemandi er einstakur og 

fjölbreytni í námi og námsaðferðum nauðsynleg. Skipulag kennarans, kennsluaðferðir, 

námsmat og námsgögn þurfa að henta til útivistar og þola meðferð barna. Nauðsynlegt 

er að huga að undirbúningi og úrvinnslu verkefna í útikennslunni þar sem bæði er 

hægt að vinna forvinnu inni og ljúka verkinu úti og að fyrsta hlutann má vinna úti en 

úrvinnslan fari fram inni í kennslustofu. Það er mjög mikilvægur þáttur útikennsl-

unnar, eins og annarrar kennslu, að undirbúningurinn sé góður. Í kennslustofu er alltaf 

hægt að sækja gögn og áhöld í tölvu eða næstu skólastofu. Það er ekki eins auðvelt í 

útikennslunni þegar búið er að fara með stóran hóp af börnum á vettvang langt frá 

skóla. Þess vegna er mjög mikilvægt að undirbúa vel allar vettvangsferðir og kennslu 

utan dyra. 

 

Hugmyndir að verkefnum fylgja greinargerðinni í sérhefti. Útikennsluheftið er hugsað 

til að gefa hugmyndir að verkefnum í útikennslu á Fitjunum, þar sem gert er ráð fyrir 

tengslum úti- og innikennslu og samþættingu námsgreina eins og gjarnan er gert í 

yngri bekkjum. Sem dæmi um útikennsluverkefni má nefna fjöruferð, fuglaskoðun, 

steinaskoðun, gróðurskoðun, flugdrekagerð, samfélagsfræðiverkefni og ratleik í þar 

sem náttúrufræðin er í aðalhlutverki en í samspili með íslensku, stærðfræði, 

samfélagsfræði, upplýsingatækni og listgreinum. Eru þetta aðeins nokkur dæmi um þá 

möguleika sem útikennsla á Fitjum gefur, en útfæra má hugmyndirnar á margan hátt 

eftir aldri og þroska nemenda.  

Lokaorð 
Markmið okkar var að verkefnið gæti stuðlað að breyttum kennsluháttum í skólum 

bæjarins og gefið kennurum og nemendum tilefni til að læra í náttúrunni og af henni, 

hvernig samspil manna og umhverfis okkar tekur breytingum jafnt milli daga, árstíða 

og ára.  

Það var ánægjulegt að velta þessari hugmynd fyrir sér, skoða Njarðvíkurfitjar í 

mismunandi veðri og sjá hvernig umhverfið tók á sig nýja og nýja mynd eftir því 

hvort snjór var yfir, rigning eða sól. Útikennsla er mikilvægur þáttur í námi barna og 

vel þess virði að taka upp slíka kennsluhætti. Það er staðreynd að börn hafa minni og 
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minni tíma til að leika sér frjálst úti í náttúrunni og kynnast henni af eigin raun. Því 

skiptir máli að kennslan sé að einhverju leyti færð út undir bert loft og börnunum 

gefin tækifæri á að leika sér og starfa úti, að verkefnum sem þroska þau og efla til 

sálar og líkama.  

 

Við sem unnum þetta verkefni lærðum heilmikið um Njarðvíkurfitjar og þá einstöku 

náttúru sem þar er að finna. Það er ósk okkar að kennarar muni í framtíðinni njóta 

þessa staðar með nemendum sínum betur en nú er gert og þeir geti notað þessar 

hugmyndir til þess að styðjast við í náttúrufræðikennslu og gera með því kennsluna 

fjölbreyttari og skemmtilegri og að sem flestir geti fundið efni við hæfi. Við erum 

ekki í nokkrum vafa um að staðurinn hefur óteljandi möguleika að bjóða í kennslu. 

Kennarar geta auðveldlega útfært fleiri hugmyndir eftir aldri og þroska nemenda. 

Útikennsla í náttúrufræði er nauðsynleg þar sem úti í náttúrunni er sá raunveruleiki 

sem börnin eru að læra um. Þau þurfa að þekkja náttúruna, skilja hana og skynja. Það 

er best gert við raunverulegar aðstæður. 

 

Fari nú svo að einhver noti verkefnið til þess sem hér er lýst yrðum við ánægðar ef 

segja mætti um það svipað og Snorri Sturluson (1979) sagði um Erling Skjálgsson, að 

breyttu breytanda:  „Og öllum kom það til nokkurs þroska“ (30). 

 

 
 

Reykjanesbæ, 28.apríl 2008 

 

Björg Sigurðardóttir 

(sign) 

Björk Árnadóttir 

(sign) 
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Um myndirnar: 
Allar ljósmyndirnar sem eru í greinargerðinni eru eign höfunda og teknar af þeim. Eru 

þær allar teknar á Njarðvíkurfitjum og þar í kring veturinn 2008. 

 
 
 
 
 


