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Útdráttur 
Þessi ritgerð er lögð fram til B.Ed.-gráðu í grunnskólakennarafræði við Háskóla 

Íslands. Viðfangsefni hennar er útikennsla og markmiðið er að varpa ljósi á þá kosti 

sem hún hefur á yngsta stigi grunnskólans. Með útikennslu er átt við það þegar 

kennsla er færð út fyrir veggi skólans með nám að leiðarljósi og stuðlað er að því að 

nemendur læri með því að framkvæma og upplifa. Í ritgerðinni er fjallað um helstu 

kosti útikennslu og hvernig hún getur komið að gagni við nám en hún getur farið fram 

víða og þarf ekki að taka langan tíma. Fjallað er um mikilvægi hreyfingar og hvernig 

útikennsla stuðlar að aukinni hreyfingu og útivist. Komið er inn á áhrif útikennslu á 

Íslandi og sérstaklega hvernig náttúrufræði hefur verið nýtt sem grunnur að 

útikennslu. Gerð eru skil á kenningum fræðimannanna Jean Piaget, John Dewey, Lev 

Vygotsky og Howard Gardner og hvernig þær styðja útikennslu. Einnig verður vikið 

að hlutverki kennara sem er mjög mikilvægt enda að mörgu að huga. Að lokum er 

fjallað um námsmat sem er nauðsynlegur hluti af útikennslu og nokkur dæmi nefnd 

um æskilegt námsmat. 
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Formáli 
Ritgerðin er lokaverkefni mitt til B.Ed.-gráðu í grunnskólakennarafræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, dr. Gunnhildi 

Óskarsdóttur kennara og dósent við Menntavísindasvið, fyrir frábæra leiðsögn, 

stuðning og gagnlegar ábendingar varðandi verkefnið. Auk þess vil ég þakka 

fjölskyldu minni fyrir aðstoð og yfirlestur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 6 

Inngangur 
Í kennaranámi mínu við Háskóla Íslands kynntist ég útikennslu í fyrsta skipti. Ég hef 

öðlast reynslu af slíkri kennslu í vettvangsnámi og í starfi í grunnskóla og heillaðist 

fljótt af henni. Ég var því ekki lengi að ákveða að skrifa um útikennslu í lokaverkefni 

mínu til B.Ed.-gráðu í grunnskólakennarafræði. 

     Á undanförnum árum hefur útikennsla notið síaukinna vinsælda hér á landi sem  

erlendis, bæði í leikskólum og grunnskólum. Með útikennslu er átt við það þegar 

kennsla er færð út fyrir veggi skólans með nám að leiðarljósi. Nemendur fá tækifæri 

til að upplifa nám við raunverulegar aðstæður sem dýpkar skilning þeirra á 

viðfangsefninu. Í útikennslu er ýtt undir hreyfingu og að nemendur öðlist nýja 

þekkingu með því að framkvæma hluti upp á eigin spýtur. Mikilvægt er að kennsla í 

skólastarfi sé heildstæð og tengist reynslu nemenda og á það einnig við um útikennslu. 

Kostur gefst á að samþætta námsgreinar og þannig er stuðlað að því að nemendur læri 

sem mest og að námið sé heildstætt. 

     Markmið þessa lokaverkefnis er að varpa ljósi á útikennslu og þá kosti sem hún 

hefur á yngsta stigi grunnskólans. Byrjað er á að skilgreina útikennslu og draga fram 

skoðanir og hugmyndir ýmissa fræðimanna. Því næst er fjallað um kosti útikennslu 

og hver ávinningur sé fyrir nemendur. Fjallað er um áhrif útikennslu á Íslandi og þá 

sérstaklega í náttúrufræði. Þar á eftir eru gerð skil fyrir kenningum fræðimannanna 

Jean Piaget, Lev Vygotsky, John Dewey og Howard Gardner og hvernig þær styðja 

við hugmyndir um útikennslu. Að lokum er fjallað um hlutverk kennara og fjölbreytt 

námsmat í útikennslu.  
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1. Hvað er útikennsla? 
Sumir telja að það sé erfitt að skilgreina útimenntun (e. outdoor education) vegna 

þess hve mikið hún hefur þróast í tímans rás (Hammerman, Hammerman og 

Hammerman, 2001, bls. 2) Í grundvallaratriðum er útimenntun eða útikennsla 

kennsluaðferð sem er notuð til að styðja við nám (Hammerman o.fl., 2001, bls. 11). 

Áður fyrr var einkum talað um útikennslu þegar einstaklingar lærðu utandyra, til 

dæmis í sumarbúðum eða úti á skólalóðinni. Útikennsla er ekki ný af nálinni, 

hugtakið hefur þróað með sér fjölbreytta merkingu og skiptar skoðanir eru á því 

hvernig megi túlka hana. Í útikennslu er umhverfið notað sem verkfæri þar sem 

nemendur upplifa námið við raunverulegar aðstæður og læra með því að framkvæma. 

Útikennsla getur innihaldið allt frá því að tjalda úti í náttúrunni til þess að skrifa ljóð 

úti á skólalóðinni (Broda, 2007, bls. 5-6).  

     L. B. Sharp var einn af fyrstu forsvarsmönnum útikennslu. Hann var þeirrar 

skoðunar að kenna ætti þau viðfangsefni inni sem æskilegt er að kenna þar en notast 

við útikennslu þegar það ætti við (Gilbertson, Bates, McLaughlin og Ewert, 2006, bls. 

11). Gilbertson o.fl. (2006, bls. 4) vísa í fræðimanninn Priest sem hefur lýst 

útikennslu á þann hátt að hún sé eins konar regnhlífarhugtak yfir öll form útikennslu, 

hvort sem um er að ræða ævintýranám eða umhverfismenntun. Priest setur fram sex 

meginatriði sem útikennsla felur í sér. Í fyrsta lagi er útikennsla aðferð sem stuðlar að 

námi og kennslu utandyra. Í öðru lagi býður útikennsla upp á reynslu sem nemendur 

geta ekki öðlast inni í skólastofunni. Í þriðja lagi á útikennsla sér fyrst og fremst stað 

utandyra. Í fjórða lagi er ýtt undir að nemendur noti skynfærin með því að hlusta, 

horfa, lykta, smakka og snerta. Í fimmta lagi er hægt að samþætta ýmsar námsgreinar 

í útikennslu. Í sjötta lagi snýr útikennsla að samskiptum fólks úti í náttúrunni. 

     Beames, Higgins og Nicol (2012, bls. 12-13) telja að allir nemendur eigi rétt á 

útikennslu og að hún geti haft jákvæð áhrif á nám þeirra í öllum námsgreinum. Þeir 

benda á að útikennsla geti veitt mikilvæg tækifæri til að bæta heilsu og velferð 

nemenda. Þetta er í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og 

umhverfismennt (2007, bls. 9) þar sem fram kemur: „Óhætt er að fullyrða að 

útikennsla, það er að flytja kennslu að einhverju leyti út fyrir veggi skólans, auðgi og 

styrki allt nám ásamt því að vera hollt bæði líkama og sál“.   

     Ann-Helen Odberg (2010, bls. 59-60) bendir á að útikennsla hafi marga kosti eins 

og til dæmis að efla virkni og færni nemenda, auka heilbrigði þeirra og námsárangur 
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almennt. Í útikennslu er reynsla frá fyrstu hendi höfð að leiðarljósi og gengið út frá 

því að nemendur læri best með því að framkvæma sjálfir. Útikennsla er kennslustofa 

fyrir alla þar sem námið á sér stað á forsendum nemandans og kennarinn sér um að 

styðja hann og leiðbeina honum. Odberg komst svo að orði: ,,Útikennsla er hugtak 

sem nær yfir alla menntun sem á sér stað utanhúss, hvort sem það er í þéttbýli eða 

dreifbýli, manngerðu umhverfi eða villtri náttúru“. Vedum (2001, bls. 16) leggur 

áherslu á að útikennsla sé ekki bara gönguferð um skóginn þar sem nemendur fá að 

leika sér heldur eigi útikennsla sér stað þegar kennslan er flutt utandyra og hún 

einkennist af því að nemendur vinni verkefni sjálfstætt, ýmist einstaklings- eða 

hópverkefni í litlum hópum. 

     Í bókinni Nærmiljøet som klasserom: Uteskole i teori og praksis fjallar norski 

fræðimaðurinn Jordet (2003, bls. 24) um uteskole eða útiskóla í stað útikennslu. 

Samkvæmt hugmyndum hans um útiskóla er hluti af kennslunni fluttur reglulega út í 

nánasta umhverfi skólans og verkefni unnin þar. Nemendur fá tækifæri til að nota öll 

skilningarvitin og öðlast beina reynslu af raunveruleikanum. Tækifæri gefst til 

samveru og þess að auka reynslu og efla ímyndunarafl nemenda. Jordet telur að í 

útiskóla gefist fjölbreyttir möguleikar á að samþætta námsgreinar þar sem kennsla er 

samtvinnuð við útikennslu. Nemendur læra um raunveruleikann í raunveruleikanum 

sjálfum; náttúruna úti í náttúrunni og samfélagið í samfélaginu sjálfu. 

     Eins og sjá má eru mismunandi skoðanir á því hvernig eigi að skilgreina hugtakið 

útikennsla en í ritgerðinni verður gengið út frá því að útikennsla sé aðferð sem getur 

falið í sér margar kennsluaðferðir. 

2. Kostir útikennslu 
Útikennsla hefur marga kosti og ekki hvað síst á yngsta stigi grunnskólans. Í næstu 

köflum verður fjallað um þá kosti. Fyrst verður fjallað um hvernig útikennsla styður 

við nám og samþættingu námsgreina. Síðan verður fjallað um hvar útikennsla getur 

átt sér stað og þann tíma sem hún getur tekið. Að lokum verður fjallað um mikilvægi 

þess að börn hreyfi sig og hvernig útikennsla stuðlar að aukinni hreyfingu og útiveru. 

