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Ágrip 

Þessi ritgerð er 14 eininga lokaverkefni til BA-gráðu í uppeldis- og menntunarfræði við 

Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um reynslunám og hvernig það eflir félagsfærni þar 

sem áherslan er á útinám og samskipti. Í ritgerðinni verður fjallað um útinám almennt 

og tengsl þess við reynslu- og samvinnunám en þessar námsaðferðir eru sérstaklega 

mikilvægar í útinámi. Reynslunám gefur einstaklingum tækifæri á að byggja á reynslu 

sem og efla þekkingu sína. Samvinnunám eflir samvinnu nemenda ásamt því að efla 

félagsfærni og sjálfstraust einstaklinga. Þetta tvennt, ásamt sjálfsmynd, getur hjálpað 

mikið til þegar einstaklingar þurfa að koma fram og tala fyrir framan fólk. Því verður 

félagsfærni tekin fyrir þar sem sjálfstraust og sjálfsmynd verða meðal annars útskýrð. Í 

lokin verður farið yfir samskipti þar sem aðaláherslan er á ræðumennsku. Í ritgerðinni 

verður einnig farið yfir þroska- og vitsmunakenningar eftir þekkta fræðimenn á borð 

við Dewey, Piaget og Vygotsky en Dewey er talinn einn helsti frumkvöðull reynslunáms. 

Einnig setur höfundur fram reynslusögur í ritgerðinni.  
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1.0 Inngangur 

Allir vita að manneskjan er félagsvera. Sumir eiga þó erfitt með samskipti við aðra og 

finnst erfitt að tjá sig fyrir framan fólk. Til þess þarf meðal annars gott sjálfstraust, góða 

sjálfsmynd og hæfni til samskipta. Þessir þættir eru mikilvægir í félagsþroska fólks og 

oft er erfitt að öðlast þessa eiginleika með fyrirlestrum og einstaklingsverkefnum. Ég er 

einn af þeim sem hef alltaf átt erfitt með að stíga fram og tala fyrir framan fólk. Ég man 

ekki eftir að hafa gert það í grunnskóla. Maður var í mesta lagi látinn lesa texta upp úr 

bók en þá fékk maður að sitja í sætinu sínu. Ég slapp hins vegar oft við að lesa, rétt eins 

og ég slapp við marga fyrirlestra í framhaldsskóla og fékk að gera eitthvað annað í 

staðinn. Á fyrsta ári mínu í Háskóla fékk ég að flytja munnlegt verkefni einungis fyrir 

framan kennarann. Þegar ég lít til baka hefði ég viljað hafa fleiri verkefni sem á 

skólagöngu minni sem efla þá þætti sem þarf til að tala fyrir framan fólk og helst að 

byrja nógu snemma.  

Á fimmta misseri mínu í Háskólanum tók ég áfanga úr tómstunda- og 

félagsmálafræði sem heitir Inngangur að tómstundafræðum. Í honum voru leikir og 

útinám, stundum blandað saman, umræður og fyrirlestrar. Ég tel að þetta hafi hjálpað 

mér að þroska félagsfærni mína, samskiptahæfileika, sjálfsmynd og bætt sjálfstraust 

mitt. Þegar leið á áfangann fannst mér sífellt auðveldara að tala fyrir framan fólk þó 

mér finnist það ennþá erfitt í dag. Þó ég hafi pælt lengi í samskiptum fólks þá varð þessi 

áfangi til þess að mig langaði að kanna þessi mál betur. Til að gefa betri mynd um það 

hvernig mér fannst áfanginn hjálpa mér langar mig að stikla á stóru um einstaka atriði í 

áfanganum. Strax í fyrsta tíma fórum við út í nafnaleik til að kynnast betur. Við fórum í 

alls konar hópeflisleiki inni þar sem við sátum oft í hring. Í mörgum verkefnum sem við 

gerðum sátum við saman í hring sem mér fannst auðvelda tjáningu fyrir framan hóp því 

þar er áherslan ekki á einhvern einn uppi á sviði og samskiptin verða meira óformleg 

heldur en formleg. Við héldum líka fyrirlestra í lok áfangans en leiðin sem við fórum að 

því auðveldaði mikið við það verkefni. Við gerðum einnig ígrundunarverkefni og fórum 

í ferðalag sem var hápunktur áfangans. Í ferðalaginu var mikið um útinám og ígrundun. 

Ég tók eftir því að skipulag áfangans gerði mér kleift að vinna mig hægt og rólega í átt 

að óttanum í staðinn fyrir að hoppa beint út í djúpu laugina. Eftir áfangann sá ég hvað 

útinám gerði fyrir mig sem einstakling og smám saman fannst mér auðveldara að tjá 
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mig fyrir framan samnemendur mína. Þetta varð kveikjan að því að ég vildi kanna áhrif 

reynslunáms á félagsfærni. 

Þessi ritgerð fjallar um áhrif reynslunáms á félagsfærni þar sem áherslan er á útinám 

og samskipti. Aðal rannsóknarspurningin sem leitast verður við að svara er: Hvernig 

eflir reynslunám félagsfærni? En til að þrengja efnið enn frekar var spurningin: Hvernig 

styður útinám við samskiptafærni? höfð til hliðsjónar. 

Kafli 2.0 fjallar um útinám en hugtakið útinám verður oftast notað í ritgerðinni. 

Hugtakið útikennsla er þó víða notað meðal annars af Ann-Helen Odberg (2010). Í 

þessum kafla verður útinám skilgreint og kannað hvaðan útinám kemur. Svo verður 

fjallað um útinám í útinámsbúðum og á eftir því verða leikur og félagsfærni tengd við 

útinám og skoðað hvað aðalnámskrár fyrstu þriggja skólastiganna segja um það. 

Kaflinn endar á ávinningi útináms þar sem farið verður yfir nokkrar rannsóknir og 

þróunarverkefni. 

Kafli 3.0 er um reynslunám og samvinnunám en útinám er hluti af reynslunámi. 

Samvinnunám tengist reynslunámi meðal annars með því að þau stuðla bæði að því að 

efla félagsfærni og samskipti fólks. 

Í kafla 4.0 verður litið á fræðimenn og kenningar þeirra en þeir fræðimenn sem 

verða nefndir í ritgerðinni eru John Amos Comenius, Jean-Jacques Rousseau, John 

Dewey, George Herbert Mead, Jean Piaget, Lev Vygotsky, David Kolb og Howard 

Gardner. John Dewey er oft talinn upphafsmaður reynslunáms og hefur verið kenndur 

við hugtakið „learning by doing“ eða „nám í verki“ en hann, eins og allir ofangreindir 

fræðimenn, leggur mikla áherslu á því að börn læri í gegnum reynslu. 

Kafli 5.0 snýst um félagsfærni þar sem fjallað er um félagsfærni almennt, 

félagsgreind, sjálfsmynd og sjálfstraust. Einnig verður fjallað um samskipti og 

samskiptafærni en þar verða samskipti útskýrð og aðaláherslan verður á 

ræðumennsku.  

Kafli 6.0 er lokaorð en þar eru helstu niðurstöður ritgerðar dregnar saman og tengt 

við rannsóknarspurningar sem lagðar voru fram í inngangi. 

Kafli 7.0 er umræðukafli en þar setur höfundur fram sínar skoðanir og hugsanir um 

efnið. 
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Í ritgerðinni setur höfundur fram reynslusögur til að gefa lesendum persónulegri 

innsýn í ritgerðina. Reynslusögurnar eru hér og þar í ritgerðinni og á sumum stöðum 

tengjast þær efninu meira en annars staðar. Þær birtast í innrömmuðum kössum og 

eru hafðar með til að skapa tengingu milli efnisins og höfundar. 

2.0 Útinám 

Útinám er vítt hugtak og erfitt að skilgreina það í einni setningu. Í kafla 2.1 verður farið 

yfir skilgreiningar á útinámi og hvernig er hægt að nota það. Í lok kaflans verða 

skilgreiningarnar dregnar saman og niðurstöður þeirrar umfjöllunar leiða í ljós þá 

skilgreiningu sem notuð verður í ritgerðinni eftir það. 

Í næstu sex köflum og undirköflum þar á eftir verður uppruni útináms kannaður 

betur. Einnig verður útinám í útinámsbúðum tekið stuttlega fyrir. Því næst verða leikur 

og samskipti tengt við útinám og út frá þeim kafla verður kannað hvaða aðalnámskrár 

fyrstu þriggja skólastiganna segja til um þessi atriði. Í síðasta kaflanum í þessum hluta 

verður farið yfir ávinning útináms og tengt við rannsóknir og verkefni. 

2.1 Skilgreining á útinámi 

Í næstum heila öld hefur hugtakið útinám (e. outdoor education) verið notað um þær 

lærdómsathafnir sem eiga sér stað úti, til dæmis í sumarbúðum, á skólalóð eða í 

samfélaginu. Margar myndir og skilgreiningar hafa verið settar fram um útinám. Það er 

uppörvandi að hugtakið sé í stöðugri þróun, en þessar fjölbreyttu skilgreiningar geta 

verið ruglandi (Broda, 2007, bls. 5). 

Útinám virðist í fyrstu skýra sig sjálft. Ef tíu manns yrðu spurðir hvað útinám er 

myndu líklega fást tíu mismunandi svör. Er útinám námsskráartengt efni, hópur í 

einhverri athöfn eða aðferð til að kenna? Svarið fer eftir upplifun hvers og eins. Útinám 

er marghliða (e. multifaceted) og það er erfitt að útskýra það í einni setningu (Bunting, 

2006, bls. 3).  

Julian Smith er einn brautryðjandi útináms í Bandaríkjunum. Hann hafði mikil áhrif 

við að koma útinámi í skóla á fjórða áratug nítjándu aldar og hann setti fram 

skilgreiningu á útinámi í einni setningu sem er eftirfarandi: „Útinám er nám úti og fyrir 
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náttúruna“1. Phyllis Ford fylgdi í fótspor Smith og nokkrum árum eftir að Smith setti 

fram sína skilgreiningu bætti Ford orðinu um við skilgreininguna: „Útinám inniheldur 

nám um samband innan náttúrunnar og á milli umhverfisins og þjóðfélags manna“2 

(Bunting, 2006, bls. 3-4).  

Gair (1997, bls. 2) skilgreindi útinám á eftirfarandi hátt: „Menntun undir berum 

himni (andstætt Útinámi – með hástöfum) er hugtak sem nær yfir fræðandi athafnir 

undir berum himni hvort sem er í þéttbýli, dreifbýli, byggð eða óbyggð“3 (Gair, 1997, 

bls. 2). 

Útinám er, eins og áður sagði, fjölþætt og Bunting telur að það samanstandi af 

þremur víddum þar sem litið er á útinám sem ákveðna viðbót (e. extension) við 

kennslu, tengist innihaldi (e. content) náms og er lýsing á kennsluaðferð (e. teaching 

method). Fyrsta víddin, viðbót, á sér stað utan kennslustofunnar í umhverfi sem tengist 

viðfangsefninu sem nemendur eru að læra. Nemendur fara úr kennslustofunni til að 

auka skilning sinn á námsefninu. Til dæmis geta nemendur tekið viðtöl eða farið á söfn 

(Bunting, 2006, bls. 4).  

Önnur vídd útináms er innihald, eða það sem er kennt. Innihaldið getur falið í sér 

upplýsingar um náttúrulegt umhverfi, hvaða færni þarf að nota utandyra eða samband 

okkar við umhverfið og hvernig gjörðir okkar hafa áhrif á umhverfið (Bunting, 2006, bls. 

4).  

Þriðja víddin er kennsluaðferð. Útinám er aðferð sem notar athafnir til að þroska 

færni og skilja hugmyndir í fjölda viðfangsefna. Þessi aðferð notast við athafnir til að 

benda á tengingar og kalla fram hugsanir nemenda. Útinám sem kennsluaðferð tengir 

saman hugræn, tilfinningaleg og skynhreyfisvið (e. psychomotor domains) náms. Hægt 

er að skilja betur það námsefni sem í fyrstu virðist ótengt með því að upplifa tengingar 

þess. Sem dæmi má nefna klettaklifur en það er hægt að nota til að kenna nemendum 

hugtökin um byggingu hluta og styrk þeirra í jarðfræði, landafræði og stærðfræði. 

