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Útdráttur	  

	  

Meistaraverkefnið	  Greinar	  verða	  skjól	  er	  byggt	  á	  námskeiði	  sem	  ég	  skipulagði	  og	  

kenndi	  við	  Fossvogsskóla	  í	  Reykjavík.	  Námskeiðið	  fór	  fram	  í	  

frístundamiðstöðinni	  Neðstalandi	  og	  utandyra	  í	  Hákonarlundi	  við	  Bústaðaveg.	  

Ritgerðin	  skiptist	  í	  tvo	  hluta,	  í	  þeim	  fyrri	  verður	  fjallað	  um	  þau	  fræði	  sem	  liggja	  til	  

grundvallar	  námskeiðinu	  svo	  sem	  útinám,	  skapandi	  nám,	  þátttökunám	  og	  

reynslunám.	  Seinni	  hluti	  ritgerðarinnar	  er	  umfjöllun	  um	  námskeiðið	  Greinar	  

verða	  skjól	  en	  þar	  eru	  fræðin	  spegluð	  í	  námskeiðinu	  og	  niðurstöður	  reifaðar.	  

	  

Markmið	  mitt	  með	  verkefninu	  Greinar	  verða	  skjól	  er	  að	  það	  leiði	  til	  aukinnar	  
meðvitundar	  og	  tengsla	  nemenda	  við	  nærumhverfi	  sitt	  og	  náttúruna.	  Það	  er	  von	  
mín	  að	  verkefnið	  muni	  efla	  samstarfshæfileika	  og	  samhygð	  meðal	  nemenda,	  auk	  
tengsla	  þeirra	  við	  samfélag	  sitt	  og	  tilfinningu	  um	  að	  þau	  geti	  haft	  áhrif	  á	  það.	  Eðli	  
verkefnisins	  er	  slíkt	  að	  nemendur	  gera	  sér	  ef	  til	  vill	  ekki	  grein	  fyrir	  þessum	  
„mjúku“	  námsþáttum	  fyrr	  en	  síðar	  á	  lífsleiðinni,	  en	  það	  verður	  engu	  að	  síður	  
fróðlegt	  að	  sjá	  og	  heyra	  hvernig	  þau	  taka	  í	  verkefnið	  og	  hvað	  þau	  segja	  um	  það	  á	  
meðan	  á	  því	  stendur	  og	  að	  því	  loknu.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  
Abstract	  
	  
The	  master’s	  degree	  project,	  Branches	  Become	  Shelter,	  is	  based	  on	  a	  course	  that	  I	  

coordinated	  and	  taught	  at	  Fossvogur	  School	  (Fossvogsskóli)	  in	  Reykjavík.	  The	  

course	  was	  taught	  at	  the	  Neðstaland	  Youth	  Centre	  and	  also	  at	  the	  Hákonarlundur	  

natural	  outdoors	  area.	  In	  this	  essay,	  I	  will	  discuss	  the	  theories	  underlying	  the	  

course	  such	  as	  outdoor	  learning,	  creative	  learning,	  service-‐learning	  and	  

experiential	  learning.	  The	  second	  part	  of	  the	  essay	  is	  a	  discussion	  about	  the	  

course	  Branches	  Become	  Shelter	  and	  how	  the	  results	  reflect	  upon	  the	  theory.	  

My	  goal	  with	  Branches	  Become	  Shelter	  is	  that	  it	  will	  enrich	  students’	  relationship	  
with	  nature	  and	  their	  local	  environment.	  Further,	  I	  believe	  that	  the	  project	  will	  
promote	  cooperation	  and	  compassion	  among	  students,	  as	  well	  as	  their	  
relationship	  with	  their	  community	  and	  the	  sense	  that	  they	  can	  have	  an	  influence	  
on	  it.	  These	  “soft	  skills”	  are	  not	  so	  easily	  measured	  but	  nevertheless	  it	  was	  
interesting	  to	  see	  the	  children´s	  reaction	  to	  the	  project.	  
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1. Inngangur	  

Sú	  staðreynd	  að	  grunnskólanám,	  einkennist	  almennt	  enn	  af	  utanbókarlærdómi	  á	  

óhlutbundnum	  hugmyndum,	  eyðufyllingum	  og	  prófum,	  með	  litla	  tengingu	  við	  

raunverulega	  hluti	  eða	  nærumhverfi	  barna	  er	  stór	  þáttur	  þess	  að	  verkefni	  eins	  og	  

Greinar	  verða	  skjól	  er	  mikilvægt.	  Annað	  mikilvægt	  atriði	  varðar	  námsumhverfi	  í	  

grunnskólum.	  Þar	  vildi	  ég	  sjá	  minni	  setu	  og	  meira	  frelsi	  til	  að	  hreyfa	  sig	  en	  

jafnframt	  vildi	  ég	  sjá	  aukna	  útiveru	  í	  náttúrulegu	  umhverfi.	  Greinar	  verða	  skjól	  er	  

í	  raun	  pólitískt	  verkefni	  sem	  hefur	  tvær	  nýlegar	  námskenningar	  að	  leiðarljósi,	  

útinámskenningu	  og	  þátttökunámskenningu	  (Broda,	  2007	  og	  Wade,	  2008).	  

Kenningarnar	  hafa	  fest	  rætur	  í	  USA	  (þátttökunám)	  og	  Evrópu	  (útinám)	  og	  verið	  

hluti	  af	  námi	  þar	  um	  alllangt	  skeið.	  	  

	  

Þegar	  ég	  hugsa	  til	  þess	  af	  hverju	  ég	  gerði	  þetta	  verkefni	  og	  vann	  með	  útinám	  og	  

þátttökunám,	  þá	  koma	  grunnskólaár	  mín	  upp	  í	  hugann.	  Sú	  gráa	  auðn	  sem	  lóð	  

skólans	  var	  (og	  er	  að	  miklu	  leyti	  enn)	  var	  allsráðandi	  í	  frímínútum.	  Mér	  fannst	  

eins	  og	  það	  væri	  ekkert	  áhugavert	  eða	  skemmtilegt	  á	  lóðinni.	  Malbikaðir	  

fótbolta-‐	  og	  körfuboltavellir	  réðu	  ríkjum	  og	  þeir	  sem	  ekki	  fundu	  sig	  í	  

boltaleikjum	  höfðu	  lítið	  annað	  að	  gera	  en	  að	  ráfa	  um.	  Ef	  skólalóðin	  hefði	  verið	  

gædd	  fjölbreyttum	  möguleikum	  þá	  hefði	  ég	  frekar	  fundið	  mér	  eittvað	  að	  gera.	  Ég	  

er	  viss	  um	  að	  margir	  krakkar	  í	  dag	  hugsa	  eins	  og	  ég	  hugsaði	  þá.	  	  

	  

Annað	  sem	  ég	  man	  eftir	  frá	  grunnskóla	  árunum	  var	  of	  mikil	  áhersla	  á	  

utanbókarlærdóm	  á	  efni	  sem	  mér	  fannst	  ekki	  koma	  mér	  við.	  Endalaus	  próf,	  sem	  

fylgdi	  kvíði,	  því	  þá	  þurfti	  að	  læra	  utanað	  ógrynni	  af	  óhlutbundnum	  upplýsingum	  

og	  staðreyndum.	  Mér	  fannst	  ekki	  ríkja	  það	  andrúmsloft	  að	  allir	  væru	  sérstakir,	  

hefðu	  eitthvað	  fram	  að	  færa,	  heldur	  að	  allir	  ættu	  að	  vera	  eins,	  og	  ef	  maður	  félli	  

ekki	  inní	  það	  mót	  sem	  kennararnir	  og	  skólanámskráin	  settu,	  þá	  væri	  það	  ekki	  

nógu	  gott.	  Enginn	  vill	  láta	  segja	  við	  sig	  að	  hann	  sé	  ekki	  nógu	  góður,	  það	  brýtur	  

niður.	  Afleiðing	  hjá	  mér	  var	  skólaleiði	  sem	  fór	  fljótt	  að	  segja	  til	  sín.	  
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Þegar	  ég	  byrjaði	  í	  listkennslu	  náminu	  í	  LHÍ	  skutu	  þessar	  minningar	  upp	  kollinum	  

og	  umræða	  um	  slík	  mál	  kom	  oft	  upp	  meðal	  nemenda	  í	  kennslustundum.	  Það	  

virðist	  felast	  raunhæf	  lausn	  í	  kenningum	  um	  útinám	  og	  þátttökunám.	  Innan	  

þeirra	  fræða	  gefst	  svigrúm	  fyrir	  skapandi	  hugsun	  og	  lýðræði	  en	  það	  eru	  

grunnstoðir	  í	  nýrri	  aðalnámsskrá	  grunnskóla	  (mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2011).	  Með	  verkefni	  mínu	  Greinar	  verða	  skjól	  er	  ég	  

ekki	  að	  halda	  því	  fram	  að	  allt	  nám	  eigi	  að	  fara	  fram	  úti	  heldur	  að	  leggja	  áherslu	  á	  

að	  meira	  nám	  eigi	  að	  fara	  fram	  úti	  í	  náttúrulegu	  umhverfi.	  Með	  tengingunni	  við	  

raunverulega	  reynslu	  af	  náttúrunni	  finnum	  við	  mótvægi	  við	  allt	  það	  

óraunverulega	  óhlutbundna	  (abstrakt)	  nám	  sem	  fer	  fram	  við	  hefðbundnar	  

aðstæður.	  Það	  virðist	  oft	  vanta	  tengingu	  við	  raunveruleg	  verkefni	  og	  reynslu	  svo	  

að	  merkingabær	  skilningur	  geti	  orðið	  í	  huga	  nemandans.	  Sjálfbærni	  er	  enn	  önnur	  

grunnstoð	  í	  nýrri	  aðalnámskrá	  og	  þar	  virðist	  útinám	  geta	  verið	  ein	  leið	  til	  að	  ná	  

markmiðunum.	  En	  með	  nálægð	  nemenda	  við	  náttúruna	  öðlast	  þeir	  tengingu	  og	  

væntumþykju	  í	  garð	  hennar	  og	  þá	  má	  leiða	  líkum	  að	  því	  að	  þeir	  öðlist	  vilja	  til	  að	  

vernda	  hana	  og	  viðhalda.	  

	  

Kjarni	  þessa	  verkefnis	  eru	  námskenningar	  um	  útinám	  og	  þátttökunám	  en	  þær	  

byggja	  báðar	  á	  kenningu	  um	  reynslunám.	  Þessi	  fræði	  verða	  umfjöllunarefni	  hér	  á	  

eftir	  og	  í	  síðasta	  kaflanum	  verður	  fjallað	  um	  námskeiðið	  Greinar	  verða	  skjól	  í	  ljósi	  

þeirra	  fræða	  sem	  á	  undan	  komu.	  
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2. 2.	  Útinám	  og	  reynslumiðað	  nám	  	  

Í	  þessum	  kafla	  verður	  í	  fyrstu	  fjallað	  um	  útinám	  –	  skilgreiningar	  og	  

hugmyndafræði	  verða	  skoðuð,	  reynslumiðuðu	  námi	  gerð	  skil,	  fjallað	  um	  nokkur	  

verkefni	  sem	  byggja	  á	  hugmyndum	  um	  útinám,	  rannsóknir	  á	  útiumhverfi	  skóla	  

skoðuð	  og	  að	  lokum	  eru	  mjúk	  gildi	  og	  skapandi	  nám	  til	  framtíðar	  viðfangsefnið.	  

2.1.	  Útinám	  	   	  

Þegar	  fjalla	  á	  um	  útinám	  (e.	  outdoor	  learning)	  er	  ekki	  úr	  vegi	  að	  byrja	  á	  að	  skoða	  

skilgreiningar	  um	  það.	  Í	  ritgerð	  þessari	  verður	  hugtakið	  útinám	  notað	  þegar	  

hægt	  er	  frekar	  en	  hugtakið	  útikennsla	  en	  það	  er	  í	  anda	  þeirrar	  stefnu	  

aðalnámsskrár	  að	  vera	  nemendamiðuð.	  	  

	  

Á	  heimasíðu	  náttúruskólans	  í	  Reykjavík	  er	  lýsing	  á	  því	  hvað	  útinám	  og	  útikennsla	  

er.	  Þar	  er	  talað	  um	  að	  „til	  þess	  að	  hægt	  sé	  að	  tala	  um	  útikennslu	  þarf	  kennslan	  að	  

fara	  reglulega	  fram	  utandyra	  svo	  hún	  verði	  sem	  eðlilegasti	  hluti	  skólastarfsins.	  

Einstök	  vettvangsferð	  eða	  viðburður	  utandyra	  getur	  ekki	  talist	  eiginleg	  

útikennsla	  ...“	  (Reykjavíkurborg,	  2005).	  Þessi	  skilgreining	  virðist	  mér	  benda	  til	  

þess	  að	  það	  sé	  kostur	  að	  hafa	  aðstöðu	  til	  útináms	  sem	  næst	  skólanum.	  Helst	  á	  

skólalóðinni	  sjálfri	  svo	  að	  greitt	  aðgengi	  nemenda	  og	  kennara	  sé	  að	  henni.	  Á	  

heimasíðunni	  er	  einnig	  talað	  um	  að	  setja	  þurfi	  markmið	  með	  kennslunni	  áður	  en	  

útinám	  hefst	  og	  námsmat	  ígrundað.	  Enn	  fremur	  er	  sagt	  að	  umhverfið	  og/eða	  

náttúran	  skuli	  vera	  efniviður	  kennslunnar	  með	  beinum	  hætti.	  Þannig	  mundi	  það	  

eitt	  að	  fara	  út	  með	  skólabækurnar	  á	  góðviðrisdegi	  ekki	  teljast	  útinám	  

(Reykjavíkurborg,	  2005).	  Þannig	  mætti	  segja	  að	  útinám	  sé	  þegar	  nemendur	  fara	  

út	  með	  afmörkuð	  útikennslu	  verkefni	  og	  leysa	  þau.	  Kennari	  getur	  beitt	  

mismunandi	  kennsluaðferðum	  við	  útikennslu	  alveg	  eins	  og	  þegar	  um	  

hefðbundna	  kennslu	  í	  skólastofu	  er	  að	  ræða.	  	  

	  

Jakob	  Frímann	  Þorsteinsson	  aðjúnkt	  við	  menntavísindasvið	  Háskóla	  Íslands	  

hefur	  fjallað	  mikið	  um	  efnið	  og	  hans	  skilgreining	  er	  slík:	  „Útinám	  er	  náms-‐	  og	  

kennsluaðferð	  sem	  leggur	  áherslu	  á	  nám	  undir	  berum	  himni	  þar	  sem	  öll	  skynfæri	  
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eru	  virkjuð	  með	  þátttöku	  í	  beinum	  upplifunum	  og	  reynslu.	  Markmiðið	  er	  að	  

stuðla	  að	  alhliða	  þroska	  manneskjunnar	  og	  skapa	  tengsl	  milli	  einstaklingsins,	  

náttúrunnar	  og	  samfélagsins“	  (Jakob	  Frímann	  Þorsteinsson,	  2011).	  Jakob	  talar	  

þarna	  um	  þátttöku	  í	  beinum	  upplifunum	  og	  reynslu	  og	  þar	  koma	  fram	  þau	  tengsl	  

útináms	  við	  reynslunám	  (e.	  experiential	  learning).	  