2.1 Útikennsla hefur jákvæð áhrif á nám 

Þegar grunnskólastarf er skipulagt skal leggja áherslu á nám og menntun nemenda og 

þá færni sem þeir eiga að hafa öðlast þegar þeir ljúka námi (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almennur hluti 2011, bls. 23). Grunnskólar eiga að sjá til þess að námið sé heildstætt, 
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hvort sem námsgreinar eru samtvinnaðar eða kenndar hver í sínu lagi (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Almennur hluti 2011, bls. 7). Lögð er áhersla á að skólar samþætti 

útikennslu í skólanámskrá sinni til þess að nemendur fái tækifæri til að kynnast og 

læra að njóta umhverfis síns og til að efla virðingu þeirra fyrir því (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt 2007, bls. 9). Í útikennslu er stuðlað að 

því að nemendur fái tækifæri til að sjá samfélagið og náttúruna frá öðru sjónarhorni 

(Smith-Walters, 2005, bls. 87). 

      Útikennsla er oft og tíðum aðeins tengd við kennslu í raungreinum. Æskilegt er að 

kenna sumar raungreinar utandyra en þar er einnig hægt að kenna aðrar námsgreinar, 

eins og samfélagsfræði, myndmennt og íþróttir (Broda, 2007, bls. 11). Þegar 

námsgreinar eru samþættar í útikennslu eru valin viðfangsefni úr ólíkum 

námsgreinum. Þannig er stuðlað að því að nemendur geri sér grein fyrir tengingu 

mismunandi námsgreina og fái sem mest út úr kennslunni.  

     Í útikennslu er oftast farið út fyrir þá hefðbundnu kennslu sem nemendur hafa 

vanist inni í skólastofunni (Hammerman o.fl., 2001, bls. 18). Smith-Walters (2005, 

bls. 92) telur að í útikennslu gefist kostur á að gera kennsluna lifandi þar sem 

nemendur fá tækifæri til að öðlast betri skilning og dýpri innsýn í ákveðin 

viðfangsefni. Í hefðbundinni kennslu er oftast einungis lesið og rætt um viðfangsefnið 

og nemendur fá ekki tækifæri til að kynnast því af eigin raun (Hammerman o.fl., 2001, 

bls. 11). 

     Gengið er út frá því í útikennslu að nemendur læri best við raunverulegar aðstæður 

þar sem þeir fá tækifæri til að framkvæma upp á eigin spýtur (Smith-Walters, 2005, 

bls. 87). Eftir kennslu úti í fersku lofti ríkir oft meiri ró í bekkjum, einbeiting 

nemenda verður betri og agavandamál fátíðari (Ann-Helen Odberg, 2010, bls. 61). 

Nemendur sem eiga í erfiðleikum með að læra inni í hinni hefðbundnu skólastofu 

eiga oft auðveldara með að læra utandyra (Broda, 2007, bls. 15). 

     Í útikennslu sem annarri kennslu er mikilvægt að hafa viðmið námskrár í huga til 

að stuðla að góðum námsárangri nemenda (Beames o.fl., 2012, bls. 18). Í 

grunnskólum skulu kennsluaðferðir vera fjölbreyttar og kennarar eiga að velja leiðir 

sem miða að því að nemendur nái sem bestum árangri. Þegar kennarar velja 

kennsluaðferðir skulu þeir taka tillit til aldurs, þroska og getu nemenda. Auk þess 

skulu þeir taka tillit til þess hvers eðlis viðfangsefnið er. Þegar kennsla er vönduð og 

löguð að þörfum nemenda eru meiri líkur á að þeir nái árangri (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Almennur hluti 2011, bls. 46).  
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     Margar kennsluaðferðir sem notaðar eru við kennslu inni í skólastofunni eru 

einnig viðeigandi eða hægt að útfæra í útikennslu (Hammerman o.fl., 2001, bls. 63). 

Ingvar Sigurgeirsson (1999, bls. 67) leggur áherslu á að allar kennsluaðferðir hafi 

sína kosti og galla. Þær byggist á ólíkri hugmyndafræði og hafi mismunandi markmið. 

Misjafnt er hvað hentar hverjum nemanda og því er mikilvægt að nota fjölbreyttar 

aðferðir. Ingvar bendir jafnframt á að fjölbreytni í kennslu stuðli að skemmtilegra og 

eftirminnilegra námi (bls. 41). 

2.2 Útikennsla getur átt sér stað víða og þarf ekki að taka langan tíma 

Útikennsla á sér oftast stað á fjórum mismunandi stöðum: á skólalóðinni, í 

nærumhverfinu, í skipulögðum vettvangsferðum og í lengri ferðum sem standa yfir í 

nokkra daga (Beames o.fl., 2012, bls. 13). Hægt er að stunda útikennslu á 

skólalóðinni, hvort sem hún er leikvöllur með leiktækjum eða þakin trjám og gróðri 

(Hammerman o.fl., 2001, bls. 21). Jordet (2003, bls. 58-59) nefnir einnig að 

útikennsla geti átt sér stað víða,  til dæmis í fjöru, skógi eða almenningsgarði. Hann 

álítur að hægt sé að kenna nemendum ýmislegt um samfélagið með því að nota 

útikennslu og fara til dæmis á söfn, í matvörubúð, í viðskiptaumhverfi eða í heimsókn 

til fjölmiðla.  

     Útikennsla getur tekið allt frá nokkrum mínútum upp í eina klukkustund eða meira. 

Þegar kenna á nemendum ákveðið viðfangsefni sem áætlað er að muni taka 

töluverðan tíma er upplagt að fara í vettvangsferð (Hammerman o.fl., 2001, bls. 21). 

Broda (2007, bls. 68) mælir með því að útikennsla fari fram í stuttum lotum sem 

lengist smám saman ef nemendur hafa enga reynslu af henni. Þegar nemendur stíga 

sín fyrstu skref í útinámi er mikilvægt að viðfangsefnin séu hnitmiðuð og taki stuttan 

tíma. Broda leggur áherslu á að útikennsla sé stunduð reglulega allt árið. Ann-Helen 

Odberg (2010, bls. 61) bendir á að í útikennslu læri nemendur jafnframt að klæða sig 

eftir veðri og séu opnari fyrir útiveru við önnur tækifæri. 

2.3 Mikilvægi hreyfingar og útiveru 

Nú á dögum er kyrrseta eitt helsta heilbrigðisvandamál iðnríkja víða um heim. Í 

kjölfarið hafa ofþyngd og offita orðið vaxandi vandamál, meðal annars á Íslandi. 

Aukin kyrrseta og líkamsfita stuðla að algengustu orsökum ótímabærs heilsubrests og 

dauðsfalla á Vesturlöndum. Þar má til dæmis nefna hjarta- og æðasjúkdóma, 

krabbamein, of háan blóðþrýsting og sykursýki af tegund tvö (Sigurbjörn Árni 
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Arngrímsson, Erlingur Birgir Richardsson, Kári Jónsson og Anna Sigríður Ólafsdóttir, 

2012, bls. 277).  

     Á undanförnum árum hefur hreyfingarleysi barna og unglinga aukist (Erlingur 

Jóhannsson, 2007, bls. 9). Nauðsynlegt er að börn hreyfi sig til að þau vaxi á 

eðlilegan hátt og öðlist nægan hreyfiþroska, styrk og fimi. Regluleg hreyfing dregur 

einnig úr líkum á geðrænum vandamálum, eflir sjálfstraust og bætir námsárangur 

(Gígja Gunnarsdóttir, 2005). Norræna ráðherranefndin mælist til þess að börn hreyfi 

sig í að minnsta kosti klukkustund á hverjum degi og lögð sé áhersla á fjölbreytta 

hreyfingu (Erlingur Jóhannsson, 2007, bls. 9). Meiri líkur eru á að börn og unglingar 

sem hreyfa sig mikið séu með gott úthald og litla líkamsfitu og búi þar af leiðandi við 

gott heilsufar (Sigurbjörn Árni Arngrímsson o.fl., 2012, bls. 277).  

     Íslensk rannsókn sem var gerð á árunum 2003-2004 sýndi fram á að um 

fimmtungur níu ára barna þjáist af ofþyngd eða offitu (Erlingur Jóhannsson, 2007, bls. 

9). Í rannsókninni kom í ljós að börn sem verða of þung eða feit þegar þau eru ung 

eru líklegri til að viðhalda því líkamsástandi fram á unglingsaldur (Kristján Þór 

Magnússon, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Þórarinn Sveinsson og Erlingur 

Jóhannsson, 2011, bls. 75). 

     Erlingur Jóhannsson (2007, bls. 9-10) telur að til að draga úr hreyfingarleysi barna 

sé nauðsynlegt að grípa til markvissra aðgerða sem flestir í samfélaginu taki þátt í. 

Þar má til dæmis nefna grunnskóla, leikskóla, heilsugæslu, heimili og foreldra. Mælt 

er með að grunnskólar fjölgi kennslustundum sem varða heilsueflingu, að lögð sé 

aukin áhersla á fjölbreytta hreyfingu og að útikennsla sé notuð í auknum mæli þar 

sem samþætting námsgreina sé höfð að leiðarljósi.  

     Í skólastarfi skal efla heilbrigði nemenda auk þess að stuðla að velferð þeirra og 

vellíðan. Leggja skal áherslu á heilsueflandi umhverfi í skólum sem efli þroska og 

heilbrigði nemenda frá ýmsum hliðum. Mikilvægir þættir heilbrigðis eru til dæmis 

jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld og öryggi. Nemendur eiga að fá fræðslu 

um hreyfingu og efla skal hreyfifærni þeirra. Þeim skal einnig skapað öruggt 

umhverfi sem hvetur þá til að hreyfa sig (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 

2011, bls. 21). 

     Jordet (2003, bls. 160-161) fjallar um norska rannsókn sem sýndi fram á að sex ára 

nemendur hreyfðu sig mun meira þegar þeir fengu að ráða hvað þeir gerðu í 

skólanum en þegar þeir voru undir handleiðslu kennara. Hann telur að í grunnskólum 

sé lögð of mikil áhersla á kennslu inni í skólastofunni þar sem nemendur fá 
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takmörkuð tækifæri til að hreyfa sig. Að mati Jordet eiga nemendur að fá fleiri 

tækifæri til þess en í íþróttum og frímínútum. Hann bendir á að mikil innivera hafi 

slæm áhrif á heilsu og líðan nemenda, til dæmis séu auknar líkur á að nemendur fái 

höfuðverk, þjáist af síþreytu og eigi erfitt með einbeitingu.  