Fjallgöngumenn treysta á byggingu (e structure) og styrk klettsins (jarðfræði og 

                                                           
1
 Outdoor education is education in and for the outdoors 

2
 Outdoor education includes education about the relationships within the natural environment and 

human societies 
3
 Education in the outdoors (as opposed to Outdoor Education – with capitals) is a term wich would 

encompass any educational activity in the open air whether in an urban or rural setting and whether in a 
cultivated or wild environment 
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landafræði). Í klifri þarf einnig að treysta á klifurbúnaðinn en hann þarf að geta haldið 

mönnunum uppi án þess að gefa sig (stærðfræði) (Bunting, 2006, bls. 4).  

Gilbertson og félagar nálgast efnið á aðeins annan hátt en Bunting og segja að 

áhersla útináms sé oft á þrjú svið. Fyrsta sviðið er vistfræðilegt samband sem felur í sér 

skilning á vistfræðilegum tengslum í umhverfinu. Annað sviðið er þróun líkamlegra 

eiginleika en það felur í sér þroska á líkamlegri færni. Þriðja sviðið er mannleg 

samskipti en í því felst þroski samskiptafærni og tengsl við aðra og sjálfan sig 

(Gilbertson, Bates, McLaughlin og Ewert, 2006, bls. 5; Jakob Frímann Þorsteinsson, 

2012, bls. 29).  

Líkamlegi þátturinn er sýnilegastur af öllum einkennum sem skilgreina útinám frá 

öðru námi. Útinám felur í sér staðsetningu sem er öðruvísi en flestir vettvangar 

lærdóms. Það býður ekki aðeins upp á fjölbreyttar leiðir um að nota umhverfið sem 

aðstæður til að læra í, heldur felur það í sér notkun sérstakrar þekkingar og hæfileika 

(Gilbertson o.fl., 2006, bls. 4).  

Í gegnum tíðina hefur útinám breyst úr því að vera bara tjaldútilegur í að innihalda 

líka þekkingu og hæfileika í náttúrunni. Simon Priest taldi að útinám væri regnhlíf og 

undir henni féllu líka ævintýranám og umhverfisnám. Priest sagði líka að væntingar 

nemenda til útináms væru frá því að leitast eftir félagslegum (e. interpersonal) þroska 

til uppbyggingar á félagslegum samböndum (e. social relationship). Priest skiptir 

útinámi í sex þætti: 

1. Aðferð til að læra 

2. Það byggist á reynslu 

3. Það á sér aðallega stað utandyra 

4. Það krefst notkun allra skilningarvitanna 

5. Það er byggt á þverfaglegri námskrá 

6. Það er um sambönd sem inniheldur fólk og náttúrulegt umhverfi (Gilbertson 

o.fl., 2006, bls. 4). 

Útinám virðist því innihalda allt frá tjaldútilegu til úrlausnar á 

umhverfisvandamálum og þaðan til skáldskapar á leikvellinum. Hugsanleg ástæða fyrir 

því að það er erfitt að skilgreina útinám er vegna þess að það er ekki afmarkað faglegt 

(e. technical) hugtak heldur vísar það til heildarhugmyndarinnar um að nota útiveru 
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sem tæki (e. tool) til að læra. Með það í huga er auðvelt að sjá hvernig útinám getur 

verið notað á marga vegu. Einnig má líta á útinám sem hlutmengi af stærra hugtaki, 

reynslunámi (e. experiential learning) en aðalþættir reynslunáms eru einnig lykilþættir í 

kennslu útináms (Broda, 2007, bls. 5-6). Nánar verður fjallað um reynslunám í kafla 2.7.  

Fræðimenn virðast sammála um að útinám eigi sér oftast stað úti. Þegar litið er á 

útinám er líkamlegi þátturinn sýnilegastur en aðrir helstu þættir innan útináms virðast 

vera reynsla, tengsl við umhverfi og náttúru og mannleg samskipti. Hugtakið útinám 

verður hér eftir skilgreint sem nám sem á sér stað utandyra þar sem áhersla er lögð á 

tengsl við náttúru, beina reynslu, líkamlega færni og mannleg samskipti. 

2.2 Uppruni útináms 

Þó að útinám sé ný námsaðferð á hún sér langa sögu. Rætur aðferðarinnar ná aftur í 

fjölda fræðibóka. John Amos Comenius taldi að börn lærðu best með skynfærum 

sínum. Jean-Jacques Rousseau og Johann Heinrich Peztalozzi voru sammála honum og 

töldu nám með beinni reynslu vera áhrifaríkt. Fyrsta útinámsverkefnið átti sér stað árið 

1861 þegar Frederick William Gunn stofnaði fyrstu tjaldbúðirnar (e. camp). Gunn er 

fyrsti kennarinn, sem heimildir geta um, til að bjóða börnum í Bandaríkjunum upp á 

reynslu með tjaldútilegu utandyra og síðan þá hefur hann verið þekktur sem faðir 

skipulagðra tjaldútilega. George L. Hinckley stofnaði fyrstu kirkjubúðirnar í 

Bandaríkjunum þar sem meðlimir tóku þátt í sundi, róðri og veiði (Gilbertson o.fl., 

2006, bls. 11). 

Árið 1903 sá Robert Baden-Powell þróun á Englandi sem honum leist ekki á. 

Samfélagsþegnar ólust upp sem neytendur og áhorfendur en Baden-Powell vildi að fólk 

lærði að vera sjálfstætt og virkt í samfélaginu og honum fannst þátttaka fólks í að 

kanna heiminn mikilvæg (Benjamín Axel Árnason og Ólafur Proppé, 2011, bls. 9-11). 

Árið 1907 stofnaði Baden-Powell skátahreyfinguna þegar hann safnaði saman hópi 

drengja og fór með þá í útilegu (Kristín Bjarnadóttir, 1993, bls. 6). 

Hluti af skátaaðferðinni er nám í verki (e. learning by doing) eða reynslunám en 

kenningar um þannig nám voru fyrst settar fram af John Dewey. Skátaaðferðin styðst 

líka við þroskakenningar Jean Piaget og Lev Vygotsky (Benjamín Axel Árnason og Ólafur 

Proppé, 2011, bls. 9-11).  
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Útinám á sér langa sögu þó að það hafi ekki verið kallað útinám sem slíkt. Aðferðin 

byrjaði með hópferðum í tjaldútilegur þar sem aðaláherslan var á líkamlega færni. 

Síðar var skátahreyfingin stofnuð þar sem hópur drengja fór saman í útilegur. Þar var 

áherslan hins vegar á meira en bara líkamlega færni en skátahreyfingin studdist við 

meðal annars við kenningar John Dewey, Jean Piaget og Lev Vygotsky sem verður 

fjallað um nánar í kafla 4.0. 

2.3 Útinám í útinámsbúðum 

Ann-Helen Odberg (2010) segir að útikennsla sé kennsla sem innihaldi bæði útiveru og 

hreyfingu fyrir nemendur og kennara. Öll menntun utandyra fellur undir útikennslu. 

Skóli kallast oft útiskóli þegar kennslan færist út en útfærslan getur verið á marga vegu 

(Ann-Helen, 2010, bls. 59-61).  

Skóli getur kallast útiskóli þegar kennsla skólans er flutt út í náttúruna og verkefni 

unnin í þeim aðstæðum. Útiskólar veita nemendum tækifæri á að upplifa 

raunveruleikann með persónulegri og beinni reynslu og að nota öll skilningarvitin. Með 

forsendum námsgreina gefa þeir nemendum tækifæri til athafna, ímyndunar, forvitni, 

samkenndar og ánægjulegrar reynslu (Ann-Helen, 2010, bls. 60).  

Útikennsla snýst um skynjun, reynslu, að muna, að 

uppgötva, að skilja, æfingu, að ná valdi á, að miðla og að 

framleiða. Áherslan er lögð á „reynslu frá fyrstu hendi“ 

sem byggist á þeirri almennu forsendu að nemandinn 

læri best með því að „gera sjálfur“. (Ann-Helen, 2010, 

bls. 59-61). 

Ann-Helen Odberg telur að kennsluumhverfi útináms henti öllum. Kennarinn styður við 

nemandann en námið fer fram á hans forsendum. Fjölbreyttir kennsluhættir og 

heildstætt nám eru áhersluþættir í aðalnámskrá grunnskóla en í henni er bæði mælt 

með samvinnunámi og útikennslu. Margir forsvarsmenn hafa komið að útikennslu og 

hugmyndir fræðimanna um nám almennt eru studdar af henni. Aristóteles, Dewey, 

Piaget og Rousseau settu allir fram kenningar sem sögðu að börn næðu betri árangri í 

námi ef þau fengju að nota öll skynfæri sín. Vygotsky taldi samvinnunám mikilvægt, 

helst samvinnu milli leiðbeinanda og nemenda og David Kolb taldi mikilvægt að 

nemendur kláruðu þekkingarhring námsefnisins. Til að klára hringinn þurftu nemendur 

að upplifa, meðtaka, alhæfa og beita þeirra þekkingu sem þau tileinkuðu sér (Ann-
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Helen, 2010, bls. 59-61). Nánar verður fjallað um kenningar og fræðimenn þeirra í kafla 

4.0. 

UNESCO‘s International Commission on Education for the Twenty-first Century 

lögðu fram tillögu um fjórar grunnstoðir um þekkingu sem Davis, Rea og Waite skiptu 

niður með tilliti til útináms. Þessar stoðir eru: 

 Að læra að þekkja – vitsmunasviðið 

 Að læra að framkvæma/gera – að afla sér kunnáttu 

 Að læra að búa saman – þróun samskiptahæfileika 

 Að læra að vera – sjálfsvitund og betri sjálfsstjórn (Rea, 2011, bls. 152-153). 

Þróun samskiptahæfileika og sjálfsvitund og betri sjálfsstjórn tengjast reynslunámi og 

félagsfærni. Þær tengjast enn meira útinámi og samskiptum og því verður fjallað nánar 

um þessar tvær stoðir en hinar stoðirnar verða ekki útskýrðar frekar.   

Margir myndu halda því fram að helsti ávinningur í útinámsbúðum (e. outdoor 

centres) sé vitsmunalegur þroski, þar sem hann styrkir bæði félagslega og persónulega 

þætti náms þó aðrir sjái þetta sem afleiður námsins. Þriðja stoðin, að læra að búa 

saman – þróun samskiptahæfileika, segir að nemendur geti þroskast og bætt 

samskiptahæfileika sína á meðan á athöfnum í útinámsbúðum stendur. Þeir bæta 

skilning sinn gagnvart öðrum og eru þakklátir fyrir tengsl á milli sín og annarra 

nemenda þegar þeir taka þátt og vinna með öðrum. Útinámsbúðir geta haft áhrif á 

félagslega þekkingu. Það hafa fundist merki um að reynsla í útinámsbúðum geti leitt til 

þroska einstaklingsins og framfarir hans varðandi félagslega færni (Rea, 2011, bls. 154).  

Að læra að vera – sjálfsvitund og betri sjálfsstjórn er fjórða stoðin en það sjónarmið 

lítur að einstaklingseðlinu (sjálfinu), sjálfsþekkingu; sjálfstrausti og sjálfsþroska. Það 

lítur líka að skoðun einstaklinga og siðferði þeirra og hvernig þetta tvennt tengist 

menningarlegu samhengi. Þetta snýst um að vita hver sinn staður er í lífinu og hugtök 

eins og hugarfar og hvetjandi, andleg og yfirskilvitleg reynsla tengjast því. Rætur 

þessara atriða liggja aftur til sálfræðilegra kenninga um sjálfsmyndun. Margar dagskrár 

sem eiga sér stað í útinámsbúðum eru sagðar hafa jákvæð áhrif á sjálfsmynd 

þátttakenda með því innihalda verkefni sem þátttakendur sigrast á. Náttúran getur líka 

gefið kennurum vettvang sem leyfir nemendum að upplifa stolt (e. elation), undur (e. 
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wonder) og ótta (e. awe). Allt eru þetta tilfinningar sem geta haft mikil áhrif á andlegan 

þroska (Rea, 2011, bls. 154-155). 