	  

Hugmyndafræðin	  á	  bak	  við	  útinám	  er	  oft	  tengd	  við	  kenningar	  heimspekingsins	  

og	  sálfræðingsins	  John	  Dewey	  um	  einstaklingsbundið	  reynslunám	  „learning	  by	  

doing”.	  Dewey	  hefur	  verið	  kallaður	  faðir	  nútímalegra	  kennsluhátta	  en	  hann	  

leggur	  áherslu	  á	  að	  nemendur	  læri	  með	  því	  að	  framkvæma	  hlutina	  (Dewey,	  

1938).	  Dewey	  byggði	  kenningar	  sínar	  að	  hluta	  til	  á	  skrifum	  fyrirrennara	  síns	  Jean	  

Jacques	  Rousseau.	  Rousseau	  skrifaði	  skáldsöguna	  Emile	  (1762)	  þar	  sem	  hann	  

setti	  fram	  hugmyndir	  sínar	  um	  menntun	  og	  uppeldisþætti.	  Skáldsagan	  er	  þannig	  

rituð	  að	  lesandinn	  fylgir	  kennara	  (Rousseau)	  og	  nemanda	  hans	  (Emile)	  eftir	  í	  

námi.	  Emile	  er	  munaðarlaus	  drengur	  sem	  Rousseau	  tekur	  úr	  borgarsamfélagi	  

sínu	  og	  færir	  í	  náttúrulegt	  umhverfi	  fjarri	  mannlegu	  samfélagi.	  Rousseau	  taldi	  að	  

nám	  ætti	  eðlilega	  að	  fara	  fram	  í	  náttúrulegu	  umhverfi	  því	  þannig	  væri	  heilbrigði	  

einstaklingsins	  best	  tryggt.	  Hann	  taldi	  einnig	  að	  nemandinn	  ætti	  aðeins	  að	  læra	  

það	  sem	  hann	  vildi	  læra	  og	  lagði	  áherslu	  á	  skilning	  nemandans	  á	  efninu	  frekar	  en	  

magn.	  Rousseau	  gerði	  sér	  grein	  fyrir	  að	  aðferðir	  hans	  væru	  tímafrekari	  en	  

hefðbundið	  nám	  (Rousseau,	  1974).	  Sterk	  tengsl	  eru	  á	  milli	  hugmyndafræði	  

Deweys	  og	  Rousseau	  en	  grundvallarmunur	  er	  þó	  sá	  að	  Dewey	  meðtekur	  

samfélagið	  sem	  jákvæðan	  og	  eðlilegan	  hlut	  í	  uppeldi	  barna,	  og	  segir	  raunar	  að	  öll	  

mennsk	  reynsla	  sé	  í	  eðli	  sínu	  félagsleg	  og	  inniberi	  tengingar	  og	  samskipti	  

(Dewey,	  1938).	  En	  þeir	  eiga	  það	  sameiginlegt	  að	  leggja	  áherslu	  á	  

einstaklingsmiðað	  nám	  byggt	  á	  reynslu	  nemandans.	  	  

	  

John	  Dewey	  gagnrýnir	  vélræna	  mötun	  hefðbundins	  skólakerfis	  og	  heldur	  á	  lofti	  

raunverulegum	  verkefnum	  og	  persónulegri	  reynslu	  einstaklingsins	  (Dewey,	  

1938).	  Fyrir	  Dewey	  á	  lærdómur	  að	  vera	  eðlilegt	  ferli	  sem	  nemandinn	  tekur	  

nánast	  ekki	  eftir	  sjálfur	  „Markmið	  nálgunar	  kennarans	  er	  að	  finna	  og	  skapa	  

aðstæður	  sem	  kalla	  á	  virkni	  nemenda	  sem	  inniber	  sjálflærdóm	  (e.	  self-‐educative)	  

og	  vinna	  með	  nemendum	  þannig	  að	  vinnan	  leiði	  til	  lærdóms“	  (Frankena,	  1965,	  
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bls.	  170).	  Þarna	  er	  talað	  um	  að	  hlutverk	  kennarans	  sé	  að	  finna	  aðstæður	  sem	  eru	  

hentugar	  til	  náms	  og	  stuðla	  að	  nánast	  áreynslulausu	  námi.	  En	  Dewey	  tekur	  skýrt	  

fram	  að	  það	  sé	  ekki	  sama	  hvers	  eðlis	  reynslan	  er.	  Það	  er	  kennarans	  að	  dæma	  um	  

menntunargildi	  reynslunnar	  sem	  nemendur	  öðlast.	  Þannig	  verður	  kennarinn	  að	  

vera	  með	  skýra	  sýn	  og	  nota	  innsæið	  sem	  og	  sérfræðiþekkingu	  sína	  til	  að	  meta	  

starfið	  (Dewey,	  1938).	  Dewey	  talar	  enn	  fremur	  um	  tengsl	  fyrri	  reynslu	  við	  námið	  

auk	  tengsla	  fyrri	  reynslu	  við	  reynslu	  og	  upplifanir	  framtíðarinnar.	  Kennarinn	  

hefur	  það	  hlutverk	  að	  „velja	  upplifun	  og	  reynslu	  sem	  er	  þess	  eðlis	  að	  lifa	  áfram	  og	  

bera	  ávöxt	  í	  framtíðar	  reynslu	  nemenda“	  (Dewey,	  1938,	  bls.	  28).	  Í	  útinámi	  er	  stór	  

þáttur	  að	  blanda	  saman	  formlegu	  námi	  og	  óformlegu,	  þar	  sem	  kennarinn	  er	  með	  

formlega	  innlögn.	  Síðan	  er	  nemendum	  „sleppt	  lausum“	  og	  öðlast	  

einstaklingsbundna	  reynslu	  í	  úti	  umhverfi	  auk	  þess	  að	  leysa	  verkefni	  sem	  

kennarinn	  setti	  fyrir.	  Eftir	  útinámið	  (óformlega	  námið)	  er	  svo	  formleg	  samantekt,	  

umræður	  eða	  niðurstaða	  sem	  nemendur	  og	  kennari	  taka	  þátt	  í.	  Hlutverk	  

kennarans	  breytist	  þannig	  umtalsvert	  frá	  hefðbundinni	  nálgun	  á	  nám	  þegar	  um	  

reynslu-‐	  og	  útinám	  er	  að	  ræða.	  Kennarinn	  verður	  leiðbeinandi	  sem	  býr	  til	  

aðstæður	  til	  lýðræðislegra	  vinnubragða	  nemenda	  sinna.	  Mikið	  er	  um	  hópastarf	  

og	  nemendur	  læra	  þannig	  ekki	  síður	  af	  samnemendum	  sínum	  en	  kennaranum.	  

Vegna	  þessa	  aukna	  frelsis	  sem	  útinám	  getur	  gefið	  nemendum	  varðandi	  upplifun	  

og	  notkun	  á	  rými	  er	  talað	  um	  að	  skýr	  innlögn	  kennara	  í	  upphafi	  sem	  og	  

samantektar	  að	  lokum	  sé	  sérstaklega	  mikilvægt	  í	  útinámi	  þannig	  að	  tryggja	  megi	  

að	  námið	  hafi	  skýr	  markmið	  sem	  unnið	  er	  eftir	  (Jakob	  Frímann	  Þorsteinsson,	  

2011	  og	  Broda,	  2007).	  

2.2.	  Reynslunám	  

Reynsla	  manna	  er	  miðlæg	  í	  nálgun	  reynslunáms	  þar	  sem	  nemandinn	  byggir	  nám	  

sitt	  á	  fyrri	  reynslu	  í	  bókstaflegri	  merkingu	  (Kolb,	  1984).	  Tengsl	  menntunar	  og	  

raunverulegra	  verkefna,	  svo	  sem	  verkefna	  sem	  eru	  tengd	  atvinnulífinu	  eru	  

mikilvæg	  í	  námskenningunni.	  Þannig	  hafnar	  hún	  nálgunum	  eldri	  tíma	  þar	  sem	  

mötun	  „sannra“	  upplýsinga	  var	  deilt	  jafnt	  á	  alla	  til	  þess	  að	  gera	  þá	  hæfa	  þegna	  í	  

samfélagi	  iðnaðar	  og	  kapítalisma	  (Kolb,	  1984).	  Það	  er	  undirliggjandi	  í	  fræðum	  

um	  reynslunám	  að	  við	  erum	  ólík	  og	  höfum	  öll	  eitthvað	  fram	  að	  færa.	  Öll	  höfum	  

við	  ólíka	  reynslu	  sem	  hefur	  áhrif	  á	  skilning	  okkar	  og	  nám	  (Dewey,	  1938).	  Þannig	  
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erum	  við	  öll	  einstök	  og	  má	  segja	  að	  þetta	  sé	  falleg	  sýn	  á	  samfélagið.	  Jákvæðir	  

eiginleikar	  hópastarfs	  leiða	  náttúrulega	  af	  þessu.	  Enda	  er	  mikið	  um	  hópavinnu	  í	  

reynslumiðaðri	  nálgun	  á	  nám.	  Að	  auki	  er	  gengið	  út	  frá	  nemandanum	  og	  reynslu	  

hans	  þegar	  lagt	  er	  upp	  með	  verkefni	  og	  þannig	  er	  ný	  reynsla	  tengd	  fyrri	  reynslu	  

samhengi	  er	  myndað	  (Dewey,	  1938).	  Í	  fræðum	  um	  reynslunám	  og	  útinám	  er	  oft	  

talað	  um	  raunverulegt	  (e.	  authentic)	  nám.	  Þá	  er	  átt	  við	  nám	  sem	  nemandinn	  

skynjar	  á	  eigin	  skinni,	  með	  persónulegri	  reynslu	  en	  ekki	  með	  páfagaukaaðferð	  

eða	  óhlutbundinni	  nálgun.	  Breski	  menntafrömuðurinn	  David	  Sobel	  talar	  um	  að	  

hann	  vilji	  hér	  og	  nú	  nám,	  raunverulegt	  nám	  sem	  eykur	  skilning	  nemenda,	  en	  ekki	  

abstrakt	  og	  óraunverulegt	  nám	  sem	  nemendur	  tengja	  ekki	  við	  (Sobel,	  1998,	  bls.	  

6).	  

	  

Í	  reynslunámi	  er	  mikil	  áhersla	  lögð	  á	  hópavinnu,	  samvinnu	  og	  lýðræðisleg	  

vinnubrögð.	  Þessi	  öflugi	  félagslegi	  og	  lýðræðislegi	  þáttur	  rímar	  vel	  við	  

grunnstoðina	  lýðræði	  og	  mannréttindi	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (2011).	  Í	  

skýrslu	  um	  skapandi	  nám	  hérlendis	  sem	  Anne	  Bamford	  vann	  fyrir	  

Menntamálaráðuneytið	  kom	  í	  ljós	  að	  lýðræðislegum	  vinnubrögðum	  er	  ábótavant	  

(Bamford,	  2009).	  Í	  skýrslunni	  er	  bent	  á	  að	  stjórnskipulag	  skóla	  samanstendur	  að	  

mestu	  af	  starfsfólki	  skólanna	  auk	  foreldra.	  Vöntun	  á	  röddum	  nemenda	  í	  

ákvörðunartöku	  um	  skipulag	  í	  skóla	  þeirra	  er	  þannig	  dregin	  fram	  í	  dagsljósið	  

(Bamford,	  2009).	  Þannig	  er	  brýnt	  að	  auka	  veg	  nemendamiðaðra	  námsaðferða	  

eins	  og	  á	  við	  um	  reynslu-‐	  og	  útinám	  þar	  sem	  lýðræðisleg	  vinnubrögð	  ráða	  ríkjum	  

og	  auka	  þannig	  þátttöku	  nemenda	  í	  ákvarðanatöku	  innan	  skóla.	  

2.3.	  Ýmis	  útinámsverkefni	  

Þó	  að	  ýmsu	  sé	  ábótavant	  námsaðferðum	  skóla	  hér	  á	  landi,	  hefur	  undanfarin	  ár	  

verið	  aukin	  umræða	  um	  útinám	  í	  fræðasamfélaginu.	  Með	  breyttum	  lífsháttum	  og	  

auknu	  umfangi	  skólastarfs	  hefur	  meðvitund	  um	  aðstæður	  í	  skólum	  aukist.	  Þar	  

með	  málefni	  eins	  og	  aukna	  hreyfingu	  og	  útiveru	  barna	  á	  skólatíma	  þar	  sem	  þau	  

verja	  æ	  meiri	  tíma	  í	  skólum.	  Lýðheilsa,	  umhverfismál,	  hreyfing	  og	  hollt	  mataræði	  

auk	  útináms	  eru	  atriði	  sem	  hafa	  verið	  í	  deiglunni	  í	  umræðunni	  um	  menntamál.	  

Árið	  2000	  var	  Grænfána	  verkefnið	  sett	  á	  laggirnar	  hérlendis	  en	  það	  er	  evrópskt	  

umhverfisverkefni	  á	  vegum	  Landverndar.	  Nú	  hafa	  yfir	  200	  skólar	  á	  ýmsum	  
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skólastigum	  hlotið	  titilinn	  Skólar	  á	  grænni	  grein	  og	  stefna	  þannig	  á	  að	  fá	  

Grænfánann	  (Landvernd,	  2003).	  Auk	  þess	  hafa	  mörg	  önnur	  minni	  verkefni	  tengd	  

umhverfisvitund	  verið	  starfandi	  í	  gegnum	  tíðina	  en	  þar	  má	  nefna:	  Skólavist,	  

Græna	  hverfið,	  Fernur	  á	  grænni	  grein	  og	  Grænir	  dagar.	  Upp	  úr	  árinu	  2000	  fór	  svo	  

að	  bera	  á	  hugtakinu	  útinám	  hér	  á	  landi	  fyrir	  tilstillan	  tveggja	  verkefna	  á	  vegum	  

ríkis	  og	  borgar.	  Verkefnið	  Grenndarskógur	  var	  stofnsett	  árið	  2001	  og	  fjórum	  

árum	  síðar	  var	  stofnað	  til	  tilrauna	  verkefnisins	  Náttúruskóli	  Reykjavíkur	  sem	  

enn	  er	  í	  fullum	  gangi.	  Náttúruskólinn	  er	  ekki	  eiginlegur	  skóli	  heldur	  vettvangur	  

til	  þess	  gerður	  að	  styðja	  við	  og	  efla	  útikennslu	  og	  umhverfisstarf	  í	  leik-‐	  og	  

grunnskólum	  borgarinnar	  auk	  frístundaheimila.	  Þangað	  leita	  skólastjórnendur	  

og	  kennarar	  sem	  hafa	  áhuga	  á	  að	  taka	  upp	  útinám	  (Helena	  Óladóttir,	  viðtal,	  3.	  

nóvember	  2011).	  	  

	  

Mikill	  meðbyr	  er	  með	  útinámi	  í	  dag	  og	  það	  virðist	  vera	  bylgja	  sem	  á	  enn	  eftir	  að	  

rísa	  hærra.	  Meðvitund	  og	  þörf	  fyrir	  náttúruupplifun	  og	  gildi	  hennar	  er	  ef	  til	  vill	  

að	  aukast	  en	  Helena	  Óladóttir	  verkefnastjóri	  Náttúruskólans	  talar	  um	  byltingu	  í	  

útinámi.	  Hún	  segir	  áhuga	  fyrir	  slíkri	  nálgun	  á	  nám	  hérlendis	  á	  þeim	  sex	  árum	  

sem	  Náttúruskólinn	  hefur	  starfað	  hafa	  stór	  aukist	  (Helena	  Óladóttir.	  Viðtal,	  3.	  

nóvember	  2011).	  Tvö	  málþing	  á	  menntavísindasviði	  HÍ	  í	  júní	  og	  desember	  2012	  

um	  útinám,	  náttúruleg	  leiksvæði	  og	  upplifanir	  eru	  merki	  um	  vakningu	  í	  

fræðasamfélaginu.	  Einnig	  má	  nefna	  ný	  námskeið	  á	  menntavísindasviði	  HÍ	  þar	  

sem	  áhersla	  er	  á	  sömu	  þætti	  en	  þau	  heita:	  Útikennsla	  og	  græn	  nytjahönnun	  og	  

Náttúran	  sem	  uppspretta	  sköpunar.	  Fleiri	  hópar	  þinga	  um	  útinám	  en	  nýverið	  

nánar	  tiltekið	  í	  apríl	  á	  þessu	  ári	  var	  haldið	  málþing	  um	  útinám	  á	  vegum	  

námshesta	  í	  Hvalfjarðarsveit	  svo	  dæmi	  sé	  tekið.	  