     Jordet (2003, bls. 161) leggur áherslu á mikilvægi útikennslu vegna þess að hún 

ýti undir að nemendur hreyfi sig úti í fersku lofti. Hammerman o.fl. (2001, bls. 18) og 

Ann-Helen Odberg (2010, bls. 61) taka undir þetta og segja að útikennsla stuðli að 

góðu líkamlegu heilbrigði. Odberg telur einnig að útikennsla stuðli að betri heilsu, 

meiri hreyfingu, betra úthaldi og aukinni hreyfifærni (bls. 61) og Jordet (2010, bls. 

287) bendir á að í útikennslu fái nemendur auk þess tækifæri til að læra með því að 

nota skynfærin ýmist með því að hlusta, horfa, lykta, smakka eða snerta.  

3. Áhrif útikennslu á Íslandi 
Víðs vegar á Norðurlöndunum eru leikskólar sem leggja ríka áherslu á útiveru. Þessir 

leikskólar nefnast til dæmis útileikskólar, skógarskólar, náttúruskólar og 

útivistarskólar. Á þessum leikskólum eru börnin úti stóran hluta dagsins allt árið, 

sama hvernig viðrar (Kristín Norðdahl og Gunnhildur Óskarsdóttir, 2010, bls. 2). Í 

Bretlandi eru einnig útiskólar eða svonefndir skógarskólar (e. forest schools) sem eru 

ætlaðir börnum á leikskólaaldri. Þeir voru settir á fót að fyrirmynd frá 

Norðurlöndunum (Knight, 2009, bls. 4). Í Noregi var upphaflega lögð áhersla á útivist 

í leikskólum og í kjölfarið voru settir á laggirnar útiskólar fyrir nemendur á 

grunnskólastigi (Jordet, 2010, bls. 14). 

     Kristín Norðdahl og Gunnhildur Óskarsdóttir (2010, bls. 2) telja að skólar á 

Íslandi hafi orðið fyrir áhrifum frá þessum skólum. Hér má sem dæmi nefna 

þróunarverkefnið Út um mó, inn í skóg sem Kristín Norðdahl (2005) vann í samstarfi 

við leikskóla á landsbyggðinni. Verkefnið stóð yfir í tvö ár og byggðist á því að 

kennarar og börn færu reglulega í skógarferðir. Í ljós kom að náttúrulegt umhverfi 

hafði jákvæð áhrif á nám, þroska og líðan barnanna. Hlutverk kennara í verkefninu 

fólst aðallega í því að vera til staðar og styðja við leik barnanna í skóginum, auk þess 

að vekja áhuga þeirra á ýmsu athyglisverðu í náttúrunni og umhverfinu.  

     Undanfarna áratugi hefur útikennsla orðið vinsælli og hún orðið almennur þáttur í 

skólastarfi víða á Norðurlöndum sem og á Íslandi (Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob 

Líndal, 2010, bls. 100). Kristín Norðdahl og Gunnhildur Óskarsdóttir (2010, bls. 2) 

segja margt benda til þess að íslenskir kennarar noti útikennslu í auknum mæli. Hér 
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má nefna sem dæmi að árið 2012 fjölgaði námskeiðum á starfsdögum fyrir kennara á 

vegum Náttúruskóla Íslands. Einnig leituðu margir skólar þangað til að fá stuðning 

við að taka upp útikennslu (Helena Óladóttir, 2012, bls. 4). Þá hefur líka færst í vöxt 

að skólar komi sér upp ákveðnu grenndarsvæði sem þykir renna stoðum undir þá 

kenningu að vinsældir útikennslu séu að aukast (Helena Óladóttir, 2012, bls. 8). 

     Þróunarverkefnið Fjörulallar, það erum við! var unnið einn vetur á leikskólanum 

Bakka í Grafarvogi. Nokkrir barnahópar fóru vikulega ásamt kennurum sínum niður í 

fjöru með nesti og margvíslegan búnað til að rannsaka fjöruna. Verkefnið var byggt á 

útikennslu og áhersla lögð á að virkja áhuga og forvitni barnanna. Þau fengu tækifæri 

til að kynnast fjörunni og lífríki hennar, fóru í leiki, bjuggu til stuttmynd og tóku 

eigin ljósmyndir. Hluti af þróunarverkefninu var að bjóða börnum af öðrum 

leikskólum á Fjörulallanámskeið þar sem börnin á Bakka kenndu öðrum 

leikskólabörnum ýmislegt um fjöruna og gekk það vonum framar. Þróunarverkefnið 

gekk almennt vel og það sem stóð upp úr var hversu áhugasöm og hugmyndarík 

börnin voru (Ingibjörg E. Jónsdóttir, 2010). 

     Í einum hluta starfendarannsóknarinnar Á sömu leið var stuðst við útikennslu 

(Kristín Norðdahl og Gunnhildur Óskarsdóttir, 2010). Meginmarkmið 

rannsóknarinnar var að efla samstarf á milli leikskóla- og grunnskólakennara, styrkja 

tengsl skólastiganna og mynda samfellu í námi ungra barna. Sameiginlegt útisvæði 

skólanna var notað fyrir útikennslu og börnunum var kennt um náttúruna á svæðinu 

(bls. 1). Þau lærðu um lífverur sem bjuggu á svæðinu og dreifðu mat til þeirra (bls. 5), 

auk þess sem þau fylgdust með gróðrinum (bls. 7). Ýmis verkefni voru unnin og 

umræður fóru fram inni í skólunum um hvað hefði átt sér stað í útikennslunni (bls. 7). 

Kennararnir voru ánægðir með verkefnið en töldu þó að ýmislegt hefði mátt betur 

fara, til dæmis hefði mátt vinna betur úr upplifun barnanna og tengja viðfangsefnin 

meira saman. Þeir töldu þó að vinnan á sameiginlega útisvæðinu hefði styrkt samstarf 

skólanna og skólastiganna (bls. 9). 

     Lesið í skóginn er þróunarverkefni með það að markmiði að fræða þátttakendur 

um skóginn, fara í skoðunarferðir um hann og kynnast því hvað hann hefur upp á að 

bjóða. Þróunarverkefnið skiptist í tvo hluta, annars vegar Lesið í skóginn- tálgað í tré 

sem er námskeið um skógarhirðu, tálgun og fleira. Hins vegar er verkefnið Lesið í 

skóginn með skólum þar sem haft er að leiðarljósi að þróa samþættuð verkefni í 

útinámi sem tengjast öllum námsgreinum. Meginmarkmið verkefnisins Lesið í 

skóginn er að auka þekkingu og vitund fólks á mikilvægi skógarins (Skógrækt ríkisins, 
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e.d.a). Verkefnið hófst árið 2001 í samstarfi við Fræðsluskrifstofu og Garðyrkjudeild 

Reykjavíkurborgar, Kennaraháskóla Íslands, Kennarasamband Íslands og 

Skógræktarfélag Reykjavíkur (Skógrækt ríkisins, e.d.b).  

     Í kennaranámi við Háskóla Íslands læra nemendur um meginhugmyndir útikennslu  

á námskeiðinu Umhverfi sem uppspretta náms. Þeir læra einnig að nota umhverfið til 

að kenna leikskóla- og grunnskólabörnum náttúrufræði og stærðfræði (Háskóli 

Íslands, 2013b). Á námskeiðinu Samþætting og skapandi starf á yngsta stigi 

grunnskólans er lögð áhersla á að kennaranemar læri að samþætta námsgreinar til að 

stuðla að því að námið verði heildstætt fyrir nemendur (Háskóli Íslands, 2013a). 

Námskeiðið getur veitt nemum innblástur að hugmyndum um það hvernig megi 

samþætta útikennslu við ýmsar námsgreinar. 

4. Útikennsla í náttúrufræði  
Í Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt (2007) 

segir: ,,Megintilgangur náttúrufræðináms á yngsta stigi er að viðhalda og styrkja 

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

fyrirbæri og styrkja orðaforða þeirra þannig að þeir eigi auðveldara með að tjá 

sig“ (bls. 12). 

     Náttúrulegt umhverfi gegnir mikilvægu hlutverki í uppeldi barna vegna þess að 

þar ríkir mikil fjölbreytni og þar getur margt ófyrirsjáanlegt gerst sem vekur forvitni 

þeirra (Kristín Norðdahl, 2005). Þegar verið er að kenna nemendum náttúrufræði er 

nám á vettvangi nauðsynlegt vegna þess að úti í samfélagi, umhverfi og náttúru er 

raunveruleikinn sem þeir læra um. Mikilvægt er að nemendur þekki, skilji og skynji 

þennan veruleika með því að fara í vettvangsferðir (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Náttúrufræði og umhverfismennt 2007, bls. 9). Nemendur eru fljótari að öðlast 

skilning á hlutunum ef þeir fá tækifæri til að framkvæma hlutina upp á eigin spýtur 

(Hammerman o.fl., 2001, bls. 14). 

     Útikennsla býður upp á mikla möguleika til að kenna náttúrufræði. Kristín 

Norðdahl (2005) álítur það mikinn kost að kenna nemendum um lífverur í umhverfi 

þeirra úti í náttúrunni. Tovey (2007, bls. 15) nefnir að sífelldar breytingar í náttúrunni 

eins og breytingar á lofti, hitastigi, veðri og árstíðum séu tilvalin viðfangsefni í 

útikennslu. Tovey bendir á að ekki sé hægt að ætlast til þess að nemendur beri 

virðingu fyrir náttúrunni og umhverfinu ef þeir hafa ekki ánægjulega reynslu þaðan. 

Til þess að kenna nemendum að bera virðingu fyrir náttúrunni er mikilvægt að leyfa 
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þeim að leika sér úti og vera í beinni snertingu við hana. Í gegnum útikennslu læra 

nemendur að sýna náttúrunni þolinmæði og gera sér grein fyrir því að það er ekki 

hægt að þræta við hana (Tovey, 2007, bls. 29). 