 Þó að Ann-Helen Odberg telji útinám henta öllum er ekki þar með sagt að svo sé. 

Það getur til dæmis verið erfitt fyrir suma að komast út og taka þátt í útinámi vegna 

fötlunar eða af öðrum ástæðum. Samt sem áður leggja grunnskólar áherslu á 

fjölbreytta kennsluhætti og heildstætt nám og mæla með samvinnunámi og útikennslu. 

Margir fræðimenn töldu að börn næðu betri árangri í námi ef þau fengju að nota öll 

skynfæri sín. UNESCO‘s International Commission on Education for the Twenty-first 

Century styðja við notkun allra skynfæra í námi og settu fram grunnstoðir náms. 

Stoðirnar segja að hægt sé að bæta samskiptafærni sína með útinámi og að útinám í 

útinámsbúðum geti bætt félagsfærni nemenda. Það er meðal annars gert með því að 

efla sjálfsmynd og sjálfstraust þátttakenda með því að láta þau fá verkefni sem þau 

geta leyst. Oft virðast þessir hlutir falla í skugga bóklegs lærdóms en í aðalnámskrám 

fyrstu þriggja skólastiganna er lögð áhersla á að efla félagsfærni nemenda. Nánar 

verður fjallað um áherslur aðalnámskránna í kafla 2.4.1. 

2.4 Útinám, leikur og félagsfærni 

Grunnurinn að vel heppnaðri útikennslu eru sjálfsprottnir og tilraunakenndir leikir. 

Dæmi um kennsluaðferðir í útinámi eru meðal annars vettvangsferðir, þrautalausnir, 

verkefnalausnir og leikir. Kennsluferlið sem útikennsla er hluti af felur í sér: 

1. Undirbúning eins og umræður eða lestur. 

2. Upplýsingaöflun nemenda í gegnum beina reynslu með skynfærum sínum. 

3. Eftirvinnu þar sem nemendur vinna úr reynslunni, til dæmis með verkefnum, 

kynningum, umræðum eða heimanámi (Ann-Helen, 2010, bls. 60). 

Það er löngu vitað að leikurinn er góður bæði fyrir nám og þroska barna og hann hefur 

verið notaður í bæði leik- og grunnskólum (Ólafur Guðmundsson og Elísabet 

Svavarsdóttir, 2011, bls. 18).  

Börn hafa alltaf notið þess að leika sér utandyra. Í gegnum tíðina hafa fullorðnir gælt 

við óstöðugt samband við hugtökin barnæska og leikur. Forn-grísk og egypsk menning 

viðurkenndu barnæsku sem einstakt tímaskeið í þróun mannsins og heimspekingar, allt 

aftur til Aristóteles og Plató, litu á leikinn sem mikilvægan og áhrifamikinn þátt í lífi 

barna (Crawford, 2005, bls. 15-16).  
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Það eru margir leikir sem hægt er að 

nota, en markmiðið er að finna leik sem 

hentar best hverju sinni. Leikurinn er oft 

sagður vera „lífið eins og“. Leikir skapa 

aðstæður fyrir fólk sem það upplifir ekki 

annars staðar. Þeir gera fólki kleift að 

prófa ýmsar aðstæður og hlutverk og 

fær það til að kanna viðbrögð sín við 

nýjum aðstæðum. Leikir hjálpa til við 

þróun samskiptahæfileika. Þeir efla 

samtöl, traust, leiðtogahæfileika, samkennd, samvinnu og hjálpa til við að tengjast 

öðru fólki ásamt því að styrkja marga aðra samskiptahæfileika (Martin, Franc og 

Zounková, 2004, bls. 58). 

Athuganir sem gerðar voru í Danmörku á útikennslu og hlutverkaleik sem 

kennsluaðferð leiddu í ljós að nemendur urðu ánægðari og námsárangur jókst miðað 

við hefðbundna bekkjarkennslu. Nemendur virtust róast í náttúrulegu umhverfi og í 

staðinn fyrir blaður og eirðarleysi sem á sér stundum stað í hefðbundinni kennslu 

skapast umræður um efnið sem verið er að læra um. Vegna umhverfisins geta 

verkefnin sem nemendur eiga að leysa verið opin og engin ákveðin lausn er ákveðin 

fyrirfram auk þess sem hægt er að blanda saman mörgum námsgreinum. Aðferðirnar 

sem notast er við í hlutverkaleik og útikennslu bjóða upp á fjölbreytt starf í 

skólastarfinu og þær samræmast fjölgreindarkenningu Howards Gardners þar sem 

undirstaða þjálfunar hinna fjölmörgu greindarsviða nemenda er fjölbreytileiki 

kennsluaðferða. Úti í náttúrunni nær nemandinn svo góðri einbeitingu að allt annað 

færist til hliðar og hann festir sig í því sem hann á að gera. Af þessu má meðal annars 

álykta að til að ná góðum námsárangri þurfi áhugi nemanda að vera til staðar ásamt því 

að námið veiti honum ánægju en bæði útikennsla og hlutverkaleikir stuðla að því 

(Ólafur Guðmundsson og Elísabet Svavarsdóttir, 2011, bls. 11-13). 

Í skólum hafa leikir og hlutverkaleikir sennilega mest áhrif á þroska tungumála- og 

samskiptahæfileika barna (Ellington, Gordon og Fowlie, 1998, bls. 9). 

Á síðasta ári mínu í háskóla kallaði kennari mig 

niður á svið. Hann hafði sett upp leikþátt og valdi 

nemendur til að taka þátt í honum. Ég þorði 

engan vegin að neita þannig ég labbaði til hans 

ásamt tveimur öðrum nemendum. Við áttum að 

spinna okkur úr aðstæðum sem kennarinn hafði 

sett upp. Ég fann svitann leka niður ennið, mér 

hitnaði í framan og þornaði í munninum. Ég lærði 

ekkert um það sem við vorum að gera þó svo að 

þessi leikur hafi verið gerður til þess. Ég beið bara 

eftir leyfi til að fara aftur í sætið mitt. 
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Það eru margar ástæður fyrir notagildi leikja og hlutverkaleikja (e. simulations) í 

kennslu. Leikir og hlutverkaleikir henta sérstaklega við til að efla ákvarðanatöku (e. 

decision-making), verkefnalausn (e. problem-solving) og félags- og samskiptahæfileika. 

Ein aðalástæðan fyrir notkun leikja og hlutverkaleikja í kennslu er hversu 

nemandamiðuð aðferðin er. Í mörgum tilvikum þar sem leikir, hlutverkaleikir eða 

dæmisögur eru notaðar þarf nemandinn að hafa frumkvæði og þannig þróar hann með 

sér skapandi hugsun (Ellington o.fl., 1998, bls. 6-7). 

Leikir, hlutverkaleikir og dæmisögur eru árangursríkar aðferðir til að hjálpa 

nemendum að þroska félagshæfileika sína sem þau þarfnast til að ná árangri í hinum 

ytri heimi. Hlutverkaleikir eru sérstaklega árangursríkir þar sem hægt er að setja 

nemendur í mismunandi aðstæður sem þeir gætu seinna lent í (Ellington o.fl., 1998, 

bls. 13). 

Leikir og hlutverkaleikir eru  góð leið til að þroska samskipta- og félagshæfileika hjá 

börnum á aldrinum 5-12 ára. Þeir eru jafn nothæfar í þróun þessara eiginleika hjá 

unglingum á aldrinum 13-18 ára og eru notaðar í auknum mæli til að búa nemendur 

undir vinnu í framtíðinni (Ellington o.fl., 1998, bls. 101). 

2.4.1 Útinám, leikur og félagsfærni í aðalnámskrám 

Eins og fram hefur komið í köflunum á undan byrjaði útinám með áherslu á líkamlega 

þætti en síðar var áhersla útináms á fleiri þætti. Talað er um fjórar grunnstoðir náms 

með tilliti til útináms, en tvær af þeim tengjast félagsfærni og samskiptum. Oft virðast 

þessir hlutir hafðir í bakgrunni í námi en ættu að vera kjarnaþættir náms eins og segir í 

kafla 2.3. 

Í aðalnámskrá leikskóla er talað um leik og nám. Þar segir: „Leikurinn kallar á 

fjölbreytta notkun tungumálsins, hreyfingu, félagsleg samskipti og tilfinningatengsl. 

Leikur getur virkjað sköpunarkraft barna og löngun þeirra til að læra og afla sér 

þekkingar.“ (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 37). 

Þar segir ennfremur að markmið leikskóla sé að „rækta hæfileika barna til tjáningar 

og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að styrkja sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi 

og hæfni til mannlegra samskipta.“ (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 30). 

Í aðalnámskrá grunnskóla segir meðal annars að náttúran og umhverfi skólans sé 

mikilvæg fyrir nám og þroska nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 47). Þar 
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segir einnig að leikur sé mikilvægur í námi og þroska einstaklinga og það skipti engu 

máli þó einstaklingurinn sé sex ára eða 15 ára og þá eru grunnþættir og áhersluþættir 

grunnskóla meðal annars sjálfsvitund og félagsfærni en saman felur það í sér að 

einstaklingurinn hafi góða sjálfsmynd, sjálfsþekkingu og góða samskiptahæfileika 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 35-36). 

Í aðalnámskrá framhaldsskóla segir að hlutverk skólakerfisins sé að undirbúa 

einstaklinga undir þau verkefni sem þeir kunna að mæta. Aukinn sjálfsskilning og hæfni 

til að leysa verkefni sem einstaklingar mæta eru hlutir sem almenn menntun miðar að 

en hæfni felur ekki einungis í sér þekkingu heldur líka frumkvæði, tilfinningar, 

sköpunarmátt, viðhorf, siðferðisstyrk og félagsfærni (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 

2011, bls. 23). 

Þar segir einnig að hlutverk framhaldsskóla sé að stuðla að alhliða þroska nemenda 

og búa þá undir meira nám og atvinnuþátttöku. Framhaldsskólar eiga að efla færni 

nemenda í töluðu og rituðu máli sem og sjálfstraust þeirra (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 29).  

Ennfremur segir þar að grunnþættir og lykilhæfni í starfi framhaldsskóla sé meðal 

annars tjáning og samskipti á íslensku sem og erlendum tungumálum, skrifleg og 

munnleg (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 35-36). 

Það er ljóst að skólastigin telja samskiptahæfni og félagsfærni mikilvæga. Því mun 

næsti kafli kanna hvers konar færni er hægt að öðlast með útinámi. 

2.5 Ávinningur útináms 

Af hverju á að kenna útinám? Undirstaða kennslu útináms kemur að því að mæta 

þörfum íbúa (Bunting, 2006, bls. 21-22). Kostir útikennslu í skólastarfi eru fleiri en 

aukið heilbrigði nemenda. Námsárangur getur aukist og útikennsla eflir alls konar 

færni. Reynslan sýnir að útikennsla eflir marga þætti og þar má nefna aukna hreyfingu, 

aukna einbeitingu, aukinn skilning á náttúru, betri heilsu og betri félagslega færni (Ann-

Helen, 2010, bls. 59-61). 