	  

Ekki	  nóg	  með	  það	  að	  fræðasamfélagið	  sé	  farið	  að	  taka	  við	  sér,	  heldur	  virðist	  

samfélagið	  almennt	  byrjað	  að	  fylgja	  þessum	  kenningum.	  Nýir	  garðar	  sem	  

almenningur	  hefur	  haft	  frumkvæði	  að	  hafa	  sprottið	  við	  Vesturgötu,	  Hverfisgötu	  

og	  hjá	  Vesturbæjarlaug.	  Þar	  er	  um	  náttúru	  útivistarsvæði	  (samkomustaði	  í	  

náttúrulegu	  umhverfi)	  að	  ræða.	  Gróðursetning	  trjáa	  og	  landmótun	  eru	  áberandi	  

á	  þessum	  stöðum	  auk	  leiktækja	  fyrir	  börn.	  Sú	  umræða	  sem	  hefur	  komið	  upp	  

nýverið	  í	  borgarstjórn	  Reykjavíkur	  um	  friðun	  Elliðaárdals	  þykir	  mér	  einnig	  
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benda	  til	  aukinnar	  meðvitundar	  um	  gildi	  náttúrulegra	  staða	  í	  borgarsamfélagi	  

sem	  Reykjavík.	  Enn	  almennar	  er	  hægt	  að	  tala	  um	  aukningu	  á	  lífrænum	  vörum	  í	  

verslunum	  og	  fyrirbærum	  eins	  og	  Beint	  frá	  Býli.	  Við	  virðumst	  vera	  að	  átta	  okkur	  

á	  því	  að	  við	  þurfum	  að	  komast	  nær	  náttúrunni,	  ekki	  dugir	  steinsteypan	  og	  

malbikið,	  sýndarveruleikinn	  og	  skyndibitinn.	  

	  

Græn	  og	  gróin	  lóð	  er	  ekki	  forsenda	  útináms	  en	  það	  mætti	  ætla	  að	  það	  auki	  

tækifæri	  til	  útináms	  og	  auki	  fjölbreytni	  í	  námsumhverfi	  sem	  leiðir	  af	  sér	  að	  fleiri	  

nemendur	  finna	  sér	  umhverfi	  sér	  við	  hæfi.	  Helena	  Óladóttir	  var	  sammála	  þessu	  í	  

viðtali	  sem	  ég	  tók	  við	  hana	  2011	  en	  hún	  talaði	  einnig	  um	  að	  kennarar	  nýttu	  sér	  

„gráar“	  lóðir	  til	  útikennslu	  í	  miklum	  mæli	  og	  hún	  nefndi	  Austurbæjarskóla	  sem	  

gott	  dæmi	  þar	  sem	  frjótt	  og	  öflugt	  útinám	  á	  sér	  stað	  þrátt	  fyrir	  hefðbundna,	  

steypta	  skólalóð	  (Helena	  Óladóttir,	  viðtal,	  3.	  nóvember	  2011).	  Mikilvægi	  

skólalóða	  hvort	  sem	  er	  um	  steypta	  eða	  græna	  lóð	  er	  að	  ræða	  er	  ótvírætt	  eins	  og	  

nú	  verður	  nánar	  vikið	  að.	  

2.4.	  Rannsóknir	  –	  skólalóðir	  og	  námsumhverfi	  

Það	  virðist	  vera	  lítil	  áhersla	  á	  þætti	  skólalóða	  í	  námi	  og	  námsumhverfi	  að	  hálfu	  

íslenskara	  stjórnvalda.	  Það	  sem	  kemur	  fram	  í	  reglugerð	  um	  þennan	  þátt	  er	  að	  

skólalóð	  skal	  vera	  afmörkuð	  og	  aldrei	  minni	  en	  2000	  fermetrar.	  Aðrir	  þættir	  sem	  

koma	  fram	  varða	  almennt	  öryggi	  og	  líðan	  barna	  í	  skólanum	  en	  sérstaklega	  er	  

sagt	  að	  frágangur	  leiksvæða	  á	  skólalóð	  skuli	  taka	  mið	  af	  sérþörfum	  mismunandi	  

aldurshópa	  í	  skólanum	  (Reglugerð	  um	  lágmarksaðstöðu	  grunnskóla	  nr.	  

519/1996).	  	  

	  

Ýmsar	  rannsóknir	  sýna	  að	  nálgun	  útinámsfræða	  auka	  gæði	  náms.	  Ein	  þeirra	  var	  

gerð	  í	  unglingadeild	  grunnskóla	  í	  Flórída	  í	  Bandaríkjunum	  en	  hún	  sýndi	  meiri	  

námsáhuga	  og	  vilja	  til	  að	  ná	  árangri	  í	  námi	  hjá	  nemendum	  í	  útinámi	  að	  hluta	  

(Broda,	  2007).	  Broda	  (2007)	  fjallar	  um	  rannsókn	  sem	  var	  gerð	  árið	  2006	  í	  

Kaliforníu.	  Sú	  sýndi	  að	  þar	  sem	  bæði	  var	  haft	  að	  leiðarljósi;	  nálgun	  útináms	  og	  

hefðbundins	  náms	  sýndu	  betri	  námsárangur	  og	  meiri	  námsáhuga	  heldur	  en	  þar	  

sem	  aðeins	  var	  beitt	  hefðbundinni	  nálgun.	  En	  af	  hverju	  ætli	  útinám	  hafi	  þessi	  

áhrif?	  Það	  má	  velta	  fyrir	  sér	  hvort	  orsökin	  gæti	  verið	  sú	  að	  nemendum	  líður	  
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betur	  almennt	  þar	  sem	  nálgun	  útináms	  er	  og	  eru	  þannig	  móttækilegri	  og	  

hamingjusamari.	  Robert	  Moore	  gerði	  rannsókn	  á	  árabilinu	  1972-‐80	  sem	  skoðaði	  

dreifingu	  5-‐9	  ára	  barna	  á	  skólalóðinni.	  Hann	  rannsakaði	  einnig	  hegðun	  og	  

tilfinningar	  barnanna	  með	  viðtalsrannsókn.	  Meginmarkmið	  rannsóknarinnar	  var	  

að	  skoða	  áhrif	  fjölbreyttra	  möguleika	  á	  skólalóð	  á	  nemendur	  (Moore,	  1986).	  Á	  

rannsóknartímabilinu	  var	  skólalóðinni	  breytt	  úr	  því	  að	  vera	  malbikuð	  lóð	  með	  

fótbolta	  velli	  og	  hefðbundnum	  leiktækjum,	  svo	  sem	  rennibraut	  og	  grindum,	  yfir	  í	  

það	  að	  vera	  náttúrusvæði	  að	  einum	  þriðja	  hluta	  hennar.	  Moore	  fylgdist	  með	  því	  

hvernig	  stelpur	  annars	  vegar	  og	  strákar	  hins	  vegar	  dreifðu	  sér	  um	  skólalóðina.	  Í	  

stuttu	  máli	  leiddi	  rannsóknin	  í	  ljós	  að	  fyrir	  endurbyggingu	  lóðarinnar	  dreifðust	  

nemendur	  á	  mjög	  einhæfan	  hátt	  um	  lóðina,	  strákarnir	  voru	  á	  fótboltavellinum	  og	  

stelpurnar	  í	  grindunum.	  Eftir	  endurbygginguna	  dreifðu	  nemendur	  sér	  meira	  og	  

kynjablöndun	  varð	  meiri.	  Auk	  þess	  voru	  færri	  árekstrar	  á	  milli	  kynja	  og	  minna	  

um	  ofbeldi.	  Einn	  nemandinn	  talaði	  um	  að	  áður	  hafði	  þeim	  leiðst	  og	  gripið	  til	  

ofbeldis	  þess	  vegna.	  Annar	  nemandi	  sagði	  að	  boltaleikur	  á	  græna	  svæðinu	  væri	  

öðruvísi	  en	  á	  malbikinu.	  Orð	  eins	  og:	  „gott“	  og	  „hamingjusamur/söm“	  komu	  fram	  

í	  viðtölum	  við	  nemendur	  í	  stað	  orða	  eins	  og:	  „hart“,	  „leiðinlegt“	  og	  „kalt“	  fyrir	  

endurbyggingu	  (Moore,	  1986).	  Moore	  lagði	  sérstaka	  áherslu	  á	  það	  að	  ástæða	  

þess	  að	  hann	  rannsakaði	  kynin	  í	  samanburðar	  rannsókn	  væri	  sú	  að	  það	  væri	  

auðveldara	  í	  eðli	  sínu	  en	  að	  rannsaka	  nemendur	  eftir	  t.d.	  áhugasviði.	  

Niðurstöðurnar	  sýna	  að	  hans	  mati	  mikilvægi	  náttúrusvæða	  á	  skólalóð	  svo	  að	  allir	  

persónuleikar	  fái	  notið	  sín.	  Mikilvægt	  í	  þessu	  sambandi	  er	  að	  nemendur	  höfðu	  

jákvæðari	  tilfinningar	  í	  garð	  endurbyggðu	  lóðarinnar	  heldur	  en	  þeirrar	  sem	  var	  

eingöngu	  malbikuð.	  Í	  þessu	  ljósi	  er	  áhugavert	  að	  draga	  fram	  rannsóknir	  

menntafrömuðarins	  Priscillu	  Vail.	  Hún	  hefur	  skrifað	  og	  rannsakað	  tengsl	  

tilfinninga	  og	  menntunar	  og	  komist	  að	  því	  að	  það	  er	  hægt	  að	  líkja	  

tilfinningaástandi	  nemenda	  við	  rofa	  sem	  annað	  hvort	  er	  kveikt	  á	  eða	  slökkt.	  Hún	  

telur	  jákvæðar	  tilfinningar	  skipta	  sköpum	  þegar	  kemur	  að	  námi	  barna	  og	  leggur	  

áherslu	  á	  að	  rækta	  sterku	  hliðar	  þeirra	  og	  áhugasvið	  (Vail,	  1994).	  	  

	  

Niðurstöður	  Vail	  eru	  sérstaklega	  áhugaverðar	  í	  sambandi	  við	  rannsókn	  Moore	  

um	  eflingu	  jákvæðra	  tilfinninga	  hjá	  nemendum	  þegar	  skólalóð	  er	  breytt	  í	  

náttúrusvæði	  að	  hluta.	  Það	  mætti	  því	  segja	  að	  ef	  niðurstöður	  þessara	  tveggja	  



	  
	  

10	  

fræðimanna	  eru	  réttar,	  geti	  aukið	  vægi	  náttúrulegs	  námsumhverfis	  bætt	  

námsgetu	  barna.	  

	  

2.4.1.	  Raddir	  barna	  

Í	  skýrslu	  frá	  rannsóknar	  teyminu	  Learning	  Through	  Landscapes	  (LTL)	  kemur	  

margt	  áhugavert	  fram	  og	  raddir	  barnanna	  fá	  að	  heyrast.	  Þar	  er	  rannsóknarefnið	  

skólalóðir,	  hvernig	  börn	  lesa	  umhverfið	  sitt	  og	  hvernig	  tilfinningar	  þau	  bera	  til	  

þess.	  En	  viðhorf	  til	  náttúrulegs	  umhverfis	  á	  skólalóð	  voru	  sérstaklega	  rannsökuð	  

(Titman,	  1994).	  Í	  rannsókninni	  er	  unnið	  frá	  tilgátunni	  að:	  „Lestur	  umhverfis	  

okkar,	  hvort	  við	  „eigum“	  það	  eða	  hvert	  samfélagslegt	  samhengi	  við	  setjum	  það	  í	  

er	  hluti	  af	  því	  að	  skilja	  heiminn	  í	  kring	  um	  okkur	  og	  mótar	  sjálfsmynd	  okkar.“	  

(Titman,	  1994,	  bls.	  8,	  [eigin	  þýðing]).	  Við	  rannsóknar	  vinnuna	  voru	  tekin	  

eigindleg	  hópviðtöl	  við	  216	  börn,	  flest	  á	  aldrinum	  8-‐10	  ára.	  Niðurstöður	  bentu	  til	  

þess	  að	  börn	  tengi	  mikilvæga	  hluti	  svo	  sem	  ævintýri,	  áskorun	  og	  áhættu	  við	  

náttúrulegt	  umhverfi.	  Þetta	  virðist	  ekki	  bjóðast	  þeim	  með	  sama	  hætti	  í	  inni	  

umhverfi	  skólans	  og	  síður	  á	  manngerðri	  skólalóð	  en	  náttúrulegri.	  Skólalóðir	  

virðast	  of	  oft	  hannaðar	  á	  forsendum	  fullorðins	  fólks	  og	  skólayfirvalda	  sem	  láta	  

lóðina	  jafnvel	  mæta	  afgangi	  í	  skipulagi	  skóla	  því	  fyrir	  þeim	  er	  hún	  ekki	  eins	  

mikilvæg	  og	  skólabyggingin	  sjálf	  (Titman,	  1994).	  Í	  ljósi	  þessa	  má	  velta	  fyrir	  sér	  

hvort	  þetta	  sé	  spurning	  um	  gildismat	  og	  það	  að	  viðurkenna	  skólalóðir	  sem	  hluta	  

af	  skólanum	  og	  námsumhverfi	  barnanna.	  Skýrsla	  Titman	  leiddi	  í	  ljós	  að	  

nemendur	  líta	  á	  skólalóðina	  og	  skólabygginguna	  sem	  eina	  heild	  en	  kennarar	  og	  

skólastjórnendur	  aftengja	  þessa	  tvo	  hluti.	  Skólabyggingin	  er	  þannig	  mikilvægari	  í	  

hugum	  kennara	  og	  skólastjórnenda,	  hún	  er	  það	  sem	  stendur	  fyrir	  skóla	  í	  þeirra	  

huga	  (Titman,	  1994,	  bls.	  80).	  

	  

Í	  skýrslu	  LTL	  kom	  í	  ljós	  að	  flest	  börn	  tengja	  drullu	  og	  sand	  við	  hreina	  skemmtun	  

og	  skynjun.	  Tilfinningar	  eins	  og	  vellíðan	  voru	  tengdar	  leik	  í	  pollum	  og	  drullu.	  En	  

þau	  tengdu	  þetta	  líka	  neikvæðum	  viðbrögðum	  fullorðinna,	  skammir	  og	  þrif	  báru	  

á	  góma.	  (Titman,	  1994).	  Þetta	  bendir	  til	  þess	  enn	  og	  aftur	  að	  við	  hinir	  fullorðnu	  

þurfum	  að	  fara	  út	  fyrir	  þægindasvið	  okkar	  og	  hætta	  okkur	  á	  ótroðnar	  slóðir	  svo	  
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að	  nám	  geti	  verið	  á	  forsendum	  barnanna.	  Taka	  þarf	  gildi	  og	  menningu	  barna	  til	  

greina.	  

	  

Þegar	  nemendur	  upplifa	  vöntun	  á	  áhugaverðu	  námsumhverfi	  á	  skólalóð	  túlka	  

þeir	  það	  sem	  svo	  að	  fullorðna	  fólkinu	  og	  skólanum	  sem	  heild	  sé	  sama	  um	  þau	  og	  

þarfir	  þeirra	  (Titman,	  1994).	  En	  þegar	  nemendur	  fá	  að	  vera	  þátttakendur	  í	  að	  

skapa	  námsumhverfi,	  svo	  sem	  að	  planta	  blómum,	  þá	  líta	  þau	  á	  það	  sem	  traust	  til	  

þeirra	  og	  tákngerving	  fyrir	  samband	  þeirra	  við	  skólann	  sem	  heild.	  Stolt	  og	  

ábyrgðartilfinning	  voru	  nefnd	  í	  þessu	  sambandi	  (Titman,	  1994,	  bls.	  39).	  Þarna	  fá	  

nemendur	  að	  vera	  þátttakendur	  í	  námi	  sínu	  og	  hafa	  áhrif	  á	  umhverfi	  sitt.	  