     Hugtakanám er mikilvægt fyrir nemendur til að þjálfast í að hugsa og ræða um 

ýmsa hluti og fyrirbæri. Oft læra nemendur hugtök í skólum án nokkurs samhengis 

við fyrri reynslu og þekkingu og námið verður þar af leiðandi samhengislaust. 

Kennarar þurfa að vera vakandi fyrir því að nemendur öðlist skilning á nýjum 

hugtökum og að þeir noti þau á réttan hátt. Í útikennslu gefast margvísleg tækifæri til 

að kenna nemendum ný hugtök eins og til dæmis að þröstur sé fugl og býfluga 

skordýr (Hammerman o.fl., 2001, bls. 11-12). Mikilvægt er að kenna nemendum 

hugtök með því að styðjast við dæmi úr daglegu lífi, til dæmis hringrás vatns þar sem 

nemendur fylgjast með lækjum renna út í á (Gilbertson o.fl., 2006, bls. 13). 

     Þegar nemendum er kennd náttúrufræði utandyra er æskilegt að nota hjálpargögn 

til að efla skilning þeirra á viðfangsefninu. Ingvar Sigurgeirsson (1999, bls. 45) nefnir 

sjónauka, stækkunargler, myndavélar, hitamæla, fötur og háfa sem dæmi um hentug 

hjálpargögn. 

5. Fræðimenn og námskenningar 
Í næstu köflum er fjallað um hugsmíðahyggju og fræðimennina Jean Piaget, John 

Dewey, Lev Vygotsky og Howard Gardner. Farið er yfir hugmyndir þeirra um 

hvernig börn læra og hvaða námsaðstæður séu æskilegar til að styðja við námið. 

Einnig er fjallað um hvernig nýta megi hugmyndir þeirra í útikennslu. 

5.1 Hugsmíðahyggja 

Hugsmíðahyggja byggir meðal annars á hugmyndum fræðimannanna Jean Piaget, 

Lev Vygotsky og Howard Gardners (Fosnot og Perry, 2005, bls. 11) og 

hugmyndafræði John Dewey hefur einnig verið kennd við hugsmíðahyggju (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 16). 

Hugsmíðahyggja er sú kenning sem er einna mest notuð í dag og stuðst er við í 

kennslu, meðal annars í útikennslu. Kenningin gengur fyrst og fremst út á að byggja 

ofan á fyrri reynslu og þekkingu nemenda. Gengið er út frá því að nemendur komi í 

skólann með ákveðna þekkingu, færni og reynslu sem mótar skilning þeirra. Hlutverk 

kennarans er að kanna hugmyndir nemenda í þeim tilgangi að byggja ofan á þá 

þekkingu og reynslu sem fyrir er. Í kennslu er því mikilvægt að taka dæmi sem 
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nemendur skilja og geta tengt við fyrri reynslu og þekkingu. Kennarar skulu leggja 

áherslu á að gefa nemendum margvísleg tækifæri til að framkvæma upp á eigin spýtur 

svo að þeir læri sem mest (Gilbertson o.fl., 2006, bls. 29-30).  

     Hugsmíðahyggja gengur út frá því að nemendur öðlist skilning með því að eiga 

samskipti við félaga sína, skiptast á skoðunum á viðfangsefninu, segja frá hugsunum 

sínum og láta reyna á hugmyndir sínar. Oft og tíðum eiga samskiptin sér stað í 

samvinnu við aðra þar sem nemendum gefst kostur á að segja frá eigin hugmyndum 

og hlusta á skoðanir annarra. Kennarinn leiðbeinir nemendum áfram í náminu með 

því að varpa fram spurningum sem hvetja þá til að bregðast við viðfangsefninu, ræða 

um það, gagnrýna og tjá skoðanir sínar (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 15-16).  

5.2 Jean Piaget 

Jean Piaget (1896-1980) var svissneskur fræðimaður sem lagði stund á sálfræði, 

heimspeki og náttúruvísindi. Hann var einn áhrifamesti sálfræðingur 20. aldar (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 156) og sá kennismiður sem hefur lagt hvað mest 

af mörkum til að efla skilning manna á vitsmunaþroska barna (Shaffer og Kipp, 2007, 

bls. 59). Rannsóknir hans byrjuðu með því að hann fylgdist með sínum eigin börnum 

á unga aldri og hvernig þau lærðu að öðlast skilning á sjálfum sér og umheiminum. 

Síðar meir gerði Piaget rannsóknir á öðrum börnum og út frá þeim setti hann fram 

kenningu um vitsmunaþroska barna (Shaffer og Kipp, 2007, bls. 244). 

     Kenning Piaget um vitrænan þroska er ein áhrifamesta kenningin í sögu 

þroskasálfræðinnar. Piaget lagði áherslu á að börn væru virk í hlutverki sínu við að 

móta hvernig vitsmunir þeirra þróist. Samkvæmt kenningunni ganga börn í gegnum 

fjögur stig vitræns þroska þar sem hvert stig hefur ákveðin sérkenni. Gengið er út frá 

því að hvert stig endurspeglist af sérkennum sem tengist ákveðnu aldursbili og 

hvernig börn skilji og skipuleggi raunveruleikann (Lightfoot, Cole, og Cole, 2009, bls. 

21). Piaget hélt því fram að öll börn færu í gegnum sömu grundvallarstigin (Lightfoot 

o.fl., 2009, bls. 22). Hann taldi að ekki væri hægt að breyta röð stiganna né sleppa úr 

stigi en það væri einstaklingsbundið hversu lengi börn væru á hverju stigi (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 159).  

     Skynhreyfistig nefnist fyrsta stigið sem hefst við fæðingu og stendur yfir til tveggja 

ára aldurs. Þegar börn fæðast búa þau aðeins yfir ósjálfráðum viðbrögðum og þau 

byrja að öðlast þekkingu á umhverfi sínu með því að samhæfa skynjun og hreyfingar. 

Á þessu stigi byrjar raunveruleg hugsun að koma fram og börn taka miklum 
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framförum (Lightfoot o.fl., 2009, bls. 144; Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 

160). 

     Á aldrinum tveggja til sex ára eru börn á öðru stigi, foraðgerðastigi. Þau byrja að 

nota tákn yfir hluti og hugsun og mál þeirra einkennist af sjálflægni sem birtist í því 

að þau eru ekki fær um að setja sig í spor annarra (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2007, bls. 162-163). Hugsun barna er ófullkomin að því leyti að þau geta ekki metið 

aðstæður út frá fyrri reynslu að neinu ráði (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 

165). 

     Stig hlutbundinna aðgerða er þriðja stigið og því tilheyra börn á aldrinum sex til 

tólf ára. Þá fara þau að hafa sínar eigin skoðanir og hafa oft jafnframt eigin 

útskýringar á hlutum og fyrirbærum. Þau geta rakið atburðarás fram og aftur í 

huganum, læra að gera sér betur grein fyrir hugtökum, hvernig hlutir eru flokkaðir og 

hvernig tengslin eru á milli flokkanna. Þetta hefur í för með sér að þau hætta að vera 

jafn sjálflæg í hugsun og þau voru áður (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 

166). Hugsunin verður sveigjanlegri og skipulagðari og börnin verða færari um að 

hugsa um fleiri aðferðir til að leysa vandamál. Fram kemur skilningur á 

varðveisluhugtakinu og börn skilja til dæmis varðveislu efnismagns, lengdar og fjölda 

þó ytra útlit hafi breyst (Lightfoot o.fl., 2009, bls. 397).  

     Fjórða og síðasta stigið er stig formlegra aðgerða og því tilheyra börn á aldrinum 

tólf til nítján ára (Lightfoot o.fl., 2009, bls. 22). Á þessu stigi verður hugsanagangur 

barna svipaður og hjá fullorðnum. Þau geta fengist við hugtök og framkvæmt 

aðgerðir með því að nota óhlutstæðar hugmyndir sem beinast ekki að áþreifanlegum 

hlutum. Hugsunin er ekki bundin við stað og stund og er ekki lengur takmörkuð við 

tákn sem eiga við raunverulega hluti. Börn eru orðin fær um að hugsa um eigin 

hugsun og beita tungumálinu sem mikilvægu hugsunartæki (Charles, 1981, bls. 21-

22). 

     Piaget taldi að forvitni stuðlaði að því að börn lærðu. Því er mikilvægt að kennarar 

leggi áherslu á að vekja áhuga nemenda og hvetji þá til að velta hlutunum fyrir sér 

(Mooney, 2000, bls. 62). Samkvæmt Piaget eiga nemendur ekki að sitja stilltir og 

þöglir í skólanum allan daginn. Hann taldi mikilvægt að þeir hefðu ávallt eitthvað 

fyrir stafni og væru sem virkastir og hlutverk kennara væri að ýta undir samræður og 

hópavinnu. Piaget hélt því fram að það væri undir kennaranum komið hvort góður 

andi ríkti í skólastofunni og að hann ætti að vera frjáls og þægilegur (Charles, 1981, 

bls. 27-28).  
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     Að mati Piaget var meginhlutverk kennarans að sjá til þess að nemendur væru 

bæði vitsmunalega virkir og líkamlega (Charles, 1981, bls. 29). Hann lagði áherslu á 

að félagsleg samskipti hefðu áhrif á vitsmunalegan þroska og því væri nauðsynlegt að 

gefa nemendum tækifæri til að eiga samskipti hver við annan (Charles, 1981, bls. 31). 

Þá ættu kennarar að þekkja nemendur sína, vita hvað þeir væru færir um og sjá til 

þess að þeir fengju kennslu við hæfi sem stuðlaði að sem bestum þroska. Piaget taldi 

einnig að það væri mikilvægt að nemendur fengju tækifæri til að taka þátt í að velja 

viðfangsefni því þá yrðu þeir virkari í skólastarfinu (Charles, 1981, bls. 29-30). 

     Fjölmargt í hugmyndafræði Piaget má nýta til stuðnings útikennslu. Hann taldi að 

það væri mikilvægt að nemendur væru virkir og hefðu alltaf nóg fyrir stafni og það á 

vel við um útikennslu. Samkvæmt Piaget er mikilvægt að kennarar virki nemendur 

vitsmunalega og líkamlega og útikennsla gefur mörg tilefni til þess. Til dæmis er 

hægt að virkja nemendur vitsmunalega með því að hvetja til umræðna og virkja þá 

líkamlega með því að hafa hreyfingu að leiðarljósi.  