Nemendur frá 5.bekk og upp í háskóla ganga í gegnum margar lífeðlisfræðilegar og 

tilfinningalegar breytingar sem getur valdið því að áhugi þeirra á skólanum minnkar ef 

hvatningin minnkar. Útinám með megináherslu á ævintýraathafnir getur verið mjög 

hvetjandi. Nemendur þekkja minna til athafna sem notaðar eru í útinámi en 
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hefðbundna íþrótta. Á miðri tuttugustu öld gerðu fagmenn lista með sjö þörfum sem 

útinám mætir. Þessar þarfir eru: 

1. Þörfin fyrir árangursríku námi (e. the need for effective learning) 

2. Þörfin fyrir grundvallarhugtökum (e. the need for basic concepts) 

3. Þörfin fyrir raunveruleika í námi (e. the need for relism in education) 

4. Þörfin fyrir vitund (e. the need for awareness) 

5. Þörfin fyrir að kunna að meta við umhverfið (e. the need for appreciation of 

the natural environment) 

6. Þörfin fyrir umhverfislæsi (e. the need for environmental literacy) 

7. Þörfin fyrir endurnærandi reynslu (e. the need for recreative experience) 

Allar þarfirnar eru í meginatriðum þær sömu og markmið útináms. Áttunda þörfin 

bættist svo við en hún er: 

8. Þörfin til að lynda við annað fólk (e. the need to relate well with others). Þessi 

þörf er um þroska á færni og viðhorfum sem eru nauðsynleg til að skilja og 

kunna að meta innbyrðis tengsl meðal fólks og einstaklingsbundins mun 

þeirra ásamt getunni til að eiga samskipti á áhrifaríkan hátt skipta sköpum í 

okkar minnkandi heimi. Athafnir utandyra geta skapað vettvang til að þroska 

þessa hæfni og æfa það í raunverulegum aðstæðum (Bunting, 2006, bls. 21-

22).  

Fræðimenn tala um þessa kosti í fari útináms og telja að útinám efli þessa þætti hér að 

ofan. Þessir þættir koma út frá heimildum en hvað segja rannsóknir um útinám? Í 

næsta kafla verður stiklað á stóru um bæði íslenskar og erlendar rannsóknir og 

þróunarverkefni. 

2.5.1 Rannsóknir og þróunarverkefni 

Börn öðlast alls konar skilning með útiveru sinni (Torquati, 2010, bls. 98). Leikskólinn 

Álfheimar á Selfossi unnu að verkefninu Út um mó, inn í skóg á árunum 2002-2004. 

Farið var með börnin í skógrækt sem var rétt hjá leikskólanum þar sem markmið 

ferðanna var að efla tengsl við umhverfi, skilning barnanna á umhverfi og náttúru og 

áhuga þeirra á því. Einnig var stefnt að því að gera börnin líkamlega heilbrigðari og efla 

leik þeirra í náttúrunni. Þá átti að auka hugmyndaflug barnanna og sköpunargleði, 

kenna þeim að vinna saman og sjá hlutina út frá öðrum augum. Síðast en ekki síst átti 
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að efla sjálfstraust og sjálfsmynd þeirra. Ferðirnar höfðu áhrif á samskipti og 

samskiptafærni barnanna en kennurum fannst samskipti barnanna verða betri, þau 

sýndu samkennd og voru virk í leik. Í ferðum sínum í skóginn voru börnin í minni 

hópum og foreldrum barnanna fannst það veita börnunum tækifæri til tjáningar og 

mynda persónulegra samband við aðra. Tveir af kennurunum tóku líka fram að börnin 

virtust sjálfsöruggari. Börnin þorðu að fara út fyrir leikskólasvæðið og þau virtust örugg 

í skóginum (Kristín Norðdahl, 2005). 

Árið 1989 og til ársins 2000 gerði Sigrún Júlíusdóttir rannsókn á reynslu unglinga af 

því að starfa með hóp sem kallaðist Hálendishópurinn. Unglingarnir voru 27 talsins og 

rannsóknin byggðist upp á viðtölum. Niðurstöður rannsóknarinnar komu fram í bókinni 

Ævintýri á fjöllum og þar skiptir Sigrún niðurstöðunum í þrjú þemu, afrek og sigrar, agi 

og sjálfsstjórn og tjáskipti og félagsleg aðlögun. Sigrún telur þessa þætti meðal annars 

hafa haft áhrif á félagslega aðlögun barnanna sem og sjálfstraust og sjálfsmynd þeirra 

(Jakob Frímann Þorsteinsson, 2012, bls. 59-60). 

Á árunum 1993-2003 voru gerðar 150 rannsóknir á sviði útináms. Árið 2004 í 

Englandi voru þessar rannsóknir allar teknar saman í einni stærstu rannsókn sem gerð 

hefur verið á útinámi. Margar rannsóknir benda til að sterk jákvæð áhrif séu á viðhorf, 

skoðanir, sjálfsmynd, sjálfsþekkingu og félagsfærni hjá ungu fólki. Þar má nefna aukið 

sjálfstraust, sjálfsstjórn, félagsleg virkni og bætta samskiptafærni (Jakob Frímann 

Þorsteinsson, 2012, bls. 61). 

Árið 2004 var gerð rannsókn í Kaliforníu um áhrif útináms á börn. Þátttakendur voru 

255 grunnskólanemendur úr 6.bekk sem gistu í skólabúðum í eina viku. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós hærri einkunnir nemenda í náttúrufræði og stærðfræði og félagsleg og 

persónuleg færni þeirra varð betri sem lýsti sér meðal annars í aukinni hæfni til að 

leysa ágreining og þrautir og bættu sjálfstrausti (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2012, bls. 

62). 

3.0 Reynslunám og samvinnunám 

Eins og kom fram í kafla 2.1 er útinám hluti af stærra hugtaki, reynslunámi. Því er 

mikilvægt að líta nánar á hugtakið reynslunám og öðlast skilning á hugtakinu. 
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Samvinnunám tengist reynslunámi og hjálpar fólki að vinna saman í hópum. Það eflir 

líka félagsfærni og samskipti fólks og tengir fólk betur saman. 

3.1 Reynslunám 

Allt nám sem við stundum leiðir af sér einhverja reynslu. Hugtökin reynsla og upplifun 

eru bæði notuð um nám og þroska fólks í útinámi. Samkvæmt orðabók merkir orðið 

upplifun eitthvað sem hefur komið fyrir mann. Það getur einnig verið huglægt og greint 

frá upplifun manns af náttúrulegri fegurð. Reynsla er nátengt hugtakinu upplifun en 

hefur fleiri merkingar (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2012, bls. 77-78). Það getur þýtt að 

hafa reynslu í einhverju, eins og fótboltamenn sem eru komnir á síðustu ár sín í 

boltanum hafa meiri reynslu en þeir ungu. Það getur merkt að hafa reynslu af 

einhverju, eins og eitthvað fótboltalið hefur góða reynslu af því að mæta einhverju 

ákveðnu liði því þeim gengur alltaf vel á móti því. Það getur verið eitthvað sem á reynir, 

eins og fyrir lið í 4.deild að mæta liði í 1.deild og það getur verið að eitthvað sé til 

reynslu, eins og þegar ungir knattspyrnumenn frá Íslandi fara á reynslu til erlendra liða. 

 Til að leika, þroskast og læra úti þarf 

hugtakið reynsla að vera 

miðpunkturinn. Hugtakið hefur margar 

merkingar en það getur verið sagnorð, 

lýsingarorð og nafnorð ásamt því að 

merkja bæði upplifun og reynsla. „Til 

einföldunar má ef til vill líta á tengsl 

upplifunar og reynslu með þeim hætti 

að reynsla sé upplifun sem búið er að 

melta og læra af.“ (Jakob Frímann 

Þorsteinsson, 2012, bls. 78). 

Reynslunám (e. experiential learning) 

má lauslega útskýra á eftirfarandi hátt: 

„nám í verki með ígrundun4“. Þessi 

heimspeki (e. philosophy) er byggð á 

þeirri trú um að fólk læri best með beinni snertingu við námsreynslu sína. Besta leiðin 

                                                           
4
 Learning by doing with reflection 

Á fyrstu önn minni í háskóla tók ég áfanga sem 

í voru munnleg verkefni. Ég bað kennara um að 

fá að flytja verkefni einn fyrir framan hann. 

Hann samþykkti það en sagði að ég þyrfti að 

vinna í því að geta talað fyrir framan fólk. Í 

sama áfanga þurftum við að flytja munnlegt 

lokaverkefni út frá grein sem við lásum. Ég fann 

stressið magnast þegar leið á önnina. Þetta var 

ekki nema rúmlega ein blaðsíða sem ég þurfti 

að lesa í lokaverkefninu. Flutningurinn gekk 

ágætlega í fyrstu. Ég fylgdi textanum fyrstu 

hálfu blaðsíðuna og svo varð allt svart. Ég fór í 

kerfi, hætti að lesa af blaðinu og sagði svo bara 

eitthvað sem ég mundi úr greininni. Svo kom 

að því að ég vissi ekkert hvað ég átti að segja. 

Ég fann texta aftarlega á blaðinu sem ég var 

ekki búinn að segja frá og kláraði lesturinn. 
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til að læra hvernig á að leysa vandamál er að takast á við þannig aðstæður en ekki lesa 

um það í bók (Priest og Gass, 2005, bls. 16-17).  

Margir nemendur á unglingsaldri eiga erfitt með að mynda tengsl við námsefni sitt 

og kennarar hafa reynt ýmsar aðferðir til að reyna að mynda þessi tengsl. Þeir hafa 

meðal annars prófað dramatískar leikhúsbrellur, skrítið orðalag, áberandi klæðaburð 

og stef úr sjónvarpsþáttum. Áhrifamesta aðferðin er samt sú sem dregur nemandann 

beint að viðfangsefninu sjálfu (Bunting, 2006, bls. 9-10). 

Útinám byggist á þessari aðferð. Það á sér aðallega stað utandyra og í útinámi er 

áhersla lögð á sambönd milli fólks og náttúruauðlindar. Eins og áður hefur komið fram 

þá hafa fjórar tegundir sambanda verið skilgreindar í útinámi. Það er félagslegt (e. 

interpersonal), sjálfsþekking (e. intrapersonal), vistkerfi (e. ecosystemic) og náttúrulegt 

(e. ekistic) (Priest og Gass, 2005, bls. 17). 

Félagslegt samband og sjálfsþekking tengjast félagsfærni og því verða þessi tvö 

sambönd útskýrð nánar en ekki verður farið nánar í hin samböndin. 

Félagslegt samband vísar til þess hvernig fólki kemur saman í hóp. Sjónarmið þessa 

sambands felur í sér samskipti, samvinnu, traust, deilulausn og verkefnalausn. 

Sjálfsþekking vísar til þess hvernig einstaklingum lyndir við sjálfa sig og hliðar (e. 

aspects) þessa sambands felur meðal annars í sér sjálfsmynd, sjálfstraust og sjálfsgetu 

(Priest og Gass, 2005, bls. 17). Þessar skiptingar má einnig sjá í kafla 2.1. 

Margir kennarar og nemendur telja að besta leiðin til útináms sé bein reynsla eða 

reynslunám. Til að læra um náttúru er betra að vera úti og upplifa hlutina heldur að 

vera inni og ræða um þá (Gilbertson o.fl., 2006, bls. 6). 

Fræðimenn hafa skrifað mikið um reynslunám, meðal annars á sviði útináms. 

Reynslunám hefur hjálpað kennurum að hámarka árangur nemenda í útinámi. Samtök 

um reynslunám (The Association for Experiential Education (AEE)) segja reynslunám 

vera ferli þar sem nemandi  býr til þekkingu, færni og gildi af beinni reynslu5. Society 

for Experiential Education (NSEE) skilgreina reynslunám sem aðleiðslu, sem byrjar með 

hrárri upplifun sem er unnin í gegnum áætlað námssnið og breytt í starfandi, nothæfa 

þekkingu6. Mörg líkön sem fræðimenn hafa gert eru í tengingu við þessar tvær 

                                                           
5
 A process through which learner constructs knowledge, skill, and value from direct experience 

6
 Inductive, beginning with raw experience that is processed through an intentional learning format and 

transformed into working, useable knowledge 
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skilgreiningar og benda til að reynslunám sé gagnverkandi (e. reactive) ferli þar sem 

þekking fæst með því að hugsa um áður fengna reynslu (Wurdinger, 2005, bls. 7-8). 

Dewey greindi frá ákveðinni röð lærdómsferlis sem hafði byrjun og endi sem gerði 

kennurum kleift að hafa frumkvæði og búa til kennslustundir sem fela í sér 

reynslunám. Kenning hans hjálpar til við að tryggja að hugsun eigi sér ekki bara stað 

eftir upplifun, heldur einnig meðan á upplifuninni stendur (Wurdinger, 2005, bls. 8).  