Mikilvægt	  er	  að	  slík	  tækifæri	  gefist	  reglulega	  því	  annars	  túlka	  nemendur	  það	  sem	  

yfirborðskenndan	  áhuga	  frá	  skólanum	  (Titman,	  1994).	  Ef	  aðstæður	  á	  skólalóð	  

uppfylltu	  ekki	  þarfir	  nemenda	  og	  útiveran	  var	  óþægilegur	  og	  leiðinlegur	  tími	  þá	  

túlkuðu	  börnin	  það	  sem	  svo	  að	  skólinn	  vissi	  það	  en	  væri	  alveg	  sama	  (Titman,	  

1994).	  Í	  skýrslunni	  er	  sú	  tilgáta	  að	  vegna	  þess	  að	  nemendur	  skilja	  að	  skólalóðin	  

er	  gerð	  sérstaklega	  fyrir	  þá,	  verði	  til	  sterkur	  samverkandi	  þáttur	  á	  milli	  staðar	  og	  

sjálfsmyndar	  nemenda.	  Það	  eykur	  þannig	  gildi	  skólalóða	  sem	  staða	  með	  

merkingu	  fyrir	  nemendur.	  Samband	  nemenda	  við	  skólann	  sinn	  og	  sjálfan	  sig	  er	  

því	  undir	  í	  þessu	  máli.	  Þessi	  rannsókn	  er	  merkileg	  fyrir	  þær	  sakir	  að	  hlustað	  er	  á	  

börnin	  sjálf,	  þau	  eru	  spurð.	  	  

2.5.	  Leynistaðir	  og	  fylgsni	  

Það	  kom	  mjög	  skýrt	  fram	  í	  skýrslunni	  frá	  rannsóknar	  teyminu	  Learning	  Trough	  

Landscapes	  að	  börn	  taka	  náttúrulegt	  umhverfi	  fram	  yfir	  manngert,	  þeim	  finnst	  

oftast	  þau	  svæði	  sem	  voru	  hönnuð	  fyrir	  þau	  (svo	  sem	  kastalar)	  ekki	  uppfylla	  

þarfir	  þeirra.	  Staðir	  sem	  þau	  finna	  eða	  búa	  til	  sjálf	  eru	  talin	  betri	  kostur,	  staðir	  

sem	  þau	  mega	  „eigna“	  sér.	  „Fylgsni	  og	  runnarnir	  sem	  gáfu	  tilefni	  til	  fylgsna	  

gerðar,	  voru	  oft	  staðirnir	  sem	  höfðu	  mest	  gildi	  á	  skólalóðum“	  (Titman,	  1994,	  bls.	  

45).	  Þar	  fengu	  nemendur	  næði	  og	  tilfinningu	  um	  öryggi,	  sleikja	  sárin	  eða	  horfa	  út	  

og	  fylgjast	  með	  úr	  fjarlægð	  og	  íhuga.	  Þessi	  áhersla	  á	  gildi	  þess	  að	  þau	  finni	  skjólið	  

sjálf	  eða	  búi	  það	  til	  er	  áhugaverð	  en	  öll	  börnin	  sem	  tóku	  þátt	  í	  rannsókninni	  voru	  

sammála	  þar	  (Titman,	  1994).	  Þessi	  möguleiki	  á	  eignarhaldi	  eða	  að	  finna	  “sinn	  

eigin	  stað“	  á	  skólalóðinni	  var	  mikils	  metinn.	  Ef	  skólalóðin	  bauð	  uppá	  möguleika	  á	  
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slíku	  litu	  nemendur	  á	  það	  sem	  vísbendingu	  um	  að	  skólinn	  skildi	  þau	  og	  þarfir	  

þeirra.	  

	  

Fleiri	  raddir	  heyrast	  sem	  tala	  um	  mikilvægi	  skjóls	  eða	  sérstaks	  staðar	  barna.	  

Útináms	  sérfræðingurinn	  Norbert	  Schäfer	  hefur	  margra	  ára	  reynslu	  í	  

skipulagningu	  útinámssvæða	  í	  Evrópu.	  Hann	  talar	  um	  skjól	  (e.	  retreat	  areas)	  sem	  

eitt	  af	  tólf	  mikilvægustu	  atriðunum	  sem	  hafa	  skal	  í	  huga	  við	  gerð	  slíkra	  svæða.	  

Meðal	  hinna	  eru:	  tré,	  grjóthnullungar,	  vatn,	  sandur,	  dýr	  og	  grænmetisræktun	  

(Schäfer,	  2012).	  Breski	  menntafrömuðurinn	  David	  Sobel	  talar	  ennfremur	  um	  

sköpun	  leynistaða	  (e.	  special	  places)	  sem	  einkennandi	  fyrir	  börn.	  Hann	  kemur	  

með	  þá	  tilgátu	  að	  sú	  athöfn	  barna	  að	  skapa	  sér	  leynistað	  sé	  tilbrigði	  við	  það	  að	  

vera	  sjálfstæður.	  Leið	  þeirra	  til	  að	  máta	  sig	  við	  að	  vera	  án	  foreldra.	  Hann	  segir	  

þetta	  mikilvæga	  leið	  til	  þroska	  og	  að	  gott	  sé	  að	  nota	  hugmyndina	  um	  leynistaði	  

sem	  grunn	  að	  skólaverkefnum	  með	  raunverulegt	  (e.	  authentic)	  gildi	  og	  tengingu	  

við	  nemendurna	  sjálfa	  (Sobel,	  1998).	  Hann	  nefnir	  sem	  dæmi	  verkefni	  sem	  var	  

unnið	  í	  Keene,	  New	  Hampshire	  en	  þar	  voru	  nemendur	  beðnir	  að	  skrifa	  um	  

leynistað,	  101	  af	  105	  nemendum	  gátu	  fljótlega	  byrjað	  að	  skrifa	  en	  aðeins	  fjórir	  

sögðust	  aldrei	  hafa	  haft	  slíkan	  leynistað	  (Sobel,	  1998).	  Einn	  nemandi	  skrifaði	  

þetta	  ljóð	  um	  leynistaðinn	  sinn:	  

	  

Þegar	  ég	  er	  reiður,	  kem	  ég	  hingað	  til	  þess	  að	  vera	  einn.	  

Stundum	  þegar	  ég	  er	  leiður,	  horfi	  ég	  á	  trén	  

bærast	  í	  vindinum.	  

Þegar	  ég	  er	  einmana	  kallar	  fuglinn	  og	  trén	  

Láta	  mér	  líða	  eins	  og	  ég	  sé	  heima.	  

Þegar	  ég	  er	  reiður,	  kem	  ég	  hingað	  til	  þess	  að	  vera	  með	  þeim.	  

	  

(Sobel,	  1998,	  bls.	  148,	  eigin	  þýðing)	  

	  

Í	  þessu	  ljóði	  kemur	  vel	  fram	  tilfinningalegt	  gildi	  leynistaða	  í	  náttúrunni.	  Það	  er	  

líka	  unnið	  með	  þessi	  atriði	  í	  Coombes	  grunnskólanum	  í	  úthverfi	  London.	  Susan	  

Rowe	  yfirkennari	  við	  skólann	  segir	  mikilvægt	  að	  börn	  komist	  í	  snertingu	  við	  

frumeðlið	  sitt	  með	  því	  að	  byggja	  sér	  skýli	  (e.	  den).	  Það	  að	  byggja	  sér	  skjól	  hefur	  
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verið	  miðlægt	  í	  mannkynssögunni	  og	  liggur	  þannig	  djúpt	  í	  eðli	  okkar	  að	  mati	  

Susan	  Rowe.	  Hún	  talar	  líka	  um	  gildi	  byggingu	  skýla	  í	  menntun	  barna	  og	  segir	  

slíka	  vinnu	  ýta	  undir	  marga	  þætti	  sem	  efla	  félagsþroska	  m.a.:	  samskipti,	  sýna	  

fjölbreyttum	  hugmyndum	  annarra	  skilning	  og	  virðingu,	  vinnu	  í	  teymi	  og	  hlustun.	  

Verkefni	  sem	  unnin	  eru	  í	  Coombes	  með	  þessu	  móti	  leggja	  áherslu	  á	  rödd	  

nemenda	  og	  samvinnu	  þeirra	  (Olson,	  2002).	  Leiða	  má	  líkur	  að	  mikilvægi	  skýla,	  

fylgsna	  og	  leynistaða	  í	  menningu	  og	  gildum	  barna	  út	  frá	  þessum	  skrifum	  og	  

verkum	  fræðimanna	  eins	  og	  þeirra	  sem	  fjallað	  hefur	  verið	  um.	  Þegar	  vel	  tekst	  til	  í	  

námi	  er	  það	  á	  forsendum	  barnanna	  og	  unnið	  út	  frá	  gildum	  þeirra	  og	  menningu.	  

Slíkri	  nemendamiðaðri	  nálgun	  þar	  sem	  inni	  og	  útiumhverfið	  er	  notað	  jöfnum	  

höndum	  er	  beitt	  í	  Coombes	  skólanum.	  Markmiðið	  er	  að	  dýpka	  skilning	  nemenda	  

á	  efninu	  og	  skapa	  aðstæður	  svo	  að	  þeir	  geti	  sjálfir	  skapað	  hlutum	  og	  fyrirbærum	  

merkingu.	  Þar	  er	  námið	  á	  forsendum	  barnanna	  (e.	  child	  centered)	  en	  ekki	  

kennarans	  eða	  hins	  kapítalíska	  skólakerfis	  (Olsson,	  2002).	  Susan	  Humphries	  er	  

rektor	  skólans	  frá	  stofnun	  hans	  1971	  og	  hún	  kemur	  mikið	  að	  daglegu	  starfi	  auk	  

þess	  sem	  hún	  ver	  miklum	  tíma	  í	  að	  breyta	  og	  bæta	  gróna	  skólalóðina.	  Í	  Coombes	  

fer	  fram	  nám	  í	  gegnum	  skynfærin,	  mikið	  er	  um	  þemaverkefni	  þar	  sem	  nemendur	  

kynnast	  hlutum	  og	  fyrirbærum	  frá	  ótal	  sjónarhornum	  og	  í	  ólíku	  samhengi.	  

Nemendur	  endurgera	  sögulega	  atburði	  sem	  og	  þekkt	  ævintýri	  og	  þannig	  verður	  

raunveruleg	  tenging	  í	  huga	  þeirra.	  Þau	  skapa	  sjálf	  merkingu	  út	  frá	  þeirri	  upplifun	  

og	  reynslu	  sem	  tilraunirnar,	  eftirlíkingarnar	  og	  umræðan	  um	  efnið	  inniber.	  

Þemaverkefnin	  eru	  svo	  endurtekin	  frá	  ári	  til	  árs	  og	  þannig	  öðlast	  nemendur	  

smám	  saman	  djúpan	  skilning	  á	  efninu.	  Þau	  fá	  að	  upplifa	  hlutina	  á	  eigin	  skinni,	  

raunverulega	  (Olson,	  2002).	  Allt	  er	  þetta	  gert	  með	  það	  að	  markmiði	  að	  leiða	  til	  

dýpri	  skilnings	  og	  tilfinningalegs	  heilbrigðis	  nemenda.	  Einkunnar	  orð	  Coombes	  

eru	  „Sharing	  and	  Caring“	  sem	  segir	  mikið	  um	  þá	  áherslu	  sem	  skólinn	  setur	  á	  

tilfinningalíf	  nemenda,	  samvinnu	  og	  samhygð.	  Kærleiki	  og	  virðing	  virðist	  allt	  um	  

lykjandi	  (Olson,	  2002).	  

2.6.	  Veröld	  án	  tilfinninga	  

Ken	  Robinson	  er	  einnig	  umhugað	  um	  tilfinningar	  í	  námi.	  Hann	  hugsar	  til	  þess	  ef	  

allt	  fer	  á	  versta	  veg	  þá	  yrði	  veröld	  okkar	  „veröld	  án	  tilfinninga	  og	  mundi	  vera	  

bókstaflega	  ómennsk“	  (Robinson,	  2011,	  bls.	  195.)	  Áhersla	  á	  akademískt	  nám	  (t.d.	  
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tungumál,	  rökhugsun	  og	  stærðfræði	  hugsun)	  er	  oft	  á	  kostnað	  skapandi	  náms	  að	  

mati	  Ken	  Robinson.	  Skapandi	  áherslur	  eru	  settar	  í	  bjagað	  samhengi	  og	  ekki	  

metnar	  að	  verðleikum.	  Það	  er	  hans	  mat	  að	  samskipti,	  samkennd,	  siðfræði,	  

gildismat	  og	  samvinna	  hafi	  setið	  á	  hakanum	  í	  iðnbyltingar	  skólanum	  og	  auðlindir	  

jarðar	  líði	  fyrir	  það.	  „í	  leit	  okkar	  að	  meiri	  framleiðni	  og	  afköstum	  stofnana	  

yfirsást	  okkur	  að	  rækta	  frummannlega	  þætti	  sem	  nýsköpun	  og	  hugvit	  byggja	  á	  í	  

eðli	  sínu“	  (Ken	  Robinson,	  2011).	  Þessi	  „mjúku“	  gildi	  sem	  Ken	  Robinson	  talar	  um	  

tengjast	  lýðheilsu	  okkar	  og	  vellíðan	  en	  þau	  tengjast	  svo	  aftur	  námsárangri.	  

	  

Við	  sem	  kennarar	  erum	  óvön	  því	  að	  vera/læra/kenna	  úti,	  það	  er	  ekki	  bara	  

áskorun	  fyrir	  nemendur	  að	  fara	  út	  fyrir	  kennslustofuna	  heldur	  líka	  kennara	  

(Jakob	  Frímann	  Þorsteinsson,	  2011).	  Í	  útinámi	  þurfa	  kennarar	  að	  sleppa	  eilítið	  

tökunum	  á	  valdinu	  sem	  þeir	  hafa	  í	  kennslustofunni	  og	  treysta	  nemendum	  meira.	  

Þeir	  þurfa	  líka	  að	  skipuleggja	  og	  nálgast	  námið	  á	  annan	  hátt.	  Breyting	  á	  veðri,	  

slys	  á	  nemendum	  og	  aðrar	  óvæntar	  uppákomur	  eru	  hlutir	  sem	  kennarar	  þurfa	  að	  

taka	  með	  í	  dæmið	  og	  gera	  ráðstafanir	  til	  að	  hlutir	  gangi	  vel	  fyrir	  sig,	  við	  erum	  

óvön	  og	  hrædd	  (Jakob	  Frímann	  Þorsteinsson,	  2011).	  Karin	  Eskesen,	  

uppeldisfræðingur	  og	  Reggio	  Emilia	  sérfræðingur,	  tekur	  í	  sama	  streng	  í	  greininni	  

ReMida	  Denmark:	  The	  function	  of	  materials	  in	  places	  of	  imagination	  þar	  sem	  hún	  

segir	  að	  kennarinn	  þurfi	  að	  sleppa	  tökunum	  á	  valdinu,	  stjórninni	  og	  skipulaginu	  

að	  einhverju	  leiti.	  Engu	  að	  síður	  sé	  hann	  leiðandi	  og	  leiðbeinir	  nemendum	  

(Eskesen,	  2006/7).	  Jakob	  talar	  enn	  fremur	  um	  aðlögun	  að	  útivist	  og	  það	  að	  

kennarar	  þurfi	  að	  endurskoða	  viðhorf	  sitt	  til	  náttúru	  og	  útiveru.	  Vegna	  þess	  hve	  

langt	  lifnaðar	  hættir	  okkar	  eru	  komnir	  frá	  „lífi	  í	  náttúrulegu	  umhverfi“	  getur	  

þetta	  reynst	  mönnum	  erfitt	  (Jakob	  Frímann	  Þorsteinsson,	  2011).	  