     Piaget lagði áherslu á mikilvægi samvinnu og samræðna nemenda til að efla 

félagsleg samskipti þeirra. Í útikennslu er æskilegt að láta nemendur vinna saman í 

hópum vegna þess að þá læra þeir hver af öðrum. Þá er hægt að leggja fyrir verkefni 

þar sem nemendur eiga að finna nokkrar aðferðir til að leysa ákveðið vandamál.        

     Útikennsla er kjörinn vettvangur til að kenna nemendum ýmis hugtök; hvernig 

hlutir eru flokkaðir og tengslin milli flokkanna. Þegar kennarar útbúa verkefni er 

mikilvægt að þeir þekki nemendur sína vel og viti hvað þeir eru færir um. Þeir skulu 

einnig leggja áherslu á að leyfa nemendum að velja viðfangsefni kennslunnar til að 

auka virkni þeirra. 

5.3 John Dewey 

John Dewey (1859-1952) var Bandaríkjamaður (Dewey, 2000a, bls. 13-14) og mikill 

áhugamaður um skóla- og menntamál (bls. 34). Hann var einn áhrifamesti 

menntunarfræðingur fyrri hluta 20. aldar (Mooney, 2000, bls. 1). Dewey fjallar um 

menntun sína og upphaf skóla sem hann stofnaði í bókinni Hugsun og menntun. Hann 

var fræðimaður, lagði stund á heimspeki og sálfræði og kenndi þau fræði við háskóla 

um árabil (Dewey, 2000a, bls. 14-15). 

     Dewey hafði áhuga á námi og kennslu barna og hafði hugmyndir um að gera 

róttækar breytingar á skólastarfi og kennsluháttum. Á þessum tíma einkenndist 

mestur hluti grunnskólastarfs í Bandaríkjunum af utanbókarlærdómi og yfirheyrslu. 
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Árið 1896 stofnaði hann tilraunaskóla ásamt eiginkonu sinni, Deweyskólann, í þeim 

tilgangi að prófa hugmyndir sínar. Fyrstu árin var áherslan á verklegar námsgreinar 

(Dewey, 2000a, bls. 16). Nemendum var ekki kennt að lesa, skrifa og reikna á fyrstu 

námsárunum vegna þess að þeir áttu að læra það smám saman meðan á náminu stóð 

(Dewey, 2000a, bls. 18). Dewey leit á skólann sem samfélagið í smækkaðri mynd og 

það átti að einkennast af lýðræðislegum samskiptum (Dewey, 2000a, bls. 16). Hann 

taldi kennarann mikilvægan hluta af þessu samfélagi (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 

67). 

     Kennsluhættir í Deweyskólanum einkenndust af því að nemendur lærðu með því 

að framkvæma. Kennarar áttu að sjá til þess að nemendur hugsuðu um það sem þeir 

gerðu og leggja fram spurningar sem sköpuðu menntandi samræður (Dewey, 2000a, 

bls. 16). Samkvæmt hugmyndum Dewey eiga kennsluaðferðir að byggjast á 

rannsóknarvinnu nemenda þar sem þeir taka virkan þátt í eigin námi. Leitarnám og 

uppgötvunarnám eiga því vel við hugmyndir hans (Björg Haraldsdóttir, 2010, bls. 45).  

      Dewey lagði áherslu á nemendur í skólastarfi og mikilvægi þess að taka mið af 

þeirri reynslu sem þeir komi með í skólann til að byggja áfram upp reynslu sem er 

þeim einhvers virði (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 61). Dewey taldi að allt nám 

væri fyrir tilstilli reynslu og benti á mikilvægi þess að kennarar hefðu einhverja 

þekkingu um fyrri reynslu nemenda til þess að geta ýtt undir og stuðlað að nýrri 

námsreynslu. Kennarar þyrftu að gera sér grein fyrir hæfileikum og áhugasviði 

nemenda og skipuleggja námsreynsluna í framhaldi af því. Hann lagði áherslu á að 

kennarar útbyggju verkefni með hóflegu hlutfalli milli hins auðvelda og hins erfiða 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 63-64). Dewey komst svo að orði: ,,Of mikið af því 

auðvelda gefur ekkert tilefni til rannsakandi hugsunar; of mikið af því erfiða gerir 

rannsakandi hugsun vonlausa“ (Dewey, 2000a, bls. 337).  

      Að mati Dewey áttu kennarar að sjá til þess að velja viðfangsefni í samræmi við 

reynslu nemenda, verkefni sem gæfu þeim tækifæri til að víkka reynsluheim sinn með 

því að hvetja þá til að skoða hluti í nýju ljósi og leggja mat á þá. Hann lagði áherslu á 

mikilvægi þess að kennarar skipulegðu námið vel og að samvinna þeirra við 

nemendur væri góð. Dewey taldi að fagmennska kennara skipaði stóran sess í 

skólastarfi og að þeir ættu að búa yfir kunnáttu til að meta hvernig umhverfi og 

reynsla stuðlaði sem best að menntun og þroska nemenda. Honum fannst að kennarar 

ættu að stýra reynslu nemenda án þess að beita þvingunum (Jóhanna Einarsdóttir, 

2010, bls. 64-65). Samkvæmt Dewey lærðu nemendur ekki einungis út frá reynslunni 
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heldur einnig með því að ræða um hana eða upplifa í samskiptum við jafnaldra, 

kennara og annað fólk (Björg Haraldsdóttir, 2010, bls. 44). 

     Í bókinni Reynsla og menntun (2000b, bls. 71-73) fjallar Dewey um frelsi og vísar 

til þess að áður fyrr hafi nemendur fengið takmarkað frelsi í skólastofunni. Þar ríkti 

mikill agi og nemendur áttu að sitja kyrrir og þöglir í sætum sínum stóran hluta 

skóladagsins. Dewey var andvígur þessari hugmyndafræði, en að hans mati var frelsi 

forsenda þess að nemendur gætu tekið virkan þátt í náminu og notið góðs af því. 

     Hin frægu orð „learning by doing“ sem eru notuð um kenningar Dewey eiga vel 

við útikennslu vegna þess að þar læra nemendur með því að framkvæma og upplifa 

hluti í raunverulegu umhverfi (Ingibjörg E. Jónsdóttir, 2010). Hér má sem dæmi 

nefna þegar kenna á nemendum um ákveðinn fugl að þá er farið út og fylgst með 

honum í sínu náttúrulega umhverfi (Gilbertson, 2006, bls. 36).  

     Í útikennslu skulu kennarar hvetja nemendur til að hugsa um það sem þeir gera og 

hafa menntandi umræður að leiðarljósi. Samkvæmt Dewey gegna verklegar greinar 

mikilvægu hlutverki og í útikennslu gefast margvísleg tækifæri eins og að kenna 

nemendum að smíða, elda mat og rækta tré. Kennarar skulu gefa nemendum færi á að 

prófa að framkvæma hluti upp á eigin spýtur og ræða um reynsluna við bekkjarfélaga 

sína og kennara. Mikilvægt er að kennarar skipuleggi útikennslu vel og taki fyrir 

viðfangsefni sem eru í samræmi við reynslu nemenda þar sem þeir eru hvattir til að 

skoða hluti í nýju ljósi. Að mati Dewey var mikilvægt að nemendur fengju frelsi. Í 

útikennslu fá nemendur töluvert meira frelsi en inni í skólastofunni og þeir fá að 

hreyfa sig á fjölbreyttan hátt þó svo að þeir séu undir leiðsögn kennara. Til að 

útikennsla gangi sem best fyrir sig er nauðsynlegt að góð samvinna sé á milli kennara 

og nemenda. 

5.4 Lev Vygotsky 

Lev Vygotsky (1896-1934) var rússneskur sálfræðingur og áhugamaður um það 

hvernig vitsmunir barna þroskast og hvernig þau læra (Shaffer og Kipp, 2007, bls. 

274). Vygotsky hélt því fram að hugarstarfsemi mótist af félagslegu og 

menningarlegu umhverfi einstaklinga og ekki síst þeim athöfnum sem þeir taki þátt í 

(Hafþór Guðjónsson, 2010). Hann taldi að vitsmunaþroski barna þróaðist í 

samskiptum þeirra við foreldra sína, kennara og aðra reyndari einstaklinga (Shaffer 

og Kipp, 2007, bls. 274). Hugmyndir Vygotsky hafa verið kenndar við félagslega 

hugsmíðahyggju (Snowman og McCown, 2011, bls. 49).   
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     Meece og Daniels (2007, bls. 165) fjölluðu um það mat Vygotsky að ekki væri 

hægt að skilja þroska barna án þess að hafa einhvern skilning á því menningarlega 

samfélagi sem barnið hefði alist upp í. Vygotsky hélt því fram að hugsanamynstur 

orsakaðist ekki af meðfæddum þáttum heldur væri það afrakstur menningar og 

félagslegra athafna einstaklingsins. Í gegnum félagslegar athafnir læra börn að nota 

og sameina menningarleg tæki eins og tungumálið, talnakerfið, skrift og list. 

Vygotsky áleit að einungis væri hægt að skilja þroska barna með því að líta á 

sameiginleg áhrif einstaklingsins, samskipti milli manna, sögu menningar og áhrif 

þessarra þátta hver á annan. Einstaklingar þroskuðust og byggðu upp þekkingu með 

því að eiga félagsleg samskipti við aðra og í gegnum menninguna.  

     Vygotsky hafði mikinn áhuga á tungumálinu og taldi það gegna lykilhlutverki í 

vitsmunalegum þroska (Hafþór Guðjónsson, 2010). Samkvæmt honum lýsa þrjú stig 

því hvernig börn nota tungumálið: félagslegt mál, sjálfhverft mál og innra mál. Á 

fyrsta stigi nota börn málið eingöngu til að eiga samskipti við aðra. Á öðru stigi nota 

þau það til að stjórna hugsun sinni og hegðun. Börn á þessu stigi tala gjarnan upphátt 

við sjálf sig á meðan þau vinna ýmis verkefni. Þegar þau eldast færast þau yfir á 

þriðja stig og fara að nota sitt innra mál. Þau nota málið til að stjórna hugsun sinni og 

hegðun. Á þessu stigi verða hugsun og tungumál að lokum órjúfanleg heild (Meece 

og Daniels, 2007, bls. 167-168). Samkvæmt hugmyndum Vygotsky er mikilvægt að 

kennarar veiti nemendum tækifæri til að tala saman og vinna í hópum vegna þess að 

það hefur jákvæð áhrif á nám (Mooney, 2000, bls. 92). 