John Dewey sagði reynslunám vera nám sem fólk upplifir (Jakob Frímann 

Þorsteinsson, 2012, bls. 79-80). 

Reynslunám krefst þess að kennarar eða leiðbeinendur skipuleggi það vel og það 

felst ekki einungis í upplifun fólks utandyra heldur þarf það að taka á þeim áskorunum 

sem það mætir við skipulagðar aðstæður. Luckner og Nadler settu fram skilgreiningu 

sem lýsir reynslunámi vel en hún er:  

„Reynslumiðað nám er það að læra af athöfnum. Um er 

að ræða ferli þar sem einstaklingurinn byggir upp 

þekkingu, öðlast færni og breytir gildismati sínu vegna 

beinnar reynslu. Reynslumiðað nám á sér stað þegar 

einstaklingurinn tekur þátt í einhverju verkefni, íhugar 

það og metur á gagnrýninn hátt, afleiðir mikilvæga 

námsþætti með greiningunni og samþættir niðurstöðuna 

með breytingu á skilningi og/eða hegðun.“ (Jakob 

Frímann Þorsteinsson, 2012, bls. 79-80). 

John Dewey vildi hafa menntun raunverulega, ekki eingöngu undirbúning fyrir lífið 

heldur einnig um lífið sjálft. Hann vildi að börnum yrði kennt að leysa vandamál á 

samvinnuþýðan hátt frekar en að leggja staðreyndir á minnið í keppni um bestu 

einkunnina (Priest og Gass, 2005, bls. 14). 

Önnur skilgreining á reynslunámi, ólík skilgreiningunni hans Dewey, bendir til þess 

að reynslunám eigi sér stað utan hefðbundins skólaumhverfis. „Reynslunám er stór 

hluti af reynslu sem á sér stað í menntun, til dæmis samfélagsþjónusta, vettvangsvinna, 

sensinámskeið (e. sensitivity training groups), starfsnám, samvinnutengda starfsemi 

sem inniheldur fyrirtæki eða þátttöku háskólanemenda í rannsóknum“7. Þessi 

skilgreining einblínir á alvöru upplifanir sem eiga sér stað utan veggja skólastofunnar, 

þar sem nemendur taka þátt í alls konar upplifunum (Wurdinger, 2005, bls. 10).  

                                                           
7
 Experiential learning is a broad spectrum of educational experiences, such as community service, field 

work, sensitivity training groups, internships, cooperative education involving work business or industry, 
and undergraduate participation in faculty research 
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Reynslunám er ekki einungis nám í gegnum beina reynslu heldur þarf að ígrunda 

reynsluna og læra af henni á meðan reynslunni stendur og eftir að hún hefur átt sér 

stað. Rerynslunám á sér ekki bara stað í daglegu lífi heldur er hægt að skipuleggja 

aðstæður fyrir fólk til að læra af. Margir fræðimenn hafa skrifað um reynslunám. Þeir 

leggja áherslu á reynslunám í útinámi og vilja meina að með reynslunámi sé hægt sé að 

hámarka árangur nemenda. 

3.2 Samvinnunám 

Samvinnunám (e. cooperative learning) á sér stað þegar hópur nemenda vinnur saman 

að sameiginlegu markmiði. Markmiðinu er náð ef allir í hópnum hjálpast að. 

Samvinnunám hjálpar 

einnig til við að efla 

sjálfstraust, félagsfærni og 

þroska nemenda (Ainscow 

og Muncey, 1989, bls. 102-

103). 

Samvinnunám var 

tiltölulega óþekkt og ekki 

mikið notað á árunum 1940 

til 1970. Um 1960 var talið 

að sterkir einstaklingar yrðu 

skapaðir með því að 

einangra nemendur og láta 

þá læra sjálfir án sambands 

við samnemendur sína. 

Félagsvísindamenn bentu 

hins vegar á mikilvægi samskipta og félagsmótun jafningja og það var ekki fyrr en um 

1980 sem samvinnunám ruddi leið sína í skólakerfið. Samvinnunám er nú ein 

vinsælasta námsaðferðin og hefur verið notuð á öllum skólastigum. Félagsfærni er 

mikilvæg í samvinnunámi og til að auka árangur námsins eru nemendur látnir æfa sig 

með því að kynnast og treysta hvor öðrum, tjá sig skýrt og nákvæmlega, samþykkja og 

styðja hvorn annan og leysa ágreining með uppbyggjandi hætti. Rannsóknir hafa sýnt 

Á fimmtu önn minni í uppeldis- og menntunarfræði tók ég 

valáfanga úr tómstunda- og félagsmálafræði. Ég var feiminn í 

fyrstu enda þekkti ég fáa í áfanganum. Það var þó ein stelpa 

með mér sem ég þekkti og það hjálpaði mikið. Í áfanganum var 

mikið um hópefli og samvinnu og ég kynntist nemendunum 

fljótt. Við fórum stundum í leiki og gerðum mörg hópverkefni 

sem mér fannst hjálpa mér mikið að efla sjálfstraust mitt. Við 

fórum til dæmis út í nafnaleik í fyrsta tíma. Þá hugsaði ég með 

mér að skrá mig úr áfanganum og finna einhvern annan en ég 

vissi líka að ég þyrfti að taka á feimninni og ákvað að skrá mig 

ekki úr áfanganum. Við héldum líka kynningar í hópum og mér 

fannst auðveldara með hverju skiptinu að tala fyrir framan 

nemendurna í áfanganum þar sem ég hafði kynnst þeim svo vel í 

gegnum hópeflið. Við fórum einnig saman í ferðalag og í því var 

mikið útinám og hópefli. Mér fannst það styrkja og bæta 

sjálfsmynd, sjálfstraust og félagshæfni mína. Allir þekktu alla og 

það var mjög gaman. Þetta er klárlega eitthvað sem ég á eftir að 

muna eftir úr skólagöngu minni.  
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að félagsfærni bæti ekki bara árangur samvinnunáms heldur byggi hún einnig upp 

jákvæðara samband meðal nemenda (Johnson og Johnson, 2009, bls. 365). 

4.0 Fræðimenn og kenningar  

Margir fræðimenn hafa lagt áherslu á mikilvægi beinnar reynslu í umhverfinu. Jean-

Jacques Rousseau var heimspekingur sem mælti með reynslunámi frekar en bóknámi. 

Hann lagði líka áherslu á mikilvægi líkamlegra athafna. Johann Heinrich Pestalozzi 

mælti einnig með reynslunámi, sérstaklega fyrir hagnýta færni eins og landbúnað, 

heimilishald, að spinna og vefa. Allt eru þetta athafnir sem margar útivistarbúðir nota. 

John Dewey skipar mikilvægan sess í menntun í Amersíku (e. American education) 

vegna skrifa hans um siðferðisþroska. Hann barðist fyrir mikilvægi þess að kenna 

siðferði, hvernig á að vera samvinnuþýður í samfélagi og hvernig á að hugsa. Dewey 

taldi hugsun vera verkefnalausn og til að læra að leysa verkefni þyrfti að eiga sér stað 

bein reynsla (Bunting, 2006, bls. 19-20).  

Þeir fræðimenn sem verður fjallað um í þessum kafla eru John Amos Comenius, 

Jean-Jacques Rousseau, John Dewey, George Herbert Mead, Jean Piaget, Lev Vygotsky, 

David Kolb og Howard Gardner. Comenius lagði mikla áherslu á reynslunám og útinám í 

kennslu og eins og fram kom í kafla 2.3 töldu Rousseau, Dewey og Piaget að börn næðu 

betri árangri í námi með því að nota öll skynfæri sín. Vygotsky lagði áherslu á 

samvinnunám og David Kolb taldi mikilvægt að nemendur kláruðu þekkingarhring 

námsefnisins. George Herbert Mead setti fram kenningu um myndun sjálfsins í gegnum 

samskipti og Howard Gardner setti fram fjölgreindarkenningu þar sem hann taldi að til 

væru átta greindir. 

4.1 John Amos Comenius 

John Amos Comenius fæddist árið 1592. Hann var tékkneskur kennari og vinna hans 

var sérlega þýðingarmikil varðandi stofnun og þróun reynslu- og útináms. Comenius 

trúði á að það þyrfti að mennta alla manneskjuna, svipað og hugmyndin er í mörgum 

hugtökum í menntunarfræðum í dag. Samkvæmt Comenius er mikilvægt að mennta 

hugann, tunguna, hjartað og hendur. Með þessari staðhæfingu meinti hann að 

mikilvægasta reynslan er sú sem manneskjan upplifir sjálfur. Hann viðurkenndi (e. 
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recognised) mikilvægi ferðalaga sem aðferð til að klára grunnmenntun og studdi 

jafnframt notkun leikja til að ná árangri í menntun. Comenius taldi að lærdómsferlið 

byrjaði og endaði með reynslu og að kennsla og lærdómur ættu að tengjast reynslu í 

náttúrunni (Martin, Franc og Zounková, 2004, bls. 4). 

Comenius trúði á alhliða menntun með skipulögðum leiðbeiningum sem byggðust á 

því að læra af beinni reynslu og þróaði menntakerfi fyrir bernskuárin og upp í háskóla. 

Hann skrifaði handbók þar sem hann lagði til að menntun yrði aldursskipt og að hún 

ætti að byrja snemma á barnæskunni til að byggja upp grunn fyrir seinni ár. Hann lagði 

til að leikir, líkamlegar athafnir, tónlist og ævintýri yrðu notaðar við menntun upp að 

sex ára aldri. Comenius gaf út fyrstu myndabókina, Orbus Pictus, sem átti meðal annars 

að efla málfar barna. Eitt af mikilvægasta framlagi hans var að hann hélt því fram að 

menntun fyrir börn ætti að vera virkt ferli sem innihéldi bæði huga og líkama í 

athöfnum sem börnunum líkaði (Peltzman, 1998, bls. 1). 

4.2 Jean-Jacques Rousseau 

Jean-Jacques Rousseau fæddist í Genf í Sviss árið 1712. Móðir hans lést stuttu eftir 

fæðingu hans og faðir hans yfirgaf hann þegar Rousseau var aðeins 10 ára gamall. Talið 

er að andlát móður hans hafi haft áhrif á skoðanir hans á uppeldi. Rousseau sá 

menntun fyrir sér sem aðferð til að þroska náttúrulega samsetningu einstaklinga, ekki 

aðeins til að bæta einstaklingana sjálfa heldur samfélagið í heild í gegnum þá hætti sem 

einstaklingar tengjast hvor öðrum.8 Rousseau taldi það grundvallaratriði í skóla að 

þroska persónuleika nemenda. Rousseau taldi að kennarinn ætti að leiðbeina 

nemandanum á þann hátt að nemandinn læri muninn á réttu og röngu með því að 

skilja afleiðingar gjörða sinna en ekki í gegnum refsingu sem tíðkaðist oft á þessum 

tíma (Gray og MacBlain, 2012, bls. 14-15).  

Rousseau taldi að uppalendur mannsins væru þrír, mennirnir, hlutirnir og náttúran. 

Mennirnir kenna fólki ýmsa hluti sem ekki lærast nema með leiðsögn þeirra. Umgengni 

fólks við þá hluti sem eru í umhverfinu gefa fólki reynslu og í gegnum náttúruna vaxa 

hæfileikar fólksins (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1995, bls. 25).  

                                                           
8
 Rousseau saw education as the means by which the natural make-up of individuals could be developed 

to not only improve them but also to improve society through the manner in which individuals engage 
with one another 
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Rousseau hélt því fram að börn lærðu best í gegnum reynslu. Hann taldi að bein 

reynsla og leikir hjálpuðu til við að efla tungumál, stærðfræðileg og skynfræðileg (e. 

sensory) hugtök (Peltzman, 1998, bls. 105). 