2.7.	  Nám	  fyrir	  framtíðina	  

Hverjir	  eru	  möguleikarnir	  framundan,	  á	  þessi	  nálgun	  á	  nám	  stað	  í	  skólum	  

framtíðarinnar?	  Ken	  Robinson	  (2011)	  talar	  um	  að	  áhersla	  ætti	  að	  vera	  á	  

ímyndunaraflið,	  sköpun	  og	  nýsköpun	  í	  námi	  svo	  að	  nemendur	  séu	  tilbúnir	  fyrir	  

sífellt	  flóknari	  veruleika	  samtímans.	  Hann	  talar	  um	  að	  skapandi	  hugsun	  og	  

samvinna	  séu	  lykillinn	  að	  aðlögunarhæfni	  einstaklinga	  í	  samtímanum.	  Hið	  

hefðbundna	  skólakerfi	  sé	  úrelt	  því	  það	  miðist	  við	  þarfir	  liðinna	  tíma	  
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iðnbyltingarinnar.	  Slíkt	  kerfi	  sé	  bælandi	  og	  nemendur	  allir	  samræmdir.	  Nútíminn	  

gerir	  að	  hans	  mati	  annars	  konar	  kröfur	  á	  nám,	  nútíminn	  er	  fyrir	  honum	  „lífrænn,	  

margbreytilegur	  og	  margslunginn“	  (Robinson,	  2011,	  bls.	  8)	  það	  þarf	  annars	  

konar	  menntun	  fyrir	  komandi	  kynslóðir.	  	  

	  

Rósa	  Gunnarsdóttir	  sérfræðingur	  í	  menntakerfum	  og	  kennari	  fjallar	  í	  óbirtri	  

grein	  um	  viðbragð	  við	  breyttu	  samfélagi	  eftir	  kreppu.	  Í	  henni	  kallar	  hún	  eftir	  

auknu	  vægi	  skapandi	  greina	  og	  nýsköpunar.	  	  

	  

Skólar	   þurfa	   að	   þroska	   hæfileika	   hvers	   og	   eins	   til	   að	   takast	   á	   við	  

nútíðina	   og	   einnig	   að	   undirbúa	   virka	   þátttöku	   í	   framtíðinni.	   Þessir	  

hæfileikar	   geta	   bæði	   verið	   til	   skapandi	   hugsunar	   og	   athafna,	   en	   líka	  

hæfileikar	   til	   að	   læra,	   tileinka	   sér	   þekkingu	   og	   færni	   eftir	   öguðum	  

leikreglum.	  Vandinn	  liggur	  í	  að	  gera	  báðum	  þáttum	  námsins	  hæfilega	  

hátt	  undir	  höfði	  og	  stuðla	  þannig	  að	  heilstæðu	  námi	  allra	  einstaklinga.	  

(Rósa	  Gunnarsdóttir,	  e.d.)	  	  

	  

Ken	  Robinson	  og	  Rósa	  Gunnarsdóttir	  tala	  bæði	  fyrir	  auknu	  vægi	  skapandi	  þátta	  í	  

námi	  og	  telja	  það	  lykilatriði	  svo	  að	  nemendur	  muni	  blómstra	  í	  samfélagi	  

framtíðarinnar.	  Í	  nýrri	  aðalnámskrá	  segir	  í	  sérkafla	  um	  grunnþáttinn	  sköpun:	  

„Skapandi	  greinar	  virkja	  mannauðinn	  og	  hugvitið	  og	  geta	  vísað	  veginn	  til	  

framtíðar”	  (Ingibjörg	  Jóhannsdóttir,	  Elísabet	  Indra	  Ragnarsdóttir	  og	  Torfi	  

Hjartarson,	  2012,	  bls.	  15).	  Það	  er	  gengið	  enn	  lengra	  og	  staðfest	  að	  helstu	  

vandamál	  sem	  blasa	  við	  okkur	  í	  dag	  verði	  ekki	  leyst	  án	  skapandi	  hugsunar,	  svo	  

sem	  mengun,	  ofneysla	  og	  fátækt.	  

	  

Fræðimennirnir	  Moore,	  Vail	  og	  kennararnir	  í	  Coombes	  eru	  allir	  sammála	  um	  að	  

tilfinningar	  nemenda	  sé	  stór	  þáttur	  í	  námi	  barna	  og	  ef	  til	  vill	  víða	  vanmetinn.	  Ken	  

Robinson	  tekur	  í	  sama	  streng	  og	  segir	  hið	  hefðbundna	  nám	  með	  akademískum	  

áherslum	  gallað.	  Það	  rækti	  ekki	  mjúka	  eiginleika	  nemenda	  svo	  sem,	  tilfinningar,	  

samhygð	  og	  skapandi	  hugsun.	  Þannig	  sé	  afleiðingin	  tilfinningalega	  óþroskaðir	  

einstaklingar	  og	  aukning	  á	  kvíða	  vanda	  ungs	  fólks	  vegna	  aukinnar	  

inniveru/tölvu/hræðslu	  foreldra	  við	  ofbeldi	  o.fl.	  (Robinson,	  2011).	  Þessi	  mjúku	  
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atriði	  sem	  Robinson	  telur	  upp	  eru	  einmitt	  ræktuð	  í	  reynslumiðaðri	  nálgun	  á	  nám	  

og	  þátttökunámi.	  En	  í	  næsta	  kafla	  verður	  fjallað	  um	  þátttökunám.	  	  
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3. 3.	  Þátttökunám	  

Líkt	  og	  útinám,	  byggir	  þátttökunám	  í	  grunninn	  á	  námskenningu	  um	  

reynslumiðað	  nám.	  Skilgreiningar	  á	  þátttökunámi	  eru	  nokkrar	  en	  árið	  1979	  kom	  

frumkvöðullinn	  Robert	  Sigmon	  með	  skilgreiningu	  sem	  fól	  í	  sér	  tvíhliða	  þátttöku	  

(Sigmon,	  1979).	  Þannig	  segir	  hann	  báða	  aðila,	  þá	  sem	  veita	  þjónustuna	  og	  

samfélagið	  sem	  þiggur	  hana,	  læra.	  Hann	  segir	  eingöngu	  um	  þátttökunám	  að	  ræða	  

þegar	  báðir	  þessir	  aðilar	  hafi	  gagn	  af	  reynslunni	  eða	  upplifuninni.	  Nýrri	  

skilgreiningar	  eru	  allnokkrar	  en	  virðast	  eiga	  þrennt	  sameiginlegt:	  	  

	  

• Að	  verkefnið	  mæti	  raunverulegum	  þörfum	  í	  samfélaginu.	  	  

• Að	  markmið	  tengd	  námskrá	  séu	  höfð	  að	  leiðarljósi.	  	  

• Að	  ígrundun	  sé	  höfð	  reglulega	  í	  ferlinu	  (Noughton,	  2000).	  	  

	  

Önnur	  atriði	  koma	  víða	  fram	  í	  þessu	  sambandi	  svo	  sem	  lýðræðisleg	  vinnubrögð,	  

samfélagsleg	  ábyrgð,	  mat,	  viðurkenning	  á	  árangri	  og	  þróun	  leiðtogahæfni	  

(Noughton,	  2000).	  Líta	  mætti	  svo	  á	  að	  almennu	  atriðin	  þrjú	  séu	  grunnatriðin	  í	  

þátttökunámi.	  National	  Commission	  on	  Service-‐Learning	  er	  yfirstofnun	  yfir	  

mörgum	  minni	  þátttökunáms	  stofnunum	  og	  félögum	  í	  Bandaríkjunum.	  Þeirra	  

skilgreining	  er	  sú	  að	  þátttökunám	  sé	  „þegar	  samfélagsþjónusta	  (e.	  community	  

service)	  er	  samþætt	  akademískri	  nálgun	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  bæta	  námið,	  styrkja	  

samfélög	  og	  auka	  samfélagslega	  ábyrgð”	  (Noughton,	  2000).	  	  

	  

Þátttökunám	  getur	  tekið	  á	  sig	  ýmsar	  myndir	  allt	  frá	  hápólitískum	  umbóta	  

verkefnum	  háskólanema	  yfir	  í	  umræðu	  leikskólabarna	  um	  nærumhverfi	  sitt.	  Í	  

opinberri	  skýrslu	  menntamálaráðs	  Flórída	  er	  þátttökunámi	  skipt	  niður	  í	  fjóra	  

megin	  flokka	  en	  þeir	  eru:	  a)	  beint	  þátttökunám,	  b)	  óbeint	  þátttökunám,	  c)	  

stjórnsýslu	  þátttökunám	  og	  d)	  rannsóknarþátttökunám.	  Fyrstu	  tveir	  flokkarnir	  

tengjast	  námi	  á	  yngri	  stigum	  sérstaklega:	  Beint	  þátttökunám	  (e.	  direct	  service-‐

learning)	  er	  skilgreint	  sem	  nám	  þar	  sem	  nemendur	  eru	  í	  beinni	  snertingu	  við	  

þær	  persónur	  sem	  njóta	  góðs	  af	  þátttökunáminu.	  Óbeint	  þátttökunám	  (e.	  indirect	  

service-‐learning)	  er	  hins	  vegar	  þegar	  samfélagið	  í	  heild	  nýtur	  góðs	  af	  verkefni	  
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sem	  nemendur	  vinna	  án	  beinnar	  snertingar	  við	  einstaka	  persónur	  innan	  þess	  

(Florida	  Department	  of	  Education,	  2009).	  

	  

Gerður	  G.	  Óskarsdóttir,	  (2004)	  bendir	  á	  að	  á	  meðal	  megineinkenna	  

þátttökunáms	  sé	  samþætting	  skólastarfs	  og	  nærsamfélags	  skólans,	  þannig	  er	  

markmiðið	  aukin	  tengsl	  nemenda	  við	  nærsamfélag	  sitt	  og	  að	  stuðla	  að	  

persónulegum,	  félagslegum	  og	  vitrænum	  þroska.	  Einnig	  er	  lykilatriði	  að	  

nemendur	  séu	  virkir	  í	  vali	  á	  verkefnum	  og	  vinnu	  við	  það.	  Sjálfstæði	  nemenda	  er	  

þannig	  mikið	  í	  vinnuferlinu	  en	  oft	  er	  líka	  lögð	  áhersla	  á	  hópastarf	  og	  samvinnu	  

nemenda.	  Annað	  sem	  er	  oft	  áberandi	  í	  þátttökunámi	  er	  blöndun	  aldurshópa	  og	  á	  

þann	  hátt	  eykur	  það	  lýðræðisleg	  vinnubrögð.	  Mikil	  áhersla	  er	  á	  að	  markmið	  

verkefnis	  séu	  öllum	  skýr	  og	  að	  tengsl	  við	  aðalnámskrá	  séu	  fyrir	  hendi.	  Gerður	  

(2004)	  talar	  ennfremur	  um	  fimm	  meginþætti	  þátttökunáms	  eða:	  a)	  undirbúning,	  

b)	  framkvæmd,	  c)	  íhugun,	  d)	  kynningu	  og	  e)	  viðurkenningu.	  

	  

Einn	  af	  öngum	  út	  frá	  þátttökunámi	  kallast	  þátttökunám	  fyrir	  félagslegt	  jafnræði	  

(e.	  Social	  justice-‐	  orientated	  Service-‐learning).	  Þar	  er	  átt	  við	  að	  tekið	  sé	  á	  

djúpstæðum	  orsökum	  vandamála	  í	  samfélaginu	  okkar	  en	  ekki	  aðeins	  brugðist	  við	  

afleiðingum	  félagslegs	  ójafnræðis	  með	  aðgerðum	  sem	  hafa	  bara	  áhrif	  á	  yfirborð	  

vandans.	  Þannig	  sé	  ráðist	  á	  rót	  vandans	  (Wade,	  2008).	  Munurinn	  liggur	  fyrst	  og	  

fremst	  í	  nálgun	  kennarans	  þar	  sem	  hann	  leggur	  höfuð	  áherslu	  á	  að	  nemendur	  

þroskist	  félagslega	  og	  samfélagslega	  í	  þátttökunámi	  annars	  vegar,	  en	  hins	  vegar	  

felst	  áhersla	  kennarans	  í	  að	  breyta	  samfélaginu	  til	  hins	  betra	  með	  beinum	  hætti	  í	  

þátttökunámi	  fyrir	  félagslegt	  jafnræði.	  Hið	  síðarnefnda	  er	  pólitískt	  róttækt	  að	  

mati	  Wade	  (Wade,	  2008).	  Samkvæmt	  þessu	  virðist	  þátttökunám	  eitt	  og	  sér	  í	  raun	  

vera	  nemendamiðaðra	  og	  þannig	  meira	  í	  anda	  reynslunáms.	  Það	  sem	  Wade	  

leggur	  til	  er	  að	  skólarnir,	  kennarar	  og	  nemendur	  séu	  pólitískt	  afl	  í	  samfélaginu	  

sem	  kemur	  á	  róttækum	  breytingum	  varðandi	  kúgun	  og	  misrétti	  í	  samfélaginu.	  

Hún	  nefnir	  einnig	  að	  yngri	  nemendur	  hafi	  oft	  sterka	  réttlætiskennd	  og	  þess	  

vegna	  ætti	  að	  byrja	  að	  vinna	  með	  þessi	  mál	  í	  grunnskóla	  (Wade,	  2008).	  Til	  að	  

þessi	  róttæka	  nálgun	  sé	  raunhæf	  verða	  kennararnir	  að	  vera	  með	  skoðanir,	  vera	  í	  

raun	  ástríðufullir	  aðgerðasinnar	  (e.	  activist).	  Wade	  talar	  einmitt	  um	  að	  það	  sé	  
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grundvallar	  þáttur	  að	  kennarinn	  sýni	  gott	  fordæmi	  og	  tali	  um	  hugmyndir	  sínar	  

og	  gjörðir	  í	  sambandi	  við	  breytingu	  á	  samfélaginu	  til	  hins	  betra	  (Wade,	  2008).	  