     Ragnhildur Bjarnadóttir (2005, bls. 34) fjallar um þroskasvæði (e. zone of 

proximal development) sem er hugtak sem Vygotsky notaði til að skilgreina hvernig 

nám fer fram og hvernig forsendur til frekara náms breytast þar með. Ragnhildur 

komst svo að orði: 

,,Á þroskasvæðinu eru nálægir þroskakostir með stuðningi fullorðinna 

eða hæfari einstaklinga; með öðrum orðum allt það sem er rétt utan þess 

sem barnið ræður sjálft við, eða það sem barnið getur lært með stuðningi 

frá öðrum, en réði annars ekki við“.  

     Hér má sem dæmi nefna þegar nemandi tekst á við verkefni í skólanum. Sum 

verkefni getur hann leyst einn og óstuddur vegna þess að hann hefur unnið svipuð 

verkefni áður. Slík verkefni efla hvorki skilning nemandans né kunnáttu og eru því 

ekki á þroskasvæðinu vegna þess að þau innihalda ekki nýja þroskakosti. Önnur 

verkefni eru þung og krefjandi og nemandinn lærir oftast meira af þeim. Við úrlausn 
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þeirra er mikilvægt að nemandinn eigi samskipti við aðra sem aðstoða hann við að 

öðlast skilning á viðfangsefninu og veita honum stuðning. Þessi verkefni bjóða upp á 

tækifæri til aukins þroska og tilheyra þroskasvæðinu. Sum verkefni liggja utan 

þroskasvæðisins og nemandinn ræður ekki við þau þrátt fyrir að fá stuðning 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2005, bls. 34). 

     Vygotsky lagði áherslu á að reyndari einstaklingar notuðu svonefnda vinnupalla (e. 

scaffholding) til að aðstoða börn við að læra. Í því felst að reyndari einstaklingur 

leiðbeini barni til að örva vitsmunaþroska þess. Reyndari einstaklingurinn veitir 

barninu stuðning til að það öðlist frekari skilning á vandamáli sem það stendur 

frammi fyrir. Vinnupallar eru ekki aðeins notaðir í formlegu námi heldur í hvert skipti 

sem reyndari einstaklingur leiðbeinir barni með tilliti til færni þess (Shaffer og Kipp, 

2007, bls. 278). Þeir geta til dæmis falist í því að gera áætlun til að leysa ákveðið 

viðfangsefni með því að skipta því niður í smærri einingar sem barnið ræður við 

(Beames o.fl., 2012, bls. 51). 

     Ýmislegt í kenningum Vygotsky er hægt að styðjast við í útikennslu. Hann lagði 

áherslu á samskipti og notkun tungumálsins sem eru mikilvægir þættir í útikennslu. 

Kennarar skulu því hafa notkun málsins og samskipti við nemendur að leiðarljósi við 

kennslu. Að mati Vygotsky læra nemendur með því að eiga samskipti við aðra og því 

er nauðsynlegt að þeir fái tækifæri til þess. Í útikennslu læra þeir með því að eiga 

samskipti við bekkjarfélaga sína og kennara og því er æskilegt að leggja áherslu á 

hópverkefni og umræður. Kennarar þurfa að veita nemendum stuðning og huga að 

hæfni þeirra til að leysa ákveðin verkefni án aðstoðar og þeirrar hæfni sem þeir geta 

hugsanlega náð með aðstoð. Mikilvægt er að kennarar noti stuðningsgögn (sbr. 

vinnupalla) til að styðja nemendur og leiðbeina þeim svo þeir nái árangri. 

5.5 Howard Gardner 

Í bókinni Fjölgreindir í skólastofunni fjallar Armstrong (2001, bls. 13) um upphaf 

fjölgreindakenningar Gardners. Í kringum aldamótin 1900 voru franski 

sálfræðingurinn Alfred Binet og samstarfsfélagar hans beðnir um að útbúa mælitæki 

til að kanna hvaða nemendur í fyrstu bekkjum grunnskóla væru í áhættuhópi að ná 

ekki tilætluðum árangri. Mælitækinu var ætlað að veita þessum nemendum aðstoð og 

var það fyrsta greindarprófið. Tæplega 80 árum síðar setti sálfræðingurinn og 

prófessorinn Howard Gardner fram fjölgreindakenninguna í ljósi þess að hann taldi 
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að greind hefði verið skilgreind of þröngt. Samkvæmt fjölgreindakenningu Gardners 

búa menn yfir mismunandi tegundum af greind. 

     Gardner flokkaði greind eftir átta sviðum:  

1) Málgreind: Hæfileiki til að tjá sig á árangursríkan hátt með orðum, bæði munnlega 

og skriflega, auk góðrar þekkingar á tungumálinu. 

2) Rök- og stærðfræðigreind: Hæfni einstaklinga til þess að nota tölustafi og 

stærðfræðileg hugtök á árangursríkan hátt, auk þess að hugsa rökrétt. 

3) Rýmisgreind: Hæfileiki til að skynja vel sjónrænt og rúmfræðilegt umhverfi og 

koma sýn sinni á framfæri við aðra. Einstaklingar með góða rýmisgreind eru næmir 

fyrir litum, formum, línum, vídd og tengslum þar á milli. 

4) Líkams- og hreyfigreind: Hæfni til þess að nota líkamann til að tjá hugmyndir sínar 

og tilfinningar. Greindin felst einnig í leikni í að nota hendurnar til að búa til hluti eða 

breyta þeim. 

5) Tónlistargreind: Hæfni til að skynja, meta gæði, skapa og tjá margs konar tónlist. 

Einstaklingar með tónlistargeind eru næmir fyrir takti, tónhæð og hljómblæ 

tónlistarverka. 

6) Samskiptagreind: Hæfileiki til að eiga góð samskipti við aðra og hæfni til að greina 

skap og tilfinningar annarra, til dæmis næmi fyrir svipbrigðum, rödd og látbragði. 

7) Sjálfsþekkingargreind: Hæfileiki einstaklings til þess að þekkja sjálfan sig og 

aðlagast umhverfi sínu með þá þekkingu í huga. Einstaklingar sem búa yfir 

sjálfsþekkingargreind hafa skýra sjálfsmynd og þekkja styrkleika sína og veikleika. 

8) Umhverfisgreind: Hæfileiki til að þekkja og flokka tegundir úr plöntu- og 

dýraríkinu í eigin umhverfi. Greindin felur einnig í sér næmi fyrir öðrum fyrirbærum í 

náttúrunni eins og fjöllum (Armstrong, 2001, bls. 14-15). 

     Fjölgreindakenningin er kenning um hugræna starfsemi fólks og tilgátan sú að 

hver einstaklingur hafi færni í öllum greindunum. Gardner telur að allar greindirnar 

vinni saman á sérstæðan hátt hjá hverjum og einum og starfi saman á flókna vegu. 

Hann álítur að hver einstaklingur búi yfir hæfileikum til að þróa allar greindirnar á 

töluvert hátt getustig fái hann hvatningu og góða leiðsögn (Armstrong, 2001, bls. 20-

21).  

     Í útikennslu eru möguleikarnir á að virkja skynfærin og fjölgreindir fleiri en inni í 

skólastofunni (Beames o.fl., 2012, bls. 21). Mikilvægt er að kennarar þekki nemendur 

sína vel og skipuleggi kennsluna með tilliti til þess að þeir læri á mismunandi hátt 

eins og fjölgreindakenningin gerir ráð fyrir. Kennarar þurfa að nota fjölbreyttar 
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aðferðir við kennsluna sem ná til sem flestra greinda og aðstoða nemendur við að 

öðlast skilning á viðfangsefninu (Gilbertson o.fl., 2006, bls. 39).  

     Margvísleg tækifæri til að styðjast við fjölgreindakenningu Gardners gefast í 

útikennslu. Þá er æskilegt að reyna að ná til sem flestra greinda vegna þess að 

nemendur læra á mismunandi hátt. Í útikennslu er stuðlað að umhverfisgreind 

nemenda því kennslan fer fram úti þar sem þeir kynnast umhverfinu og fjölbreytileika 

þess. Hægt er að ýta undir umhverfisgreind með ýmsum hætti, til dæmis með því að 

skoða umhverfið með stækkunargleri og fylgjast með breytingum í náttúrunni.  

     Líkams- og hreyfigreind skipa mikilvægan sess vegna þess að hreyfing er 

meginforsenda þess að útikennsla geti átt sér stað. Með því að hreyfa sig og nota 

líkamann fá nemendur tækifæri til að kanna og læra nýja hluti. Útikennsla fer fram í 

fjölbreytilegu umhverfi sem ýtir einnig undir rýmisgreind nemenda.  

     Málgreind er mikilvæg til að nemendur geti tjáð sig á árangursríkan hátt. Í 

útikennslu er hægt að efla málgreind og samskiptagreind nemenda með því að leggja 

áherslu á umræður og hópastarf þar sem allir fá tækifæri til að tjá sig. Í hópastarfi er 

ýtt undir málgreind og samskiptagreind þar sem nemendur þurfa meðal annars að 

læra að komast að sameiginlegum niðurstöðum. Auk þess er stuðlað að 

sjálfsþekkingargreind í hópastarfi þar sem nemendur læra að þekkja eigin styrkleika 

og veikleika.  

6. Hlutverk kennara 
Hlutverk kennara í grunnskóla er fyrst og fremst að sjá um kennslu- og 

uppeldisfræðilegt starf með nemendum. Kennarar eiga að efla áhuga nemenda á 

náminu og leitast við að viðhalda honum. Þeir eiga að leiðbeina nemendum á 

margvíslegan hátt og ýta undir góðan starfsanda og vinnufrið meðal þeirra. Kennarar 

eiga einnig að sjá til þess að nemendur búi við góðar og fjölbreyttar aðstæður til náms. 