4.3 John Dewey 

John Dewey fæddist árið 1859 í Vermont fylki í Bandaríkjunum. Reynsla er mikilvægt 

hugtak fyrir Dewey, sérstaklega í umfjöllun um markmið menntunar. Hann gerði grein 

fyrir reynslu á tvennan hátt. Hjá Platon var reynsla venja eða varðveittur afrakstur 

fjölda prófana. Eftir daga Platons tapaði reynslan sinni verklegu merkingu og var meira 

hugræn og vitsmunaleg (Dewey, 2010, bls. 14-20). 

Dewey hefur verið kenndur við hugtakið „learning by doing“ en hann taldi að öll 

börn hefðu ákveðnar hvatir sem þyrfti að virkja með því að leyfa börnunum að takast á 

við verkefni sem ýttu undir þessar hvatir. Hvatirnar eru fjórar:  

1. Félagshvötin (e. the interest in conversation or communication). 

2. Rannsóknarhvötin (e. the interest in inquiry or finding out things). 

3. Sköpunarhvötin (e. the interest in making things or construction). 

4. Listhvötin (e. the interest in artistic expression) (Myhre, 2001, bls. 174).  

Dewey hafði mikil áhrif á kennslu í leikskóla. Hann breytti bekkjarstofunni í samfélag 

þar sem börn lærðu að vinna með hvort öðru og áttu frumkvæði að athafnasemi (e. 

activities), verkefnum og leik. Hann lagði til að myndlist, tónlist, skólaferðalög og nám í 

náttúrunni yrðu notuð til verkefnalausnar og sjálfstæðrar hugsunar. Kennarinn varð 

leiðbeinandi sem hjálpaði börnunum að þroska félagshæfileika sína og Dewey sagði að 

börn þroskuðust þegar þau taka þátt í athöfnum sem hafa tilgang. Ef börn fá réttan 

efnivið og fyrirmyndir hjálpar það til við að þroska færni sem barnið notar síðar, meðal 

annars að bjarga sér úr félagslegum og tilfinningalegum aðstæðum. Enginn 

heimspekingur hefur haft jafn mikil áhrif á menntun barna og Dewey. Endurtekningar 

nemenda hans og viðbætur annarra heimspekinga hafa mótað kenningar eins og við 

þekkjum þær í dag (Peltzman, 1998, bls. 3). 

4.4 George Herbert Mead 

George Herbert Mead fæddist í Bandaríkjunum árið 1863. Hann ólst upp í sveitahéraði 

í Bandaríkjunum en fluttist til Chicago árið 1894. Mead setti fram kenningu sem aðrir 
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fræðimenn hafa kallað fræði um táknbundin samskipti. Kenningin felur í sér að 

einstaklingar mynda sjálfið í gegnum samskipti sín við umhverfið. Umhverfið sest svo 

inn í sjálfið í gegnum frumuppalandann. Seinna gera einstaklingar greinarmun á því 

sjálfi sem kemur að utan og innan. Þeir greina frá eigin sjálfsmynd og þeirri sjálfsmynd 

sem umhverfið gefur þeim (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 41). 

4.5 Jean Piaget 

Jean Piaget fæddist 1896. Hann var svissneskur sálfræðingur og er þekktur fyrir að 

rannsaka hugarstarfsemi barna. Ein af meginhugmyndum Piaget um vitsmunalegan 

þroska barna er sú að vitrænn þroski þeirra skiptist í fjóra þætti, þroska, reynslu, 

félagsleg samskipti og jafnvægisleitni. Hann lagði áherslu á að forsenda vitsmunalegs 

þroska væri félagsleg samskipti. Þó svo að kenningar Piaget um reynslu barna og þróun 

taugakerfisins séu lykilatriði varðandi þroska barna verða aðrir þættir að spila inn í. 

Kennarar eiga að sjá til að félagsleg samskipti sé stór hluti í kennslu og að hún nái yfir 

fjölbreyttar aðferðir eins og kappræður, hlutverkaleik, táknræna leiki og umræðuhópa 

(Charles, 1982, bls. IV-2) 

4.6 Lev Vygotsky 

Lev Vygotsky fæddist í Rússlandi árið 1896. Hann hafði sérstaklega áhuga á vitsmuna- 

og tungumálaþroska og tengingu þess við nám. Vegna vinsældar kenninga Jean Piaget 

töldu margir kenningar hans skyggja á kenningar Vygotsky. Þó að Vygotsky teldi 

þekkingu barna byggjast á reynslu hélt hann því fram að persónuleg og félagsleg 

reynsla væru óaðskiljanlegar. Heimurinn sem börn búa í er mótaður af fjölskyldum 

þeirra, samfélaginu, menntun og menningu. Skilningur þeirra á heiminum kemur að 

hluta til frá gildum foreldra þeirra og annarra barna. Vygotsky trúði þó, rétt eins og 

Piaget, að börn lærðu mikið í gegnum leik. Hann trúði að tungumál og þroski byggist á 

hvort öðru og sagði börn nota tungumál þegar þau leika sér. Aðalframlag Vygotsky, 

sem hjálpar okkur að skilja þroska ungra barna, er skilningur hans á mikilvægi þess að 

börn læri af samskiptum kennara og jafningja (Mooney, 2000, bls. 81-83). 

4.7 David Kolb 

Fólk lærir á mismunandi hátt. Sumir læra best af reynslu, öðrum finnst betra að nota 

ígrundun og hinum sem eftir lenda á milli (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 161). 
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Svipaðar aðstæður geta myndast þegar fólk þarf að gera eitthvað, til dæmis að færa 

sófa. Sumir ráðast strax á sófann og reyna að færa hann á meðan aðrir hugsa fyrst 

hvernig best væri að færa sófann. 

David Kolb hannaði námshring sem skiptist í fjögur stig. Kenningin um hringinn segir 

að einstaklingar hafi tvær lærdómshliðar, annars vegar hlutbundin/óhlutbundin (e. 

concrete/abstract) hlið og hins vegar virk/ígrundandi (e. active/reflective) hlið (Sims og 

Sims, 1995, bls. 6-7). 

Námshringur Kolb skiptist í fjögur stig. Fyrsta stig hringsins er upplifun eða reynsla, 

annað stigið er athugun og ígrundun, þriðja stigið er alhæfing og fjórða stigið er 

beiting. Þó er hægt að sleppa fyrsta stigi og byrja strax á stigi tvö með því að sækja 

áður fengna reynslu. Reynslan sjálf veitir ekki nám en Kolb leggur mikla áherslu á 

ígrundun í námshring sínum því með ígrundun aukast líkurnar á námi (Jakob Frímann 

Þorsteinsson, 2012, bls. 79-82). Kolb sagði að þetta sæist augljóslega í verknámi eins og 

að læra að smíða. Enginn verður góður að smíða ef hann fær ekki reynsluna af því.  

Það getur hins vegar reynst erfitt að fá reynslu af huglægum þáttum. Oft er hægt að 

búa þannig um námið að nemendur öðlist reynsluna með verkefnum eins og 

athugunum, flokkun, umræðum, samantekt og mati (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 

164). 

4.8 Howard Gardner 

Franski sálfræðingurinn Alfred Binet og samstarfsmenn hans þróuðu fyrsta 

greindarprófið árið 1904. Það var tekið upp nokkrum árum síðar í Bandaríkjunum og 

breiddist út ásamt hugmyndinni að greind væri til og mælanleg í töluformi, 

greindarvísitölu (e. IQ). Howard Gardner setti spurningarmerki við þessi próf nær 

áttatíu árum síðar. Hann taldi skilgreininguna á greind of þrönga og setti fram sínar 

eigin hugmyndir um sjö grunngreindir og bætti áttundu greindinni við seinna. Gardner 

taldi ekki rétt að taka einstaklinginn úr námsumhverfi sínu og fela honum áður óséð 

verkefni til úrlausnar. Hann telur að greind snúist frekar um hæfileikann til 

þrautalausnar og hönnunar á afurðum sem spila saman og eru í samhengi við 

umhverfið (Armstrong, 2001, bls. 13-14). 
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Greindirnar átta eru: Málgreind, rök og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og 

hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og 

umhverfisgreind (Armstrong, 2001, bls. 14-15).  

Málgreind, samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind verða útskýrðar nánar þar sem 

þær tengjast efni ritgerðar en ekki verða gerð skil fyrir hinum greindunum.  

Málgreind er sú greind vísar til hæfileikans til að hafa munnleg áhrif (sagnþulir eða 

ræðumenn) og skrifleg áhrif (rithöfundar eða blaðamenn). Greindin felur í sér hæfnina 

til að notfæra sér setningafræði tungumáls, hljóðfræði, merkingarfræði og 

sveigjanleika tungumáls. Önnur greindin, samskiptagreind, felur í sér hæfileikann til 

skilnings og greiningar á skapi, fyrirætlunum, tilfinningum og innri hvöt annars 

einstaklings. Þriðja greindin, sjálfsþekkingargreind, felur í sér sjálfsþekkingu og hæfnina 

til að starfa og lifa á grunni þekkingarinnar. Einstaklingurinn hefur skýra sjálfsmynd og 

þekkir veikleika og styrkleika sína. Hann er meðvitaður um eigin líðan og ástand, 

skapgerð, innri hvatir og langanir. Hann hefur einnig mikinn sjálfsskilning, sjálfsvirðingu 

og sjálfsaga (Armstrong, 2001, bls. 14-15). 

Það er auðvelt að kenna fjölgreindarkenninguna því greindirnar tengjast allar 

raunverulegum atriðum. Þar má nefna orð, tölur, myndir, líkamann, tónlist, fólk, sjálfið 

og náttúruna. Rannsóknir hafa sýnt að það sé gott fyrir börn að fá kennslu sem ýtir 

undir hugsun þeirra um eigið nám (Armstrong, 2001, bls. 43). 

 Allar þessar kenningar eru mikilvægar varðandi útinám og félagsfærni. Flestir 

fræðimenn sem hafa verið nefndir lögðu ríka áherslu á reynslu í námi og að það þyrfti 

að þroska persónuleikann. Þeir töldu ígrundun mikilvæga og til að ná sem bestum 

árangri í námi þyrfti ígrundun að eiga sér stað. Mead og Gardner settu hins vegar fram 

kenningar um persónuleikann sjálfan þar sem Mead  vildi meina að sjálfið myndaðist í 

gegnum samskipti við umhverfið og Gardner setti fram fjölgreindarkenningu sína. Eftir 

þessa umfjöllun er rétt að líta nánar á félagsfærni. 

 

 



31 
 

5.0 Félagsfærni  

Þessi hluti ritgerðar snýr að þeirri 

félagsfærni sem telst mikilvæg í fari 

einstaklinga, meðal annars til að halda 

ræður, fyrirlestra og kynningar. Einnig 

geta útinám og reynslunám hjálpað 

einstaklingum að öðlast betri 

félagslega færni.  

 „Félagsfærni miðar að því að geta átt 

jákvæð og árangursrík samskipti við 

aðra. Heilbrigð sjálfsmynd er 

grundvöllur félagsfærni. Börn með 

góða félagsfærni eru líklegri til að eiga 

frumkvæði að samskiptum, viðhalda þeim og aðlaga sig breyttum aðstæðum. Þroskuð 

félagsfærni er grunnur að lífshamingju og lífsfyllingu hvers einstaklings.“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 35). 

5.1 Félagsgreind  

Félagsgreind (e. social intelligence) er sá eiginleiki sem gerir fólk meðvitað um eigin 

líðan sína þegar það á í samskiptum við aðra. Þessi eiginleiki einn og sér er ekki nóg til 

að mynda góða samskiptahæfileika. Eiginleikinn til að sýna samkennd (e. empathy) 

þarf líka að vera til staðar en samkennd vísar til getu einstaklinga að setja sig í spor 

annarra (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012, bls. 119). Félagsgreindin 

tengist bæði samskiptagreindinni og sjálfsþekkingargreindinni í fjölgreindarkenningu 

Gardners. Með Samskiptagreindinni hafa einstaklingar hæfileika til að setja sig í spor 

annarra og einstaklingur með góða sjálfsþekkingargreind er meðvitaður um eigin líðan í 

samskiptum. Fjölgreindarkenningu Gardners má sjá nánar í kafla 2.9.7. 