	  

Við	  viljum	  öll	  lifa	  í	  sátt	  við	  umhverfi	  okkar	  og	  samfélag	  en	  hvernig	  er	  hægt	  að	  

bæta	  þetta	  samfélag?	  Ein	  leið	  er	  að	  efla	  samfélagslega	  ábyrgð	  almennings	  og	  þá	  

er	  gott	  að	  byrja	  á	  skólabörnum.	  Ef	  manni	  líður	  vel	  í	  umhverfinu	  sínu	  er	  líklegra	  

að	  maður	  gangi	  um	  það	  af	  virðingu	  og	  alúð	  og	  þá	  er	  líklegra	  að	  manni	  líði	  vel,	  

þetta	  leiðir	  hvort	  að	  öðru.	  Félagslegt	  auðmagn	  (e.	  social	  capital)	  getur	  skapast	  

með	  aðferðum	  þátttökunáms	  t.d.	  þegar	  nemendur	  bæta	  umhverfi	  sitt	  á	  einhvern	  

hátt.	  Ef	  slík	  verkefni	  auka	  tilfinningu	  fólks	  um	  það	  að	  hver	  og	  einn	  getur	  breytt	  

umhverfi	  sínu	  til	  hins	  betra	  verður	  til	  sönn	  tilfinning	  fólks	  um	  „eignarhald“	  (e.	  

ownership)	  og	  tengingu	  við	  staðinn	  (Borrup,	  2011).	  Þetta	  leiðir	  af	  sér	  að	  rýmið	  

eða	  staðurinn	  verður	  betri	  til	  að	  búa	  á,	  vinna	  á	  og	  heimsækja.	  Tilfinningar	  

hverfisbúa	  um	  virðingu	  og	  ábyrgð	  á	  staðnum	  eykur	  tengingu	  þeirra	  við	  staðinn	  

sjálfan	  og	  við	  aðra	  hverfisbúa	  (Borrup,	  2011).	  Á	  það	  er	  bent	  að	  þegar	  um	  slík	  

verkefni	  er	  að	  ræða	  er	  mikilvægt	  að	  nemendur	  komi	  sjálfir	  að	  

hugmyndavinnunni	  í	  upphafi	  ferilsins	  svo	  að	  þeir	  fái	  tilfinningu	  um	  „eignarhald“	  

á	  staðnum	  og	  hugmyndinni	  (Borrup,	  2011).	  Námskeiðið	  Greinar	  verða	  skjól	  

byggir	  á	  þeim	  hugmyndum	  sem	  hér	  hefur	  verið	  fjallað	  um.	  	  
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4. 4.	  Greinar	  verða	  skjól	   	   	   	   	   	  

Þegar	  ég	  fékk	  hugmyndina	  að	  námskeiðinu	  Greinar	  verða	  skjól	  leitaði	  ég	  til	  

Haralds	  Sigurðssonar	  forstjóra	  frístundamiðstöðvarinnar	  Kringlumýri	  og	  kynnti	  

hugmynd	  mína	  að	  námskeiðinu.	  Það	  var	  upphafið	  að	  góðu	  samstarfi	  þar	  sem	  

valinn	  var	  staður	  fyrir	  námskeiðið	  út	  frá	  staðsetningu	  og	  áherslum	  í	  starfi.	  Það	  

var	  þegar	  í	  gangi	  þróunarverkefni	  sem	  hafði	  þann	  tilgang	  að	  nýta	  Hákonarlund	  

sem	  útisvæði	  í	  auknum	  mæli	  og	  einnig	  að	  auka	  samstarf	  á	  meðal	  barna	  á	  

mismunandi	  skólastigi	  ásamt	  frístundaheimilum.	  Þannig	  lá	  staðsetningin	  ljós	  

fyrir	  og	  samstarfsaðilinn	  varð	  frístundaheimilið	  Neðstaland	  í	  Fossvogsskóla.	  

	  

Unnið	  var	  eftir	  aðferðafræði	  þátttökunáms	  en	  þar	  er	  skýr	  rammi	  settur	  varðandi	  

uppbyggingu	  verkefna.	  Fimm	  flokkar	  sem	  varða	  málið	  eru:	  Undirbúningur,	  

framkvæmd,	  íhugun,	  kynning	  og	  viðurkenning.	  Ef	  öllum	  þessum	  þáttum	  er	  sinnt	  

auk	  þess	  að	  verkefnið	  hafi	  gildi	  fyrir	  nærsamfélagið	  með	  beinum	  hætti	  þá	  telst	  

það	  til	  þátttökunáms.	  

	  

4.1.	  Aðferðafræði	  verkefnisins	  

	  

Námskeiðið	  Greinar	  verða	  skjól	  fór	  fram	  í	  Neðstalandi,	  frístundaheimili	  

Fossvogsskóla	  og	  jöfnum	  höndum	  í	  Hákonarlundi	  við	  Bústaðaveg.	  Sex	  nemendur	  

í	  öðrum	  bekk	  unnu	  verkefnið	  í	  samstarfi.	  Vegna	  þess	  hve	  verkefnið	  var	  stutt	  

(fimm	  dagar)	  þá	  valdi	  ég	  þema	  verkefnisins,	  leynistaðir.	  En	  samkvæmt	  sumum	  

skilgreiningum	  þátttökunáms	  er	  mikilvægt	  að	  nemendur	  séu	  virkir	  í	  

undirbúningi	  verkefnisins	  og	  velji	  þema	  sjálfir	  (Gerður	  G.	  Óskarsdóttir,	  2004).	  

Nemendur	  völdu	  hins	  vegar	  staðinn	  innan	  Hákonarlundar	  og	  þeir	  hönnuðu	  og	  

byggðu	  leynistaðinn	  sjálfir	  með	  stuðningi	  leiðbeinenda.	  Nemendur	  sem	  tóku	  þátt	  

í	  því	  að	  hanna	  og	  byggja	  leynistaðinn	  voru	  allir	  á	  sama	  aldri,	  sem	  er	  andstætt	  

róttækum	  þátttökunáms	  fræðum.	  En	  þess	  má	  geta	  að	  eitt	  markmið	  verkefnisins	  

var	  samnýting	  mismunandi	  skólastiga	  á	  náttúru	  svæðinu,	  sem	  bætir	  þetta	  að	  

einhverju	  leiti	  upp.	  Á	  mánuðunum	  eftir	  að	  byggingunni	  lauk	  var	  leynistaðurinn	  

nýttur	  í	  leik	  og	  starfi	  og	  þá	  blönduðust	  aldurshópar.	  
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Gögnum	  var	  safnað	  með	  dagbókarskrifum,	  ljósmyndum	  og	  upptöku	  hljóðs	  þegar	  

umræður	  og	  ígrundun	  fór	  fram.	  Ég	  hef	  unnið	  úr	  þeim	  gögnum	  og	  birtast	  þau	  hér	  í	  

þessum	  kafla.	  

4.2.	  Dagbók	  verkefnis	  

Á	  meðan	  námskeiðinu	  stóð	  skrifaði	  ég	  daglega	  eigin	  ígrundun	  og	  lýsingu	  á	  því	  

sem	  fram	  fór	  í	  dagbók.	  Ég	  tók	  upp	  hljóð	  til	  skrásetningar	  þegar	  um	  umræður	  og	  

ígrundun	  nemenda	  var	  að	  ræða	  auk	  þess	  voru	  teknar	  ljósmyndir	  af	  starfinu.	  Hér	  

á	  eftir	  birti	  ég	  myndir	  inni	  á	  milli	  textans	  og	  læt	  myndatexta	  með	  til	  útskýringa	  

þar	  sem	  við	  á,	  annarstaðar	  standa	  myndirnar	  sjálfar	  af	  fagurfræðilegum	  

ástæðum.	  

4.2.1.	  Dagur	  1	  

Upphaf	  –	  Kynning.	  Átta	  börn	  úr	  öðrum	  bekk	  voru	  mætt,	  þau	  höfðu	  verið	  valin	  af	  

verkefnastjóra	  frístundaheimilisins.	  Ég	  kynnti	  mig	  og	  verkefnið,	  við	  fórum	  

nafnahring	  og	  nefndum	  eitt	  dýr.	  Svo	  töluðum	  við	  um	  leynistaði,	  ég	  sagði	  þeim	  frá	  

mínum	  leynistað	  þegar	  ég	  var	  lítil.	  Þar	  næst	  fórum	  við	  hringinn	  og	  þau	  sögðu	  mér	  

frá	  sínum,	  ef	  þau	  höfðu	  slíkan,	  en	  það	  mátti	  líka	  vera	  minning	  um	  leynistað	  frá	  

því	  að	  þau	  voru	  minni.	  Þessi	  tenging	  við	  þeirra	  persónulegu	  reynslu	  af	  leynistað	  

er	  í	  anda	  fræða	  um	  reynslunám.	  Þannig	  tengir	  nemandinn	  sjálfan	  sig	  beint	  við	  

viðfangsefnið	  og	  það	  verður	  þeim	  merkingabært.	  Þarna	  kom	  í	  ljós	  að	  aðeins	  

fjögur	  af	  átta	  gátu	  strax	  hugsað	  um	  leynistað.	  Tvö	  þeirra	  gátu	  eftir	  smá	  

umhugsun	  sagt	  frá	  leynistað.	  Hin	  tvö	  voru	  svolítið	  ráðvillt	  og	  sögðu	  m.a.	  „veit	  

ekki	  hvað	  ég	  á	  að	  gera?“	  „Mig	  langar	  ekki,	  það	  er	  svo	  leiðinlegt,	  mig	  langar	  ekki	  að	  

vera	  í	  þessu.“	  

	  

Sum	  barnanna	  voru	  mjög	  áhugasöm	  og	  spurðu	  hvenær	  vinnan	  væri	  næstu	  daga	  

svo	  þau	  gætu	  talað	  við	  foreldra	  varðandi	  það	  að	  sleppa	  íþróttaæfingu.	  Önnur	  leið	  

til	  að	  velja	  nemendur	  í	  námskeiðið	  hefði	  geta	  verið	  sú	  að	  verkefnið	  væri	  kynnt	  

fyrir	  öllum	  meðlimum	  frístundaheimilisins	  og	  svo	  gætu	  börnin	  valið	  það	  sem	  

hefðu	  áhuga.	  Eftir	  á	  að	  hyggja	  hefði	  það	  ef	  til	  vill	  verið	  vænlegra.	  Ástæða	  þess	  að	  
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svo	  var	  ekki	  gert	  var	  sú	  að	  fjöldinn	  hefði	  hugsanlega	  orðið	  of	  mikill	  með	  þeirri	  

aðferð.	  

	  

Eftir	  að	  hafa	  fjallað	  um	  leynistaðina	  sína	  í	  máli,	  teiknuðu	  börnin	  þá	  á	  stór	  blöð	  og	  

lituðu	  með	  trélitum	  og	  vatnslitum.	  Þessi	  hugmyndavinna	  var	  til	  þess	  gerð	  að	  þau	  

hugsuðu	  dýpra	  um	  leynistaðinn	  sinn	  og	  tileinkuðu	  sér	  hugmyndina	  um	  leynistað	  

eða	  skjól.	  Með	  þessu	  tengdu	  þau	  sjálf	  sig	  og	  sína	  reynslu	  við	  verkefnið.	  

	  

	  
	  
	  

	  

	  

Kjartan,	  um	  leynistaðinn	  sinn:	  „Það	  er	  undir	  palli	  í	  einu	  skíðafjalli.	  

Það	  er	  pallur	  og	  svo	  hús,	  og	  það	  er	  undir	  pallinum.“	  
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Eigin	  ígrundun	  og	  mat.	  Börnin	  voru	  sem	  sagt	  mis	  áhugasöm	  og	  um	  tíma	  voru	  

læti	  í	  sumum	  þeirra	  sem	  trufluðu	  starfið.	  Nokkrum	  fannst	  verkefnið	  erfitt.	  Aðrir	  

voru	  að	  flýta	  sér	  í	  val	  (venjulega	  félagsheimilis	  starfið)	  og	  flýttu	  sér	  þess	  vegna	  að	  

vinna.	  En	  þau	  voru	  spennt	  þegar	  ég	  nefndi	  að	  í	  lokin	  myndi	  jafnvel	  birtast	  

umfjöllun	  um	  verkefnið	  í	  fjölmiðlum.	  Í	  lok	  tímans	  slökkti	  eitt	  barnið	  ljósið	  í	  

herberginu,	  tvö	  börn	  fóru	  í	  mikið	  uppnám	  og	  eitt	  fór	  að	  gráta.	  Ef	  börnin	  hefðu	  

þekkt	  mig	  betur	  þá	  hefðu	  ef	  til	  vill	  þessi	  atvik	  ekki	  orðið	  með	  viðkomandi	  hætti.	  

	  

Ég	  kem	  þarna	  inn	  án	  mikillar	  kynningar,	  þetta	  er	  stutt	  námskeið.	  Ef	  ég	  hefði	  verið	  

starfsmaður	  á	  frístundaheimilinu	  hefðu	  þau	  kannski	  treyst	  mér	  og	  sér	  betur	  í	  

verkefnið,	  treyst	  óvissunni.	  Á	  svipuðum	  nótum,	  ef	  námskeiðið	  hefði	  verið	  yfir	  

lengra	  tímabil	  hefði	  sennilega	  myndast	  meira	  traust.	  Mér	  fannst	  ekki	  gefast	  tóm	  

til	  að	  útskýra	  og	  ræða	  ferlið	  varðandi	  hvað	  við	  værum	  að	  fara	  að	  gera	  í	  

smáatriðum	  í	  þessum	  fyrsta	  tíma,	  eins	  og	  gert	  er	  ráð	  fyrir	  í	  þátttökunáms	  

fræðunum,	  og	  hvers	  væri	  vænst	  af	  þeim	  á	  námskeiðinu.	  –	  hugmyndavinna	  -‐	  

bygging	  -‐	  kynning.	  Tími	  vannst	  heldur	  ekki	  til	  þess	  að	  ræða	  við	  þau	  um	  markmið	  

námskeiðsins	  samkvæmt	  aðalnámskrá;	  áherslur	  á	  samvinnu,	  sköpun	  og	  

lýðræðisleg	  vinnubrögð,	  mér	  fannst	  þau	  líka	  of	  ung	  til	  þess.	  Eftir	  þennan	  fyrsta	  

dag	  hættu	  tvö	  börn	  í	  námskeiðinu	  og	  eftir	  voru	  sex	  sem	  tóku	  þátt	  áfram.	  

	  

4.2.2.	  Dagur	  2	  

Í	  upphafi	  tímans	  spjölluðum	  við	  um	  verkefnið	  og	  ég	  náði	  mun	  betur	  til	  þeirra	  en	  

fyrri	  daginn,	  þau	  voru	  orðin	  áhugasöm	  og	  spennt.	  Ég	  talaði	  um	  að	  við	  myndum	  

búa	  til	  leynistað	  fyrir	  okkur	  og	  aðra	  í	  samfélaginu	  í	  Hákonarlundi,	  sem	  væri	  

öllum	  opinn.	  Því	  næst	  kynnti	  ég	  verkefni	  dagsins	  fyrir	  þeim	  en	  það	  snerist	  um	  að	  

gera	  skissur	  að	  leynistöðum	  í	  þrívídd	  með	  leir	  og	  greinar	  sem	  aðal	  efnivið.	  Svo	  

fórum	  við	  í	  hvísluleik	  til	  að	  hrista	  hópinn	  saman	  og	  brjóta	  tímann	  upp.	  Því	  næst	  

fórum	  við	  út	  að	  tína	  greinar.	  Þrír	  nemendur	  fóru	  út	  á	  undan	  okkur	  hinum	  og	  það	  

varð	  misskilningur	  þannig	  að	  þeir	  voru	  „týndir”	  í	  smá	  stund,	  það	  var	  óþægilegt	  

en	  eftir	  stutta	  stund	  birtust	  þau	  aftur.	  Þá	  fórum	  við	  að	  tína	  greinar	  rétt	  hjá	  

skólanum,	  allir	  tíndu	  10-‐15	  litlar	  greinar	  sem	  þau	  settu	  í	  sameiginlega	  efnisveitu	  

þegar	  inn	  var	  komið.	  Þau	  fengu	  grænan	  leir	  (fyrir	  undirstöðu),	  band	  og	  skæri	  til	  
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viðbótar	  við	  greinarnar	  sem	  þau	  höfðu	  tínt.	  Í	  þessu	  verkefni	  var	  val	  um	  hvort	  þau	  

ynnu	  saman	  í	  hópum	  eða	  sem	  einstaklingar.	  Úr	  varð	  að	  tvö	  pör	  unnu	  saman	  og	  

einn	  vildi	  vinna	  einn.	  Þau	  unnu	  mjög	  vel	  og	  ég	  labbaði	  á	  milli	  þeirra	  til	  aðstoðar.	  