Kennsluna þarf að laga að þörfum hvers og eins og hún þarf að vera vel úr garði gerð 

til að auka líkur á árangri (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011, bls. 42). 

     Þegar kennarar undirbúa kennslu er mikilvægt að þeir ákveði hvaða viðfangsefni 

skal taka fyrir. Þeim ber að hafa í huga hvaða þekkingu nemendur eiga að öðlast, 

hvaða skilning eigi að efla og hvaða færni skuli þjálfa (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, 

bls. 29). Þegar kennsla er undirbúin er jafnframt mikilvægt að hún hafi upphaf, miðju 

og endi. Við upphaf kennslu þarf kennari að leggja sig fram við að ná athygli 
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nemenda og viðhalda henni. Þá er æskilegt að skýra frá markmiðum og þýðingu 

viðfangsefnisins sem tekið verður fyrir (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 59-60).  

     Við kennslu skipta stjórnunarhæfileikar kennara miklu máli þar sem skýr markmið 

og góð framsetning eru aðalatriði. Gæta skal að því að viðfangsefnin séu hvorki of 

auðveld né of krefjandi. Einnig skal huga að því að lengd viðfangsefna sé hæfileg 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 61). Síðustu mínútur kennslustundar þurfa að vera 

áhugaverðar og eftirminnilegar. Þá er til dæmis hægt að ræða í stuttu máli við 

nemendur um það sem fram fór í tímanum og hvað þeir lærðu (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999, bls. 62).  

     Meginhlutverk kennara jafnt í hefðbundinni kennslu og í útikennslu er að 

leiðbeina nemendum. Hammerman o.fl. (2001, bls. 67) benda á mikilvægi þess að 

kennarar séu sveigjanlegir og meti kennsluna jafnóðum. Upphafleg áætlun getur alltaf 

breyst vegna atburða sem eiga sér stað án fyrirvara. Í útikennslu þarf kennslan að vera 

vel undirbúin og verkefnin útbúin fyrirfram (Vedum, 2001, bls. 8). Huga þarf að  

ýmsu öðru varðandi skipulagningu útikennslu. Skipuleggja þarf kennsluna í samræmi 

við stærð bekkjarins, aldur nemenda og reynslu þeirra af útikennslu. Auk þess þarf að 

huga að staðsetningu skólans og hverju nærumhverfið hefur upp á að bjóða (Jordet, 

2003, bls. 81).  

     Áður en kennarar halda af stað í útikennslu með nemendur ættu þeir að kynna sér 

vettvanginn til að athuga aðstæður, að verkefnin henti þeim og hvernig best sé að 

gæta fyllsta öryggis nemenda. Kennarar þurfa einnig að fullvissa sig um að hafa öll 

nauðsynleg hjálpargögn meðferðis (Broda, 2007, bls. 71). Æskilegt er að hafa flautu 

eða bjöllu meðferðis því það auðveldar kennurum að hafa stjórn á bekknum og safna 

honum saman ef hann dreifist um stórt svæði (Broda, 2007, bls. 69). Kennarar skulu 

ganga úr skugga um að nemendur hafi borðað og drukkið nóg áður en lagt er af stað 

svo þeir séu vel upplagðir og taki virkan þátt (Gilbertson o.fl., 2006, bls. 108). 

     Undanfarin ár hefur það færst í vöxt að útiumhverfið sé ekki talið nógu öruggt 

fyrir börn. Foreldrar gefa börnum sínum færri tækifæri til að leika sér ein úti og þau 

eru undir nánara eftirliti en tíðkaðist áður (Knight, 2009, bls. 32). Sumir kennarar eru 

hræddir við að nota útikennslu vegna þess að þeir telja að hún geti ógnað öryggi 

nemenda (Broda, 2007, bls. 65). Kennarar bera ábyrgð á því að gæta öryggis 

nemenda og forða þeim frá hættu (Gilbertson o.fl., 2006, bls. 73). Beames o.fl. (2012, 

bls. 78) segja að hafi kennarar trú á gildi útikennslu þurfi þeir að gera sér grein fyrir 

mögulegum hættum sem fylgi slíkri kennslu.  
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     Hægt er að gera fjölmargt til að gæta fyllsta öryggis eins og til dæmis að hafa 

farsíma og sjúkrakassa meðferðis og fá fullorðinn með í för til aðstoðar ef þörf krefur 

(Broda, 2007, bls. 67). Mikilvægt er að skýra vel frá hverju viðfangsefni sem er tekið 

fyrir svo að nemendur skilji til hvers er ætlast af þeim (Broda, 2007, bls. 70). 

Kennarar skulu setja skýrar reglur sem nemendur eiga að fylgja í kennslunni. 

Æskilegt er að fara yfir reglurnar fyrst inni í skólastofu og aftur úti til að kanna hvort 

þær hafi komist til skila. Þegar komið er á áfangastað skulu kennarar kynna þá staði 

sem kennt verður á og þau mörk sem nemendur eiga að halda sig innan (Broda, 2007, 

bls. 69). Kennurum er ráðlagt að hafa nafnalista meðferðis og athuga reglulega hvort 

allir nemendur séu á staðnum (Beames o.fl., 2012, bls. 99). 

     Til þess að ávinningur útikennslu verði sem mestur er mikilvægt að styðja við þá 

reynslu sem nemendur öðlast og vinna úr henni í skólastofunni (Smith-Walters, 2005, 

bls. 88). Ann-Helen Odberg (2010, bls. 65) telur að því fyrr sem eftirfylgnin hefjist 

því betra. Nemendur eru forvitnir um það sem þeir hafa rannsakað og uppgötvað í 

útikennslu og því skal lögð áhersla á að ræða um það í skólastofunni. Í framhaldi af 

því geta kennarar haldið áfram að byggja ofan á þau viðfangsefni sem vöktu áhuga og 

forvitni nemenda (Smith-Walters, 2005, bls. 88). 

7. Námsmat 
Mat er mikilvægur þáttur í grunnskólastarfi og námi nemenda. Námsmat gefur 

leiðbeinandi upplýsingar um það hvort nemendur uppfylli markmið námsins, auk 

þess að vera þeim hvatning. Matið kemur kennurum og öðru starfsfólki að góðum 

notum við að aðstoða nemendur í að ná lengra í námi og meta hvaða aðstoð þeir þurfi 

á að halda (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011, bls. 25). 

Markmið skólastarfs eru margvísleg og hægt að fara ýmsar leiðir til að 

ná þeim. Því verða matsaðferðir að vera fjölbreyttar. Þær skulu vera í 

samræmi við hæfniviðmið, endurspegla áherslur í kennslu og taka mið af 

nemendum. Námsmat á að vera áreiðanlegt, óhlutdrægt, heiðarlegt og 

sanngjarnt. Meta þarf alla þætti námsins, þekkingu, leikni og hæfni með 

hliðsjón af viðmiðum í aðalnámskrá (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almennur hluti 2011, bls. 26).  

Til að kennarar geti beitt sanngjörnu námsmati er mikilvægt að þeir þekki nemendur 

sína og viti hvar styrkleikar þeirra og veikleikar liggi (Gilbertson o.fl., 2006, bls. 44). 

Þegar námsmat er skipulagt er nauðsynlegt að fylgjast með öllum nemendum í 
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bekknum vegna þess að nemendahópurinn er fjölbreyttur og taka þarf tillit til hvers 

og eins (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 84). Mikilvægt er að kennarar séu búnir 

að ákveða hvað þeir ætli að meta og hvernig áður en nemendur hefjast handa við 

viðfangsefnið. Kennarar þurfa að útskýra verkefnin vel svo nemendur viti til hvers er 

ætlast af þeim (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 49). 

7.1 Mat á hópavinnu 

Hópavinna reynir á margvíslega þætti eins og samstarf, umræður, skipulagsfærni, 

hjálpsemi, að leggja mat á hugmyndir annarra og að læra að taka gagnrýni (Lilja M. 

Jónsdóttir, 1996, bls. 50).  

     Við útikennslu er tilvalið að láta nemendur vinna saman í hópum vegna þess að þá 

er stuðlað að því að þeir skiptist á skoðunum og læri hver af öðrum. Æskilegt er að 

láta nemendur vinna saman í pörum eða í þriggja til fjögurra manna hópum til að 

hópastarfið gangi sem best. Meðan á hópavinnu stendur er mikilvægt að kennari 

fylgist vel með og skrifi niður athugasemdir um vinnu nemenda og um hópinn sem 

heild. Kennarar þurfa að fylgjast með hvort allir taki virkan þátt auk þess að veita 

nemendum aðstoð og stuðning. Að hópastarfi loknu geta kennarar rætt við hvern hóp 

um það hvernig verkefnavinnan og samstarfið gekk, hvað þeir lærðu og hvað þeim 

þótti áhugaverðast. Einnig er hægt að láta hvern hóp kynna niðurstöður sínar fyrir 

bekknum og í kjölfarið geta bekkjarumræður átt sér stað undir stjórn kennara. 

     Það er lærdómsríkt fyrir nemendur að vera spurðir spurninga um ákveðið 

viðfangsefni og fá tækifæri til að ræða saman um það. Umræður geta til dæmis 

varpað ljósi á það hvort nemendur hafi náð góðum tökum á viðfangsefninu 

(Gilbertson o.fl., 2006, bls. 99). Umræður hafa það meginmarkmið að bæta skilning 

nemenda á viðfangsefninu þar sem rætt er um mismunandi rök og hugmyndir, auk 

þess að hvetja þá til að draga ályktanir. Kennarinn þarf að sjá til þess að nemendur 

taki virkan þátt í umræðunum með því að leggja fyrir markvissar spurningar (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 72). Mikilvægt er að spyrja opinna spurninga til að stuðla að 

frekari umræðum (Gilbertson o.fl., 2006, bls. 99). Undir það taka Hafdís 

Guðjónsdóttir o.fl. (2005, bls. 85) sem benda á að opnar spurningar gefi tækifæri á og 

ýti undir fleiri en eitt svar. Opnar spurningar stuðla einnig að því að hugsun nemenda 

verði sjálfstæð og að þeir beiti röksemdafærslu.  
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7.2 Frammistöðumat  

Þegar kennarar styðjast við frammistöðumat gera þeir skipulegar athuganir og fylgjast 

markvisst með öllum nemendum þegar þeir vinna að ákveðnum viðfangsefnum. Á 

meðan matið er unnið skrifa kennarar niður athugasemdir um ákveðin atriði sem á að 

kanna eða meta. Þeir gera athuganir oft og reglulega þar sem þeir fylgjast með 

nemendum við margvíslegar aðstæður (Elísabet Valtýsdóttir, 2010, bls. 28). 