 Fyrst þróast þessi hæfileiki í samskiptum við fjölskyldumeðlimi en síðar í gegnum 

leik barnanna (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 40). 

 Fyrsta skrefið í átt að styrkingu sjálfsmyndar er að vera meðvitaður um eigin líðan, 

hegðun og hugsanir og hvernig hegðun og hugsanir hafa áhrif á sjálfsmyndina (Hulda 

Sólrún Guðmundsdóttir, 2012, bls. 28). 

Ég man afmælisdaginn minn þegar ég var í 

10.bekk í grunnskóla. Ég varð 16 ára þann dag og 

með elstu nemendum í skólanum. Margir krakkar 

létu vita þegar þeir áttu afmæli en ég hef aldrei 

kunnað vel við athygli og hélt því bara fyrir sjálfan 

mig.. En þó vissu einhverjir að ég átti afmæli og 

þegar einn byrjaði að óska mér til hamingju 

heyrðu aðrir það og athyglin dróst að mér. Ein 

stelpa sem var með mér í bekk kom svo að mér og 

spurði mig hvort ég ætti afmæli. Ég játaði því og 

hún óskaði mér til hamingju með daginn. Ég var 

svo stressaður og vissi ekkert hvað ég átti að segja 

en sagði svo: „Takk, sömuleiðis“. 
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5.2 Sjálfsmynd 

Sjálfsmyndin segir til um hversu tilbúnir einstaklingar eru til að takast á við þau verkefni 

sem þeir mæta. Allar hugmyndir og skoðanir einstaklinga ásamt viðhorfi þeirra til sjálfs 

sín myndar sjálfsmynd þeirra. Það sem einstaklingar nota til að greina sig frá öðrum 

myndar sjálfsmynd þeirra. Það geta verið líkamleg einkenni og félagslegir og sálrænir 

hæfileikar, eiginleikar og færni. Reynsla hefur einnig áhrif á myndun sjálfsmyndar og 

hvernig fólk vinnur úr henni (Hulda Sólrún Guðmundsdóttir, 2012, bls. 26). 

Það eru mörg atriði sem tilheyra sjálfsmyndinni, meðal annars persónuleiki, 

eiginleikar, framkoma, kyn, og félagshópar. Sumar hliðar sjálfsmyndarinnar eru lagðar 

til mats því fólk ber sig saman við aðra og telur sig gott í einhverju en ekki gott í öðru 

(Broadhead, Johnston, Tobbell, og Woolley, 2010, bls. 28). 

5.3 Sjálfstraust 

Helstu þættir sjálftrausts eru sjálfsímynd, sjálfsmat og sjálfsvirðing. Trú á sjálfan sig og 

eigin getu einkenna einstakling með gott sjálfstraust. Hann er öruggur og segir sínar 

skoðanir og myndar góð tengsl við og treystir öðrum. Hann þekkir styrkleika sína og 

veikleika og notar skynsemi sem 

gagnast sjálfum sér og öðrum. 

„Það sem einkennir sjálfstraust er 

tilfinning til að framkvæma hluti 

og eiga skilinn góðan árangur og 

lífsgleði. Æfing og endurtekning 

eru lykilatriði að bættu 

sjálfstrausti. Það skilar árangri að 

prófa sig áfram og þora að takast á 

við hluti. Það er mikilvægt að 

skapa gott umhverfi fyrir 

einstaklinga þar sem þeir mega 

gera mistök og nota reynsluna til 

að bæta sjálfa sig. Samskipti eru 

mótuð með sjálfstrausti. Hvort 

sem um ræðir einstakling eða hóp 

Í einum áfanga sem ég tók í háskólanum var okkur skipt í 

fjögurra manna hópa. Við áttum að vinna verkefni 

saman og búa til fyrirlestur. Kennarinn sagði að við 

ættum öll að læra fyrirlesturinn því þegar það kæmi að 

því að flytja hann yrðu öll nöfnin okkar skrifuð á miða, 

ruglað saman og dregið um það hver ætti að flytja 

fyrirlesturinn. Ég sagði hópmeðlimum mínum að ef 

nafnið mitt yrði dregið þá myndi ég ekki flytja 

fyrirlesturinn því ég væri svo stressaður. Svo þegar það 

kom að því að draga þá fór hjartað á fullt, ég varð 

eldrauður og byrjaði að svitna. Einn úr hópnum dró 

miða og átti að sýna kennaranum miðann strax svo við 

myndum ekki svindla. Sá sem dró miðann slapp frá 

kennaranum með miðann, sýndi restinni af hópnum og 

nafnið mitt stóð á miðanum. Við ræddum saman í 

smástund og ég sagði þeim að ég gæti þetta engan 

vegin. Á endanum bauð einn hópmeðlimur sig fram og 

sagðist flytja fyrirlesturinn. 
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þá sést það þegar við umgöngumst aðra. „Einstaklingar með lítið sjálfstraust eiga það 

til að forðast félagsskap, draga sig í hlé og jafnvel einangrast. Í stað þess að gera 

eðlilegar kröfur til umhverfisins leita þeir annarra leiða, koma sér t.d. hjá átökum með 

því að sýna þóknunargirni eða vera sammála síðasta viðmælanda“ (Erla Kristjánsdóttir 

o.fl., 2004, bls. 43-44).  

Allir vilja ná árangri í lífinu og til að ná þessum árangri er mikilvægt að hafa gott 

sjálfstraust. Þegar þess þarf skiptir miklu máli að geta talað sig til. „Það á ekki síst við 

þegar kemur að því að stíga á svið eða í pontu og tala fyrir framan hóp af fólki.“ (Hulda 

Sólrún Guðmundsdóttir, 2012, bls. 28). 

5.4 Samskiptafærni 

Í þessum samskiptahluta verður fjallað um samskiptafærni og samskipti. Sérstök 

áhersla verður lögð á ræðumennsku þar sem það tengist rannsóknarspurningu 

ritgerðarinnar.  

Manneskjan er félagsvera og þess vegna er mikilvægt að vera með hæfni í 

samskiptum (María Jónasdóttir, 2012, bls. 162). 

Samskiptafærni er leikni í samskiptum við aðra. Það er færni sem hjálpar til við 

tengslamyndun og setja fram skoðanir sínar sem og að hlusta á skoðanir annarra 

(Sigríður Arnardóttir, 2013, bls. 195). 

Samskiptafærni okkar tengir okkur við aðrar manneskjur. Það er lykillinn af því að 

hegða sér á viðeigandi hátt eftir aðstæðum (Johnson, 2000, bls. 9).  

Samskiptafærni hjálpar fólki að vinna saman í hópum. Þessi eiginleiki verður ekki til 

að sjálfu sér heldur þarf að æfa þennan þátt. Til að öðlast betri samskiptafærni þarf að 

læra af reynslu hópastarfs og hafa samskipti við annað fólk (Haukur Ingi Jónasson og 

Helgi Þór Ingason, 2012, bls. 32). 

Fólk sem leitast eftir útinámi hefur ekki endilega áhuga á að læra um vistfræði eða 

vinna í líkamlegum eiginleikum sínum heldur er það ef til vill að leita að meiri þekkingu 

um sjálft sig og samskipti sín við aðra. Tæknin sem kennari útináms notar til að hlúa að 

samskiptafærni er lík þeirri sem aðrir kennarar nota. Hugsum okkur tækni sem þarf til 

að mennta hóp af nemendum sem þekkjast ekki en mun eyða löngum tíma saman í að 

læra um ákveðið efni. Kennari í útinámi þarf að gera krefjandi einstaklings- og 
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hópverkefni, ná samheldni í hópinn og ná markmiði kennslunnar. Allt þetta krefst 

ákveðinna eiginleika í mannlegum samskiptum (Gilbertson o.fl., 2006, bls. 6). 

5.5 Samskipti 

Árangursrík samskipti (e. effective communication) hjálpa til við tileinka sér 

forystuhæfileika. Það er hægt að skilgreina samskipti sem miðlun upplýsinga á milli 

tveggja eða fleiri einstaklinga. Árangursrík samskipti eiga sér stað þegar fólk sem tekur 

á móti upplýsingum breytir skoðun sinni vegna þess sem sendandinn ætlaði að gefa til 

kynna. Í stuttu máli eru samskipti skilaboð eftir ákveðinni braut (e. pathway) svo þau 

skili sér eins og þeim var ætlað og eru árangursrík þegar breyting á hegðun á sér stað. 

Braut samskipta getur innihaldið allt að þrjár leiðir (e. channel):  hljóðrænt, sjónrænt 

og snerting. Skilaboðin sem eru send geta innihaldið upplýsingar í formi hugmynda (e. 

ideas), aðgerða (e. actions), tilfinninga (e. emotions) eða samansafn af þessu þrennu. 

Hugmyndir eru gjarnan gefnar til kynna með orðum og því þarf móttakandinn að hlusta 

vel á sendandann. Aðgerðir eru venjulega sjónrænar eða með snertingu og því þarf 

mótakandinn að fylgjast með sendandanum eða vera í sambandi við hann. 

Tilfinningum er hægt að miðla áfram með og án orða sem þýðir að móttakandinn þarf 

að hlusta og fylgjast með sendandanum á sama tíma (Priest og Gass, 2005, bls. 254). 

Samskiptin sem hér verða farin yfir er skipt í tvo flokka, formleg og óformleg samskipti. 

Svo verður kafað dýpra í annan flokkinn, formleg samskipti, þar sem ræðumennska 

fellur undir þann flokk. 

5.5.1 Formleg og óformleg samskipti 

Óformleg samskipti eru samskipti sem eiga sér stað í aðstæðum þar sem engar 

ákveðnar reglur um hegðun gilda. Þessi samskipti eru oft á milli fólks sem þekkist þar 

sem traust og vinátta er undirstaðan. Dæmi um slík samskipti eru smáfundir, rabb, 

persónuleg bréf, smáskilaboð og Facebook skilaboð. Óformleg samskipti eru oftast 

vandræðalaus og tilgangurinn með þeim er að halda vináttutengslum, safna 

upplýsingum eða fá álit hjá öðrum. Formleg samskipti eiga sér til hins vegar stað þegar 

fólk talar við stofnanir og á formlegum viðburðum. Dæmi um slíka viðburði eru fundir, 

yfirlýsingar og formleg bréf. Hvort sem um ræðir talað eða ritað mál eru oft ákveðnar 

hefðir í formlegum samskiptum (Hulda Sólrún Guðmundsdóttir, 2012, bls. 15). 
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5.5.2 Ræðumennska – að koma fram 

„Ónefndur sagði einhverju sinni að heili mannsins byrjaði 

að starfa á því augnabliki sem við kæmum í heiminn og 

léti ekki af störfum fyrr en við hygðumst halda ræðu 

opinberlega. Sannleikskorn kann að leynast í þessum 

orðum en þó svo væri er hægt að yfirvinna þetta og 

koma í veg fyrir að heilinn slökkvi þannig á sér.“ (Hulda 

Sólrún Guðmundsdóttir, 2012, bls. 33). 

Fólk fæðist ekki með þann eiginleika að geta tjáð sig örugglega fyrir framan aðra og 

þessi eiginleiki festist ekki í fari þeirra. Það fer eftir ástandi okkar, þjálfun og uppeldi 

hvernig tjáning okkar verður (Sigríður Arnardóttir, 2013, bls. 34).  

Flestum finnst auðvelt að tjá við meðlimi fjölskyldu sinnar og við vini sína en eiga 

mun erfiðara með að halda ræðu, þó það sé fyrir sama hópinn. Margir halda að það sé 

þeim ógerlegt að halda ræðu eða stíga á svið fyrir framan hóp af fólki, þeir detti úr 

sambandi og frjósi. Þegar á reynir kemur þó annað í ljós (Hulda Sólrún 

Guðmundsdóttir, 2012, bls. 34).  

 Örugg tjáning nýtist vel við aðstæður eins og fundi, atvinnuviðtöl, þegar halda skal 

ræðu, í félagsstarfi og þegar fólk á samskipti við nágranna (Sigríður Arnardóttir, 2013, 

bls. 27). 