Útkoman	  urðu	  þrjár	  þrívíðar	  skissur	  af	  leynistað	  úr	  greinum.	  Ég	  sá	  lítil	  plastdýr	  í	  

körfu	  og	  ákvað	  að	  leyfa	  þeim	  að	  velja	  sér	  tvö	  til	  þess	  að	  hafa	  í	  leynistaðnum	  svo	  

að	  hlutföllin	  kæmu	  í	  ljós,	  svo	  að	  það	  væri	  skýrt	  að	  um	  módel	  væri	  að	  ræða	  sem	  

væri	  hugsað	  stærra.	  Annar	  dagurinn	  var	  mun	  betri	  og	  þetta	  skiptið	  voru	  þau	  

ekkert	  að	  flýta	  sér	  í	  val	  eins	  og	  fyrsta	  daginn.	  

	  

	   	  
	  

Eigin	  ígrundun	  og	  mat.	  Ég	  hafði	  ákveðið	  að	  kosningar	  myndu	  ráða	  um	  hvaða	  

skissa	  lenti	  í	  fyrsta	  sæti	  og	  þannig	  gætum	  við	  haft	  hana	  til	  hliðsjónar	  við	  gerð	  
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leynistaðarins	  í	  Hákonarlundi.	  Þetta	  hafði	  ég	  hins	  vegar	  ekki	  sagt	  þeim	  svo	  að	  

þetta	  færi	  ekki	  að	  snúast	  um	  keppni.	  Áður	  en	  að	  því	  kom	  spurði	  einn	  nemandinn	  

hvort	  við	  ættum	  ekki	  að	  kjósa	  um	  bestu	  skissuna,	  ég	  sagði	  að	  sjálfssögðu	  já	  og	  

nefndi	  einmitt	  að	  það	  hafði	  ég	  líka	  hugsað.	  Úr	  varð	  og	  leynileg	  lýðræðisleg	  

kosning	  fór	  fram.	  Falleg	  hugsun	  birtist	  í	  orðum	  Emmu	  sem	  sagði:	  „Það	  má	  ekki	  

kjósa	  sjálfan	  sig	  af	  því	  að	  annars	  er	  það	  ósanngjarnt	  fyrir	  Kjartan“	  (sem	  vann	  

einn).	  Sigurvegarinn	  varð	  skissa	  stelpnanna	  tveggja.	  Þessar	  skissur	  voru	  

hugsaðar	  eins	  og	  upphitun	  fyrir	  byggingu	  leynistaðarins	  í	  Hákonarlundi	  daginn	  

eftir.	  Sú	  skissa	  sem	  sigraði	  kosninguna	  var	  notuð	  meira	  í	  undirmeðvitund	  okkar	  

sem	  fyrirmynd,	  aldrei	  var	  talað	  um	  að	  hann	  ætti	  að	  vera	  alveg	  eins.	  En	  

hugmyndir	  frá	  þrívíða	  skissuferlinu	  færðust	  vissulega	  yfir	  í	  raunstærð	  í	  

Hákonarlundi,	  dæmi	  um	  það	  er	  aparólan	  sem	  varð	  að	  könglasnúrunni.	  Þannig	  

kom	  mikilvægi	  hugmyndavinnunnar	  í	  ljós.	  

	  

Með	  lýðræðislegri	  kosningu	  var	  ég	  að	  gera	  tilraun	  til	  lýðræðislegra	  verklagshátta	  

samkvæmt	  Aðalnámsskrá	  grunnskóla.	  Það	  að	  þrjú	  börn	  hafi	  farið	  út	  á	  undan	  

okkur	  hinum	  og	  óvart	  gengið	  á	  vitlausan	  stað	  og	  „týnst“	  sýnir	  hættur	  útináms	  og	  

mikilvægi	  þess	  að	  gefa	  skýr	  fyrirmæli	  og	  vera	  vel	  undirbúinn	  sem	  kennari.	  

	  

	  
	  

Inga,	  Emma,	  Björk,	  Hans	  og	  Kjartan.	  	  
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4.2.3.	  Dagur	  3	  

Ég	  undirbjó	  nesti	  áður	  en	  tíminn	  byrjaði,	  heitt	  kakó	  á	  brúsa	  og	  samlokur.	  

Gönguferðin	  í	  Hákonarlund	  gekk	  vel	  og	  þegar	  þangað	  var	  komið	  leiddi	  ég	  börnin	  

á	  góðan	  stað	  til	  að	  borða	  nestið	  og	  byrja	  verkefni	  dagsins.	  Þegar	  við	  gengum	  inn	  í	  

lundinn	  sagði	  Emma:	  „Það	  er	  allt	  svo	  fallegt	  hérna.“	  Ég	  hjó	  eftir	  þessu	  og	  tengi	  við	  

kaflann	  um	  útinám	  og	  tilfinningar	  fyrr	  í	  þessari	  ritgerð.	  Við	  borðuðum	  nestið	  og	  

ég	  var	  með	  innlögn.	  Verkefni	  dagsins	  var	  að	  þau	  skildu	  velja	  stað	  fyrir	  

leynistaðinn/skýlið	  og	  bygging	  hæfist.	  Kakóið	  var	  brennandi	  heitt,	  sem	  var	  mikið	  

vandamál,	  en	  einn	  nemandinn	  fann	  lausn	  á	  því.	  Hann	  setti	  glasið	  ofaní	  snjóskafl	  

og	  lét	  sitja	  þar	  í	  svolitla	  stund!	  Við	  hermdum	  öll	  eftir	  þessu	  snjallræði.	  Þetta	  er	  

gott	  dæmi	  um	  það	  hvernig	  umhverfið	  í	  útinámi	  getur	  haft	  bein	  áhrif	  á	  starfið.	  

	  

	  
	  

Eftir	  nestið	  gengum	  við	  um	  lundinn	  í	  leit	  að	  góðum	  stað	  fyrir	  leynistaðinn	  og	  

ræddum	  eiginleika	  staðarins,	  hvar	  væri	  gott	  að	  byggja	  leynistaðinn	  og	  hvers	  

vegna.	  Upp	  komu	  nokkrar	  hugmyndir	  en	  svo	  var	  ein	  valinn	  í	  sameiningu.	  Ég	  

sýndi	  þeim	  hvar	  greinarnar	  voru	  sem	  ég	  hafði	  útvegað	  fyrir	  verkefnið	  og	  tíndi	  

auk	  þess	  band,	  skæri,	  sög	  og	  vinnuhanska	  uppúr	  poka	  mínum.	  Í	  þessu	  ferli	  var	  

mikilvægt	  að	  þau	  leiddu	  starfið,	  ynnu	  saman	  að	  lausnum	  en	  ég	  var	  leiðbeinandi	  í	  

ferlinu	  og	  hjálpaði	  til	  við	  hagnýt	  atriði.	  Allir	  lögðu	  sitt	  af	  mörkum,	  samvinnan	  var	  

góð.	  Emma	  byrjaði	  að	  gera	  könglasnúruna.	  
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Í	  lok	  dags	  settumst	  við	  niður	  og	  ígrunduðum.	  Við	  vorum	  sammála	  um	  að	  það	  

hefði	  gengið	  vel	  í	  dag.	  Þau	  nefndu	  að	  leynistaður	  ætti	  ekki	  að	  vera	  gegnsær	  það	  

þyrfti	  að	  þétta	  greinarnar	  á	  morgun.	  Þau	  langaði	  að	  búa	  til	  „hluti“	  til	  að	  hafa	  á	  

leynistaðnum	  á	  morgun.	  Það	  að	  þau	  skildu	  velja	  staðinn	  fyrir	  skýlið	  sjálf	  var	  

mikilvægur	  þáttur	  í	  verkefninu	  en	  þannig	  var	  ákvarðanataka	  sett	  í	  þeirra	  hendur.	  

Þeim	  var	  leyft	  að	  bera	  ábyrgð	  og	  hafa	  raunveruleg	  áhrif	  á	  nám	  sitt.	  
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Eigin	  ígrundun	  og	  mat.	  Ég	  fann	  hve	  erfitt	  það	  er	  að	  láta	  ákvarðanatöku	  í	  hendur	  

nemenda,	  varðandi	  val	  á	  staðsetningu	  og	  varðandi	  verklag.	  Ég	  leiddi	  þau	  í	  ýmsar	  

áttir	  og	  fann	  lausn	  á	  hagnýtum	  atriðum	  svo	  sem	  að	  festa	  greinar	  við	  tré	  með	  

bandi.	  En	  ég	  þurfti	  oft	  að	  sitja	  á	  skoðunum	  mínum	  til	  þess	  að	  raddir	  þeirra	  fengju	  

að	  njóta	  sín.	  Hefðbundni	  leikvöllurinn	  við	  hliðina	  á	  var	  aðdráttarafl	  og	  svolítið	  

truflandi	  fyrst,	  en	  ég	  ákvað	  að	  nota	  hann	  sem	  umbun,	  eftir	  að	  þau	  höfðu	  unnið	  vel	  

máttu	  þau	  taka	  sér	  pásu	  og	  leika	  smá	  á	  leikvellinum.	  
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4.2.4.	  Dagur	  4	  

Góður	  vinnuandi	  var	  þennan	  dag	  og	  þau	  gengu	  rösklega	  til	  verka.	  Samvinnan	  

gekk	  mjög	  vel	  og	  bygging	  leynistaðarins	  hélt	  áfram.	  Stórar	  greinar	  voru	  notaðar	  

og	  þau	  voru	  óhræddari	  við	  að	  nota	  sögina	  í	  dag	  en	  í	  gær.	  Það	  kom	  upp	  hugmynd	  

að	  því	  hvernig	  mætti	  þétta	  greinarnar,	  með	  grasi.	  Ég	  hjálpaði	  með	  útfærsluna	  og	  

sagði	  að	  svipaðar	  aðferðir	  væru	  notaðar	  við	  húsagerð	  í	  Afríku.	  Skraut	  –	  

könglasnúra	  hélt	  áfram	  að	  þróast	  með	  Emmu	  í	  fararbroddi.	  Þau	  fundu	  jólatré	  

sem	  einhver	  hafði	  losað	  sig	  við	  eftir	  hátíðarnar.	  Það	  var	  mikið	  rætt	  um	  

staðsetningu	  á	  þessu	  jólatré	  og	  nokkrir	  staðir	  mátaðir.	  Að	  lokum	  var	  það	  sett	  við	  

aðalinngang	  leynistaðarins.	  Ég	  tók	  eftir	  að	  þeim	  fannst	  jólatréð,	  sem	  var	  

algerlega	  þeirra	  hugmynd	  að	  nota	  í	  leynistaðinn,	  sérstaklega	  mikilvægur	  þáttur.	  

Mikil	  spenna	  var	  fyrir	  heimsókn	  blaðaljósmyndara	  og	  blaðakonu	  sem	  höfðu	  

boðað	  komu	  sína	  í	  lundinn.	  Þegar	  ljósmyndarinn	  kom	  stilltu	  þau	  sér	  upp	  eftir	  

fyrirmælum	  og	  það	  gekk	  allt	  mjög	  vel.	  Sama	  má	  segja	  þegar	  blaðakonan	  kom	  litlu	  

síðar	  en	  þá	  töluðu	  þau	  af	  eldmóði	  um	  verkefnið	  og	  sögðu	  stolt	  frá	  vinnuferlinu	  og	  

sögunni	  á	  bak	  við	  verkefnið.	  
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Ígrundun	  

	  

Til	  hvers	  erum	  við	  að	  gera	  þennan	  leynistað?	  

	  

Til	  þess	  að	  þú	  mundir	  verða	  kennari.	  

Til	  þess	  að	  borða	  nestið	  sitt	  á.	  

Til	  þess	  að	  aðrir	  geti	  notið	  þess.	  

Til	  þess	  að	  allir	  geti	  farið	  í	  hann	  og	  haft	  það	  kósí.	  

Til	  þess	  að	  skemmta	  okkur.	  

Og	  leika	  okkur.	  

Svo	  getum	  við	  líka	  komið	  hér	  með	  foreldrum	  okkar,	  

og	  líka	  með	  þeim	  sem	  eru	  í	  kirkjunni	  til	  dæmis	  í	  kórnum.	  

Ég	  vildi	  óska	  að	  við	  gætum	  komið	  hingað	  frá	  Neðstalandi	  (að	  þetta	  væri	  hluti	  

af	  valinu	  sem	  þau	  hafa	  í	  frístundaheimilinu).	  

	  

Að	  lokum	  settumst	  við	  í	  hring	  inni	  í	  leynistaðnum	  og	  

borðuðum	  nesti	  og	  höfðum	  ígrundun.	  „Til	  hvers	  erum	  

við	  að	  gera	  þennan	  leynistað?“	  Spurði	  ég	  þau.	  	  
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Eigin	  ígrundun	  og	  mat.	  Það	  var	  áhugavert	  hvað	  jólatréð	  sem	  börnin	  fundu	  

spilaði	  stórt	  hlutverk	  í	  vinnunni.	  Sú	  hugmynd	  kom	  frá	  þeim	  sjálfum	  og	  sýnir	  

þannig	  hve	  mikilvægt	  það	  er	  að	  kennarinn	  stígi	  eitt	  skref	  aftur	  og	  leyfi	  börnunum	  

að	  taka	  ábyrgð	  og	  hafa	  raunveruleg	  áhrif	  á	  gang	  mála.	  Í	  þátttökunámi	  er	  

mikilvægt	  að	  nemendur	  geri	  sér	  grein	  fyrir	  starfinu	  sem	  þeir	  vinna	  og	  af	  hverju.	  

Ígrundun	  er	  því	  mjög	  mikilvægur	  þáttur	  í	  náminu	  og	  leiðir	  til	  dýpri	  skilnings	  

(Noughton,	  2000).	  Þess	  vegna	  var	  mikilvægt	  að	  setjast	  niður	  daglega	  og	  ígrunda	  

hvað	  og	  hvers	  vegna	  við	  vorum	  að	  gera.	  	  

4.2.5.	  Dagur	  5	  

Við	  héldum	  kynningu	  á	  Greinar	  verða	  skjól	  fyrir	  samnemendur	  barnanna	  inni	  í	  

frístundaheimilinu.	  Þegar	  krakkarnir	  voru	  búnir	  að	  koma	  sér	  fyrir	  sýndum	  við	  

þeim	  myndir	  af	  skjávarpa	  sem	  ég	  hafði	  undirbúið.	  Ég	  sagði	  nokkur	  orð	  í	  byrjun	  

en	  svo	  fengu	  nemendur	  orðið	  og	  

töluðu	  um	  leynistaðinn.	  Ég	  hafði	  

undirbúið	  þau	  fyrir	  þetta	  daginn	  

áður	  og	  hafði	  þá	  spurt	  þau	  hvað	  

þau	  vildu	  segja	  við	  

samnemendur	  sína	  um	  

leynistaðinn	  til	  að	  útskýra	  

verkefnið	  fyrir	  þeim.	  

	  

Kynningin	  gekk	  vel	  og	  nemendurnir	  stóðu	  sig	  með	  prýði,	  þegar	  henni	  var	  lokið	  

afhenti	  ég	  þeim	  viðurkenningarskjöl	  fyrir	  þátttökuna.	  En	  viðurkenning	  í	  lok	  

verkefnis	  er	  einn	  af	  liðunum	  sem	  eru	  mikilvægir	  þegar	  um	  þátttökunám	  ræðir.	  

Enn	  fremur	  var	  það	  viðurkenning	  að	  fá	  heimsókn	  fréttamanns	  og	  ljósmyndara	  í	  

Hákonarlund	  á	  fjórða	  degi,	  enda	  nemendur	  spenntir	  fyrir	  því.	  Umfjöllun	  um	  

verkefnið	  birtist	  í	  tveimur	  blöðum,	  Fréttablaðinu	  (sjá	  viðauka	  2)	  og	  

hverfisblaðinu	  Laugardalur,	  Háaleiti	  og	  Bústaðahverfi.	  

	  

Hvað	  viljið	  þið	  segja	  samnemendum	  
ykkar	  um	  þetta	  verkefni?	  