Frammistöðumat getur veitt kennurum ýmsar mikilvægar upplýsingar um styrkleika 

og veikleika nemenda. Auk þess getur það aðstoðað kennara við að leggja mat á 

flóknar athafnir sem nemendur standa frammi fyrir (Gredler, 1999, bls. 136). 

Mikilvægt er að kennarar útskýri vel fyrir nemendum hvað verði haft að leiðarljósi í 

matinu svo að þeir geri sér grein fyrir því að hverju sé stefnt (Hart, 1994, bls. 9).  

     Frammistöðumat er hægt að nota í útikennslu og mikilvægt er að kennarar séu 

búnir að ákveða fyrirfram hvaða atriði þeir ætli að meta. Kennarar þurfa að leggja 

áherslu á margvísleg verkefni til þess að fá tækifæri til að fylgjast með nemendum við 

fjölbreyttar aðstæður. Atriði sem hægt er að meta í útikennslu eru til dæmis samstarf 

nemenda, sjálfstæði og virkni. Mikilvægt er að skrá athugasemdir niður jafnt og þétt 

til að frammistöðumatið skili sem bestum árangri. 

7.3 Sjálfsmat 

Mikilvægt er að nemendur taki þátt í eigin námsmati og fái tækifæri til að tala um það 

sem þeir læra (Chadwick og Webster, 2010a, bls. 119). Sjálfsmat fær nemendur til að 

bera aukna ábyrgð á eigin námi og eykur skilning þeirra á tilgangi þess (Elísabet 

Valtýsdóttir, 2010, bls. 28). Það stuðlar einnig að því að nemendur geri sér grein fyrir 

styrkleikum sínum og veikleikum. Sjálfsmat nemenda getur veitt kennurum ýmsar 

mikilvægar upplýsingar sem þeir geta ekki fengið með öðrum hætti (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 91). Með því að nota sjálfsmat er stuðlað að því að kennarar 

sjái hlutina frá sjónarhóli nemenda (Chadwick og Webster, 2010b, bls. 95). 

     Sjálfsmat er dæmi um námsmat sem hægt er að nota í útikennslu til að ýta undir 

það að nemendur beri aukna ábyrgð á eigin námi. Æskilegt er að leggja reglulega 

fyrir sjálfsmat að lokinni útikennslu til að nemendur öðlist færni í að meta sig sjálfir. 

Slíkt mat getur veitt kennurum upplýsingar um ýmis mikilvæg atriði eins og hvaða 

viðfangsefni höfði helst til nemenda og hvers vegna. Ingvar Sigurgeirsson (1999, bls. 

91) segir að sjálfsmat geti til dæmis byggst á eyðublöðum, matslistum og gátlistum. 
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Jafnframt er hægt að taka viðtöl við nemendur þar sem rætt er um framvindu námsins 

og þeir beðnir um að leggja mat á það.  

7.4 Dagbækur og sýnismöppur 

Dagbækur geta veitt góða innsýn í það sem nemendur hafa lært í útikennslu og 

stuðlað að góðum samskiptum á milli kennara og nemenda (Gilbertson o.fl., 2006, bls. 

99). Bækurnar bjóða upp á margvíslega möguleika í útikennslu. Hægt er að leggja 

fyrir fjölbreytt verkefni sem nemendur eiga að skrifa í dagbækurnar, til dæmis hvað 

þeir gerðu í útikennslunni, segja frá vangaveltum sínum og hvað vakti forvitni þeirra. 

Einnig er hægt að gefa nemendum færi á að skrifa frjálst um útikennsluna eða leggja 

fyrir spurningar sem þeir eiga að svara í dagbækurnar. Kennarar geta lagt fyrir 

fjölbreytt verkefni sem nemendur vinna í dagbækurnar og farið svo reglulega yfir þær 

til að kanna árangur og viðhorf nemenda.  

     Sýnismöppur eru dæmi um námsmat þar sem nemendur safna saman verkefnum 

sem þeir hafa unnið í tengslum við útikennslu í ákveðna möppu. Ingvar Sigurgeirsson 

(1999, bls. 87) leggur til að hægt sé að safna saman margvíslegum verkefnum í 

möppuna eins og til dæmis smásögum, ljóðum, glósum, teikningum, ljósmyndum og 

hugleiðingum. Sýnismappan sýnir fram á hvað nemendur hafi lært á tilteknu sviði 

yfir ákveðið tímabil og gefur gott yfirlit yfir verk sem þeir hafa unnið. 

     Kosturinn við að nota sýnismöppur er að þær bjóða upp á óteljandi möguleika til 

að vinna úr reynslu sem nemendur hafa öðlast í útikennslu. Auk þess er hægt að biðja 

nemendur að koma með hugmyndir að verkefnum sem þeir vilja vinna. Tilvalið er að 

nýta fjölbreyttan efnivið náttúrunnar og vinna verkefni í tengslum við hana sem eru 

síðan sett í möppuna. Verkefni eru lögð fyrir í útikennslu jafnt og þétt yfir veturinn og 

nemendur safna þeim saman í sýnismöppur. Kennarar fara reglulega yfir möppurnar 

til að meta vinnu og virkni nemenda. 

Samantekt 
Eins og fram hefur komið er útikennsla það þegar kennsla er færð út fyrir veggi 

skólastofunnar og nemendur læra við raunverulegar aðstæður. Gengið er út frá því að 

nemendur læri mest með því að framkvæma sjálfir og utandyra er fjölbreytt og 

hvetjandi umhverfi sem stuðlar gjarnan að námi. Ýtt er undir að nemendur læri með 

því að nota skynfærin; horfi, snerti, hlusti, lykti og smakki. Nemendur læra að sjá 
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umhverfið með öðrum augum í útikennslu og jafnframt að bera aukna virðingu fyrir 

því. 

     Æskilegt er að nota útikennslu til að brjóta upp hefðbundna kennslu inni í 

skólastofunni. Útikennsla er lifandi og veitir nemendum tækifæri til að fá betri 

skilning og dýpri innsýn í ákveðin viðfangsefni. Mikilvægt er að útikennsla sé 

skipulögð út frá viðmiðum námskrár og notaðar séu fjölbreyttar kennsluaðferðir til að 

stuðla að því að nemendur nái árangri. Hægt er að kenna allar námsgreinar utandyra 

og æskilegt er að samþætta þær. Með því móti fá nemendur meira út úr kennslunni. 

Leggja má stund á útikennslu víða utan skólastofunnar, hvort sem er í manngerðu 

umhverfi eða úti í náttúrunni. Hún getur tekið allt frá nokkrum mínútum upp í eina 

klukkustund eða meira.  

     Í dag er ofþyngd og hreyfingarleysi barna víða sívaxandi vandamál. Í útikennslu er 

ýtt undir aukna hreyfingu og útiveru nemenda sem stuðlar að bættri heilsu, líðan, 

hreyfifærni og úthaldi. Að útikennslu lokinni er oft meiri ró í bekknum, nemendur 

eiga auðveldara með að einbeita sér og minna er um agavandamál. Útikennsla hentar 

oft og tíðum vel fyrir nemendur sem eiga í erfiðleikum með að læra inni í hinni 

hefðbundnu skólastofu. 

     Margt bendir til þess að útikennsla sé notuð í auknum mæli á Íslandi og farið hefur 

verið í ýmis þróunarverkefni þar sem útikennsla er höfð að leiðarljósi. Auk þess hafa 

æ fleiri skólar leitast eftir stuðningi við að taka upp útikennslu og námskeiðum um 

útikennslu fyrir kennara hefur fjölgað. 

     Kenningar fræðimannanna Piaget, Vygotsky, Dewey og Gardner styðja við 

hugmyndir um útikennslu nemenda á yngsta stigi grunnskólans þar sem nám á sér 

stað við raunverulegar aðstæður og nemendur læra með því að framkvæma.  

     Hlutverk kennara í útikennslu er mikilvægt hvað varðar undirbúning og 

framkvæmd kennslunnar. Kennarar þurfa að ákveða hvaða viðfangsefni eigi að taka 

fyrir, setja skýr markmið og undirbúa og skipuleggja kennsluna vel. Við útikennslu 

þurfa kennarar að vera sveigjanlegir og meta kennsluna jafnóðum. Þeir þurfa einnig 

að hafa góða stjórn á nemendum og gæta öryggis þeirra. Til að ná sem bestum árangri 

er mikilvægt að styðja við þá reynslu sem nemendur hafa öðlast utandyra og vinna úr 

henni í skólastofunni. Kennarar skulu notast við fjölbreytt námsmat sem endurspeglar 

áherslur í útikennslu og tekur mið af nemendum. 
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Lokaorð 
Við gerð þessa lokaverkefnis hef ég öðlast mikla þekkingu á útikennslu og komist að 

þeirri niðurstöðu að hún sé góður kostur á yngsta stigi grunnskólans þar sem 

nemendur fá tækifæri til að læra við raunverulegar aðstæður. Í útikennslu læra 

nemendur með því að framkvæma og upplifa umhverfið á eigin forsendum og öðlast 

dýpri skilning á hinum fjölbreyttu viðfangsefnum sem útikennsla býður upp á.  

     Vinnan að þessu verkefni var í senn áhugaverð, skemmtileg og krefjandi. Ég vona 

að verkefnið verði kennurum og kennaranemum hvatning til þess að notast við 

útikennslu í skólastarfi svo nemendur fái að njóta útiveru og kennslu í námshvetjandi 

umhverfi. 
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