Jerry Seinfeld9 sagði: „Samkvæmt flestum rannsóknum er helsti ótti fólks að halda ræðu. Í 

öðru sæti er dauði. Dauði er númer tvö. Er það rökrétt? Þetta þýðir ef meðalmanneskja fer í 

jarðarför þá er henni betur borgið ofan í kistunni 

en að halda líkræðuna“.10  

Allir verða spenntir þegar þeir þurfa að tala 

fyrir framan hóp og það er mikilvægt að þeir 

geri sér grein fyrir því að þeir eru ekki þeir einu 

sem þurfa að takast á við spennu. Það er hægt 

að tileinka sér ræðumennsku og framkomu í 

stigum. Hægt er að byrja í litum hópum, þar 

sem öryggið er meira og færa sig svo í stærri 

                                                           
9
 Jerry Seinfeld er bandarískur uppistandari, leikari, handritshöfundur og kvikmyndaframleiðandi 

10
 According to most studies, people's number one fear is public speaking. Number two is death. Death 

is number two. Does that sound right? This means to the average person, if you go to a funeral, you're 
better off in the casket than doing the eulogy 
 

Í framhaldsskóla fékk ég oft að sleppa 

við fyrirlestra en stundum var ég of 

hræddur og feiminn við að spyrja 

kennarann hvort ég mætti sleppa 

þeim. Ég held að ég hafi satt best að 

segja aldrei flutt fyrirlestur einn í 

framhaldsskóla og þegar ég flutti 

fyrirlestur með hóp, þá talaði ég 

sjaldan og reyndi að forðast 

augnsamband við salinn. 
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hópa (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004, 

bls. 67). 

Fólk í dag þarf að kunna að vinna saman í hópum, taka viðtöl eða vera viðmælandi 

og svo framvegis. Persónuleiki hvers og eins skiptir máli í þessum aðstæðum og öllum 

langar mismikið að standa fyrir framan annað fólk og tjá sig. Allir þurfa þó að læra 

færnina til að komast af í þessum aðstæðum (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004, bls. 66). 

Með námi í ræðumennsku öðlast fólk meira en færnina sjálfa til að halda ræður. Það 

öðlast margfalda reynslu  og aðalatriðið er sjálfsöryggi (Carnegie, 1985, bls. 17). 

Það skiptir líka máli hvernig við segjum hlutina og líkamsburður, klæðnaður og 

augnaráð hafa áhrif á það sem við látum út úr okkur. Það er mikilvægt að nemendur fái 

tækifæri til að æfa ræðumennsku, framsögn og líkamstjáningu í skóla þar sem 

markmiðið er að þeir öðlist reynslu og fái meira sjálfstraust (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 

2004, bls. 66-67). 

Skortur á sjálfstrausti getur valdið því að einstaklingar tjái sig ekki um eitthvað sem 

þeir myndu vilja tjá sig um. Þess vegna er mikilvægt að styrkja sjálfstraust einstaklinga 

(María Jónasdóttir, 2012, bls. 149). 

Flestum finnst erfitt að tjá sig fyrir framan aðra, sérstaklega þegar það þarf að skipta 

úr óformlegum samskiptum í formleg samskipti. Það fæðist enginn með þann hæfileika 

að geta tjáð sig fyrir framan aðra. Það er mikilvægt að vinna að því að bæta félagsfærni 

sína, sérstaklega sjálfsmynd og sjálfstraust og með æfingu getur fólk bætt þessa hluti 

og öðlast reynslu af því að halda ræður. Æfingin skapar meistarann. 

6.0 Lokaorð 

Eins og sést er útinám mjög vítt hugtak en fræðimenn eru sammála um að reynslunám 

og samvinnunám séu mikilvægir þættir í útinámi. Útinám hefur breyst mikið á 

undanförnum árum. Útinám hefur einnig verið til lengi en ekki alltaf í sömu mynd og 

nú. Það byrjaði með tjaldútilegum og áherslan var meira á líkamlegar athafnir en núna 

inniheldur útinám mun meira en samband mannsins við græna náttúru og þessa 

líkamlegu þætti. Útinám stuðlar líka að því að efla félagslega færni og þroska 

einstaklinga. Þó ber að hafa í huga að útinám er ekki endilega fyrir alla eins og Ann-
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Helen Odberg segir. Margir einstaklingar geta ekki tekið þátt í útinámi vegna fötlunar 

eða út af öðrum ástæðum. Það getur til dæmis reynst erfitt fyrir einstakling í hjólastól 

að taka þátt í leik sem krefst mikillar hreyfingar. Eins og segir í kafla 2.4 þá eru leikir 

grunnur að vel heppnaðri útikennslu. Aðalnámskrár skóla leggja meðal annars áherslu 

á leik þar sem hann eflir félagsleg samskipti. Þar stendur líka að markmið sé að efla 

félagsfærni og sjálfsmynd nemenda. En hvernig eflir reynslunám félagsfærni og hvernig 

styður útinám við samskiptafærni? Rannsóknir og þróunarverkefni sýna að útinám hafi 

jákvæð áhrif á sjálfsmynd og sjálfstraust þátttakenda. Ein viðamesta rannsókn sem 

gerð hefur verið á útinámi sýndi einnig fram á bætta félags- og samskiptafærni. 

Reynsla og upplifun eru hugtök sem eru mikilvæg í útinámi og leik en leikurinn 

tengist útinámi og sem dæmi læra einstaklingar af reynslu, vinna saman og efla 

samskiptahæfileika sína í gegnum leikinn. Leikurinn er góð aðferð því hún er 

nemendamiðuð og gefur einstaklingum tækifæri á að þroska félagshæfileika sína en 

verkefnið margar rannsóknir og verkefni, sem fjallað var um í kafla 2.5.1, sýndu fram á 

það. Einnig hafa margir þekktir fræðimenn fjallað um reynslunám og lagt mikla áherslu 

á mikilvægi beinnar reynslu í námi og þar má nefna John Amos Comenius, Jean-Jacques 

Rousseau, John Dewey, Jean Piaget, Lev Vygotsky og David Kolb. Meðal annars taldi 

Comenius að lærdómsferlið byrjaði og endaði með reynslu og að kennslu og lærdóm 

ætti að tengja við reynslu í náttúrunni. Rousseau hélt því fram að hæfileikar mannsins 

þroskuðust í náttúrunni og að leikir og bein reynsla efldu tungumál og John Dewey taldi 

að börn hefðu fjórar hvatir sem þyrfti að virkja með því að gefa börnum tækifæri á að 

takast á við ýmiss verkefni. Ein af þessum hvötum er félagshvötin sem snýr að 

félagsfærni. 

George Herbert Mead og Howard Gardner settu fram kenningar sem tengjast 

félagsfærni. Fjölgreindarkenning Gardners snýst um að greind sé ekki eitt hugtak 

heldur séu til margar greindir en hins vegar er auðvelt að kenna greindirnar. Kenning 

Meads felst aftur á móti í að sjálfsmyndin myndist í gegnum samskipti við umhverfið. 

Sjálfsmynd og sjálfstraust hjálpa fólki að takast á við þau verkefni sem það mætir og 

því er mikilvægt fyrir fólk að byggja þessa tvo hluti upp. Það getur verið erfitt að kenna 

unglingum að efla þessa þætti þar sem þeir margir ná ekki tengingu við námsefnið. Það 

þarf að finna efni sem þeir hafa áhuga á og reyna að efla sjálfsmynd og sjálfstraust í 
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gegnum það efni því árangursríkasta aðferðin er sú sem dregur nemandann beint að 

efninu sjálfu.  

Til að læra af reynslunni þarf félagsgreindin að vera góð. Það þarf að geta hugsað 

um eigin líðan þegar samskipti eiga sér stað og nota þær upplýsingar sem maður safnar 

til að bæta samskiptahæfileika sína. Samskipti eru mikilvægur þáttur í lífi 

manneskjunnar en eins og flestir vita er hún mikil félagsvera. Til að geta haldið ræður 

þarf að kunna að eiga samskipti við aðra. En þó svo að fólk geti talað við ættingja og 

aðra fjölskyldumeðlimi í daglegu lífi þarf ekki að vera að sama fólkið geti staðið fyrir 

framan fólk og haldið ræðu. Það er erfitt að standa upp og tjá sig fyrir framan fólk en 

fólk þarf að gera sér grein fyrir því að það öllum finnst það erfitt. Það er samt gott fyrir 

alla að geta tjáð sig fyrir framan aðra og gott er að byrja í litlum öruggum hópum og 

stækka smám saman við sig. 

7.0 Umræða 

Mér finnst reynslunám vera góð leið til að læra á skemmtilegan hátt og góður kostur til 

að efla samskiptahæfileika. Það er hægt að blanda leik saman við námið og finna aðrar 

leiðir við námið heldur en fyrirlestra. Þannig getur reynslunám brotið upp hefðbundna 

kennslu og hleypt smá lífi í kennsluna. Náttúran býður upp á stórt svæði þar sem hægt 

er að athafna sig vel og til dæmis fara í leiki. Ég er hins vegar ekki sammála Ann-Helen 

Odberg um að kennsluumhverfi útináms henti öllum. Það getur reynst erfitt fyrir suma, 

meðal annars fatlaða, að taka þátt í leikjum eða öðrum athöfnum sem eru notaðar í 

útinámi. Hins vegar býður náttúran upp á mikið pláss og því getur verið auðveldara 

fyrir fólk í hjólastól að athafna sig utandyra heldur en inni þar sem mikil þrengsli eru. 

Mér finnst leikurinn frábær leið til að efla félagslega færni og styrkja sjálfsmynd 

einstaklinga. Það myndast stemning í leikjum sem er erfitt að lýsa en leikurinn getur 

fengið fólk til að sleppa sér aðeins og þora að gera hluti sem það myndi annars ekki 

gera. Í gegnum leik þarf fólk ekki að vera eins formlegt og þegar það heldur ræður eða 

kynningar. Það er eins og formleg samskipti séu vandræðaleg og fólk veit ekki hvernig 

það á að vera.  
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Leikir eru stór partur af útinámi því þeir fá fólk til að takast á við aðstæður og 

upplifa í gegnum reynslu. Það myndast öðruvísi stemning í leikjum og feimnin virðist 

víkja fyrir skemmtuninni. Það er hins vegar undir einstaklingnum komið hvernig hann 

vinnur úr reynslunni. Ef upplifunin er góð eflir það sjálfstraust viðkomandi og hann 

byggir sífellt ofan á fyrri reynslu og upplifanir.  

Mér datt aldrei í hug að útinám gæti eflt þá þætti eins og sjálfstraust og sjálfsmynd, 

sérstaklega þegar kemur að því að halda ræður, fyrirlestra og fleira. Ég hafði ekki 

hugsað neinar aðrar leiðir nema að æfa sig að halda ræður. En hvernig getur maður 

æft sig ef maður þorir því ekki? Þar getur útinám hjálpað og ég er þeirrar skoðunar að 

útinám hjálpi sannarlega til við að efla þá þætti sem þarf til að tala fyrir framan hóp af 

fólki. Í áfanganum Inngangur að tómstundafræðum sem ég tók á fimmtu önn minni í 

Háskóla Íslands var útinám töluvert notað eins og ég sagði frá í inngangi ritgerðarinnar. 

Mér fannst áfanginn hjálpa mér mikið við að takast á við þann ótta sem ég stóð frammi 

fyrir, að tala fyrir framan aðra. Það sem hjálpaði mikið voru allir hópeflisleikirnir sem 

við fórum í því við kynntumst betur. Ég tel mikilvægt að þekkja þá sem eru með manni í 

bekk því það auðveldar samskipti innan hópsins. Það getur því verið gott að byrja með 

hópefli strax í grunnskólum því þar er bekkjarkerfi þar sem nemendur geta verið saman 

í bekk í 10 ár. Þegar nemendurnir fara svo í framhaldsskóla er gott að vera búinn að 

byggja upp sjálfsmynd, sjálfstraust og samskiptafærni því það getur gert skólagönguna 

auðveldari og skemmtilegri. 
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