	  
	  Við	  gerðum	  leynistað	  og	  settum	  allskonar	  
greinar,	  stingutré	  og	  allskonar	  og	  settum	  á	  
leynistaðinn.	  
	  
Við	  gerðum	  svona	  hús	  eins	  og	  í	  afríku,	  og	  
settum	  gras	  og	  greinar,	  og	  jólatré.	  
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Eigin	  ígrundun	  og	  mat.	  Það	  var	  með	  ráðum	  gert	  að	  leyfa	  börnunum	  að	  kynna	  

Greinar	  verða	  skjól	  á	  eigin	  spýtur	  fyrir	  samnemendum	  sínum.	  Einnig	  var	  

mikilvægt	  að	  þau	  töluðu	  sjálf	  við	  blaðakonuna	  sem	  kom	  frá	  Fréttablaðinu	  en	  

þannig	  var	  þeirra	  rödd	  í	  forgrunni.	  Kynning	  verkefnis	  er	  einn	  af	  meginþáttum	  í	  

þátttökunámi	  og	  getur	  farið	  fram	  með	  mismunandi	  hætti	  (Gerður	  G.	  

Óskarsdóttir,	  2004).	  Ef	  námskeiðið	  hefði	  verið	  yfir	  lengri	  tíma	  hefði	  gefist	  

tækifæri	  á	  því	  að	  kynna	  verkefnið	  með	  öðrum	  hætti,	  gera	  myndband	  eða	  bók	  um	  

verkefnið.	  

	  

4.2.6.	  Foreldrakönnun	  

Foreldrakönnun	  var	  lögð	  fyrir	  eftir	  námskeiðið.	  Í	  þessum	  kafla	  verður	  fjallað	  um	  

svörin	  sem	  komu	  við	  henni.	  Svör	  bárust	  frá	  þremur	  af	  sex	  foreldrum	  en	  svörin	  

eru	  þess	  eðlis	  að	  umfjöllun	  er	  við	  hæfi	  (sjá	  spurningar	  í	  viðauka	  1).	  

	  

Í	  svörunum	  kom	  fram	  að	  börnin	  töluðu	  mikið	  um	  verkefnið	  heima	  við.	  Hjá	  

sumum	  var	  mesta	  spennan	  í	  kringum	  fjölmiðlaathyglina	  sem	  verkefnið	  fékk,	  

bæði	  áður	  en	  það	  birtist	  og	  eins	  á	  eftir.	  Aðrir	  nemendur	  voru	  stoltir	  af	  því	  að	  hafa	  

valið	  staðinn	  þar	  sem	  skjólið	  var	  reist.	  Sumir	  nemendur	  fóru	  með	  foreldra	  sína	  

Börnin	  með	  viðurkenningarskjöl.	   Blaðagrein	  um	  verkefnið.	  
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og	  jafnvel	  afa	  og	  ömmu	  í	  Hákonarlund	  og	  sýndu	  þeim	  staðinn,	  aðrir	  söguðust	  

hafa	  talað	  um	  að	  gera	  það	  en	  áttu	  það	  eftir.	  	  

	  

Þegar	  foreldrar	  voru	  spurðir	  hvort	  börnin	  töluðu	  um	  námskeiðið	  heima	  fyrir	  

komu	  jákvæð	  svör,	  dæmi	  um	  svar:	  „Já,	  talaði	  mikið	  um	  þetta.	  Hafði	  mikinn	  áhuga	  

á	  verkefninu	  og	  fannst	  spennandi	  að	  þurfa	  að	  finna	  lausnir	  og	  byggja	  sjálfur	  

eitthvað.	  Talaði	  um	  það	  hvernig	  hann	  hefði	  haft	  „hugmyndir“	  og	  þurft	  að	  „fatta	  

upp	  á	  ýmsu“	  og	  honum	  fannst	  það	  mjög	  spennandi...	  Ekki	  sakaði	  að	  það	  var	  

umræða	  um	  verkefnið	  í	  blaðinu!!!	  Mjög	  flott,	  svo	  hann	  gat	  líka	  deilt	  þessu	  með	  

ömmu	  og	  afa“.	  Ein	  spurningin	  fjallaði	  um	  hvort	  foreldrar	  hefðu	  tekið	  eftir	  

breytingu	  í	  hugsun	  eða	  hegðun	  varðandi	  það	  að	  leika	  og	  vera	  úti	  á	  tímabilinu	  

þegar	  verkefnið	  fór	  fram	  eða	  eftir	  það?	  Við	  þessari	  spurningu	  komu	  aðallega	  

neikvæð	  svör	  og	  sagt	  að	  barnið	  leiki	  sér	  oft	  úti.	  Þetta	  tel	  ég	  vera	  að	  hluta	  til	  vegna	  

þess	  hve	  stutt	  námskeiðið	  var	  og	  einnig	  tel	  ég	  mögulegt	  að	  áhrif	  verkefnisins	  séu	  

„mjúk“	  áhrif	  og	  komi	  jafnvel	  fram	  síðar	  á	  lífsleið	  barnanna.	  Á	  heildina	  litið	  voru	  

svörin	  jákvæð	  og	  það	  tel	  ég	  til	  merkis	  um	  að	  fleiri	  slík	  verkefni	  myndu	  auðga	  

starf	  skóla	  jafnt	  sem	  frístundaheimila.	  	  
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5. 5.	  Lokaorð	  og	  samantekt	  

Skynjun	  nemenda	  er	  öðruvísi	  við	  útinám	  heldur	  en	  við	  hefðbundna	  kennslu	  

innandyra	  og	  getur	  slík	  nálgun	  þannig	  verið	  gott	  mótvægi.	  Margt	  bendir	  til	  

aukinnar	  áherslu	  á	  útinám	  og	  samtali	  skóla	  við	  nærsamfélag	  sitt	  hér	  á	  landi	  þó	  að	  

kennsla	  í	  kennslustofu	  muni	  líklegast	  áfram	  vera	  aðalvettvangur	  

grunnskólanáms.	  Námsumhverfi	  barna	  er	  ekki	  einungis	  skólabyggingin	  sjálf	  

heldur	  líka	  skólalóðin	  og	  nærumhverfi	  skólans	  (Broda,	  2007,	  Olson,	  2002	  og	  

Titman,	  1994).	  Það	  er	  því	  brýnt	  að	  skólastjórnendur	  og	  kennarar	  geri	  sér	  grein	  

fyrir	  þessu	  og	  gefi	  námsumhverfinu	  utandyra	  meira	  vægi	  í	  skólastarfinu.	  Fræðin	  

varpa	  ljósi	  á	  þetta	  þar	  má	  nefna	  rannsókn	  Moore	  (1986)	  á	  dreifingu	  nemenda	  á	  

skólalóð	  og	  tilfinningum	  þeirra	  varðandi	  lóðina	  sem	  og	  niðurstöður	  úr	  Learning	  

Through	  Landscapes	  skýrslunni.	  Fjöldi	  annarra	  rannsókna	  benda	  einnig	  sterklega	  

í	  þá	  átt	  að	  útikennsla	  hafi	  jákvæð	  áhrif	  á	  námsáhuga	  og	  námsárangur	  (Broda,	  

2007).	  Franski	  heimspekingurinn	  Rousseau	  gekk	  svo	  langt	  að	  segja	  að	  

reynslunám	  útivið	  sé	  nemandanum	  mun	  minnisstæðara	  heldur	  en	  það	  sem	  hann	  

lærir	  inni.	  Ekki	  veit	  ég	  hvort	  sú	  fullyrðing	  er	  rétt	  en	  hana	  má	  hugleiða.	  

	  

Í	  námskeiðinu	  Greinar	  verða	  skjól	  var	  markmiðið	  að	  tengja	  nemendur	  við	  

náttúrulegt	  nærumhverf	  sitt	  á	  beinan	  hátt	  og	  að	  námið	  væri	  á	  forsendum	  

barnanna.	  Námskeiðið	  snerist	  líka	  um	  að	  efla	  skapandi	  hugsun,	  ábyrgð	  og	  getu	  

nemenda	  til	  að	  hafa	  áhrif	  á	  umhverfi	  sitt.	  Vörður	  þátttökunámsfræða	  voru	  hafðar	  

sem	  vegvísir	  í	  ferlinu	  svo	  sem:	  a)	  samfélagið	  naut	  góðs	  af	  verkefninu,	  b)	  ígrundun	  

fór	  fram	  og	  c)	  viðurkenning	  á	  starfi	  nemenda	  varð	  að	  raunveruleika	  (Gerður	  G.	  

Óskarsdóttir,	  2004).	  Nemendur	  tóku	  þátt	  í	  hugmyndaferlinu	  út	  frá	  þema	  

samkvæmt	  hugmyndum	  um	  myndun	  „eignarhalds“	  á	  sérstökum	  stað.	  Í	  

hugmyndaferlinu	  unnu	  nemendur	  út	  frá	  sinni	  reynslu	  og	  minningum	  um	  

leynistaði	  en	  það	  er	  í	  samræmi	  við	  fræði	  um	  reynslunám	  (Dewey,	  1938	  og	  Kolb,	  

1984).	  Þegar	  námskenningar	  um	  útinám	  og	  þátttökunám	  eru	  hafðar	  að	  

leiðarljósi	  fá	  nemendur	  tækifæri	  til	  að	  tengjast	  námsefninu	  á	  annan	  hátt	  en	  í	  

hefðbundinni	  nálgun.	  Þetta	  kom	  sterkt	  fram	  í	  Greinar	  verða	  skjól	  þegar	  

nemendur	  gáfu	  hugmyndum	  sem	  komu	  algerlega	  frá	  þeim	  sérstaklega	  mikið	  
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vægi,	  eins	  og	  átti	  við	  um	  jólatréð.	  Einnig	  kom	  fram	  að	  nemendur	  voru	  sérstaklega	  

ánægðir	  með	  að	  hafa	  valið	  staðinn	  sjálfir	  og	  þar	  sést	  mikilvægi	  þess	  að	  leyfa	  

röddu	  nemenda	  að	  heyrast.	  Leiða	  má	  líkum	  að	  því	  að	  	  „mjúkir”	  þættir	  eins	  og	  

aukin	  tengsl	  við	  nærumhverfi	  og	  náttúru	  auk	  samstarfshæfni	  komi	  fram	  hjá	  

börnunum	  síðar.	  Börnin	  tengdu	  mjög	  vel	  við	  þemað	  leynistað	  eða	  skjól	  og	  þar	  

tókst	  ætlunarverk	  mitt	  að	  láta	  verkefnið	  hverfast	  um	  hlut	  sem	  er	  mikilvægur	  

börnunum	  sjálfum.	  Það	  kom	  mér	  skemmtilega	  á	  óvart	  að	  mikið	  er	  fjallað	  um	  skýli	  

í	  fræðum	  um	  útinám	  og	  tengingar	  við	  slíkt	  komu	  upp	  hvarvetna	  í	  kringum	  mig	  

þegar	  ég	  fór	  að	  kynna	  mér	  málin	  (Olson,	  2002	  og	  Sobel,	  1998).	  Ég	  lærði	  sjálf	  

mikið	  af	  þessu	  verkefni	  varðandi	  undirbúning,	  skipulagningu,	  kennslu	  og	  nám	  

almennt.	  Verkefnið	  hefði	  mátt	  vera	  lengra	  og	  þannig	  dýpra.	  Með	  lengri	  tíma	  væri	  

til	  dæmis	  hægt	  að	  vinna	  verkefnið	  þannig	  að	  nemendur	  þróuðu	  sjálfir	  þemað	  

sjálft	  alveg	  frá	  upphafi.	  Önnur	  leið	  væri	  að	  bjóða	  uppá	  fleiri	  slík	  stutt	  verkefni	  

með	  sömu	  markmið	  að	  leiðarljósi.	  Þannig	  mætti	  auka	  vægi	  útináms	  umhverfis	  

skóla	  í	  starfi	  og	  koma	  til	  móts	  við	  þarfir	  barnanna	  og	  stuðla	  að	  betra	  sambandi	  

þeirra	  við	  skólann.	  En	  í	  Learning	  Through	  Landscapes	  skýrslunni	  er	  tekið	  fram	  að	  

þess	  konar	  möguleikar	  þurfi	  að	  bjóðast	  börnunum	  reglulega	  annars	  fellur	  það	  

um	  sjálft	  sig.	  Nemendur	  sjá	  það	  sem	  yfirborðskenndan	  áhuga	  á	  þörfum	  þeirra	  

(Titman,	  1994).	  Í	  framhaldinu	  mætti	  þróa	  námskeiðið	  á	  marga	  vegu,	  til	  dæmis	  

mætti	  tengja	  mismunandi	  skóla	  og	  skólastig	  saman	  við	  gerð	  leynistaðar	  og	  auka	  

þannig	  á	  lýðræðisleg	  vinnubrögð.	  Enn	  fremur	  væri	  hægt	  að	  vinna	  verkefni	  sem	  

þetta	  inni	  á	  hefðbundinni	  skólalóð.	  Námsumhverfi	  utandyra	  er	  að	  mínu	  mati	  

góður	  kostur	  og	  mótvægi	  við	  hefðbundna	  nálgun,	  sérstaklega	  þegar	  áherslan	  er	  

jafnframt	  á	  reynslunám.	  Slík	  nálgun	  krefst	  að	  öryggi	  barna	  sé	  ávallt	  í	  fararbroddi	  

bæði	  við	  skipulag	  og	  framkvæmd.	  Mikilvægt	  er	  að	  allir	  sem	  leiðbeina	  og	  kenna	  

samkvæmt	  fræðum	  útináms	  séu	  meðvitaðir	  og	  vel	  upplýstir	  um	  þetta,	  það	  er	  að	  

vissu	  leiti	  grundvöllur	  þess	  að	  útinám	  öðlist	  breiðan	  grundvöll	  hér	  á	  landi.	  

	  

Í	  þessu	  verkefni	  gekk	  ég	  út	  frá	  eigin	  reynslu	  af	  grunnskólalóðum	  og	  skipulagði	  

námskeið	  sem	  hafði	  áhrif	  á	  nærumhverfi	  skóla.	  Þannig	  má	  segja	  að	  mitt	  eigið	  

nám	  heyri	  undir	  reynslunáms-‐	  og	  þátttökunáms	  kenningar.	  Ég	  tel	  mig	  hafa	  lært	  

heilmikið	  af	  þessu	  og	  hlakka	  til	  að	  þróa	  Greinar	  verða	  skjól	  í	  framtíðinni.	  
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7. Viðauki	  1	  

	  

	  

Spurningar	  til	  foreldra	  barnanna	  sem	  tóku	  þátt	  í	  Greinar	  verða	  skjól:	  

	  

	  

Talaði	  barn	  þitt	  um	  verkefnið	  Greinar	  verða	  skjól	  í	  Hákonarlundi	  heimavið?	  Ef	  já,	  

geturðu	  nefnt	  dæmi?	  

	  

Tókst	  þú	  eftir	  breytingu	  í	  hugsun	  eða	  hegðun	  varðandi	  það	  að	  leika	  og	  vera	  úti	  á	  

tímabilinu	  þegar	  verkefnið	  fór	  fram	  eða	  eftir	  það?	  Ef	  já,	  geturðu	  nefnt	  dæmi?	  

	  

Nýtti	  barn	  þitt	  leynistaðinn	  í	  Hákonarlundi	  sem	  var	  byggður	  á	  námskeiðinu	  utan	  

skóla,	  eitt,	  með	  vinum	  sínum	  eða	  með	  fjölskyldu	  sinni?	  Ef	  já,	  hve	  oft?	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

8. Viðauki	  2	  

Blaðagrein	  um	  verkefnið	  sem	  birtist	  í	  Fréttablaðinu	  þann	  23.	  mars,	  2013.	  

	  


