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Ágrip 

Þetta verkefni fjallar um útikennslu. Vorið 2003 var hleypt af stokkunum 

verkefninu Lesið í skóginn með skólum, (LÍS), að frumkvæði Skógræktar 

ríkisins og nokkurra samstarfsaðila. Markmiðið var að finna leiðir til að efla 

þverfaglegt nám um skóga og skógarnytjar í grunnskólum. Verkefnið var 

unnið í sjö grunnskólum á Íslandi og stóð yfir í þrjú ár. Þessi ritgerð fjallar 

um áhrif LÍS verkefnisins á starfshætti þátttökuskólanna. Til grundvallar var 

lögð matsskýrsla Þuríðar Jóhannsdóttur um verkefnið, sem kom út að því 

loknu árið 2007.  

Markmið þessarar rannsóknar var tvíþætt. Annars vegar að kanna hvað 

situr eftir af áhrifum LÍS verkefnisins tíu árum eftir að það hófst og hins 

vegar að skoða hvernig útikennsla hefur þróast og hvernig hún hefur styrkt 

aðrar námsgreinar. Í rannsóknarverkefninu var beitt eigindlegri aðferðafræði. 

Gerð var tvíþætt eigindleg rannsókn sem fór fram árið 2013, annars vegar 

viðtalsrannsókn og hins vegar vettvangsrannsókn. Í viðtalsrannsókninni voru 

tekin opin viðtöl við átta kennara úr öllum sjö skólunum sem tóku þátt í LÍS 

verkefninu. Einnig var gerð vettvangsrannsókn í fimm skólum af sjö.  

Niðurstöður þessa rannsóknarverkefnis bentu til að LÍS verkefnið hafi haft 

áhrif til eflingar útikennslu í öllum þátttökuskólunum. Útikennsla var ekki 

lengur eingöngu bundin við skóginn heldur fór fram víða í nágrenni skólanna. 

Aðstöðu til útikennslu hafði áður verið komið upp en nú er komin aðstaða til 

ýmiskonar ræktunar og aðgengi að skógarsvæðum hefur batnað umtalsvert. 

Fram kom í rannsókninni að flestar námsgreinar komu við sögu í útikennslu 

og var hún talin góð viðbót við aðra kennslu. Hún var talin auka fjölbreytni 

kennslu og möguleika til samþættingar í námi, styðja bóklegt nám og auka 

námsáhuga nemenda. Stöðugt var unnið í námsefnisgerð og nýjar hugmyndir 

komu fram. Viðhorf nærsamfélags til útikennslu var allstaðar mjög jákvætt 

sem er breyting frá því sem var. 

 

Lykilhugtök: útiskóli, grenndarskógur, skógarnytjar, samþætting námsgreina, 

hugsmíðahyggja. 





 

Abstract 

This project discusses outdoor education. The LÍS project, focusing on 

education in woodlands, started in spring 2003. The aim of the LÍS project 

was to find pathways to reinforce interdisciplinary education in woodlands 

within elementary schools. The project took place in seven elementary 

schools in Iceland and lasted for three years. This research is based on a final 

report on the LÍS project published in 2007.  

The aim of this qualitative research, which was carried out in 2013, is 

twofold. First, is to figure out what remains of the LÍS project’s impression 

on the everyday education in the participating schools ten years after it 

began. Second, is to figure out the development of outdoor education and 

how it has reinforced other subjects in the schools. The approach was a dual 

qualitative research project. First, open in depth interviews where the 

participants where eight teachers from seven schools. Second, a field research 

on the woodlands and the outdoor area in five schools of seven.  

The main results show that the LÍS project has had a reinforcing influence 

in all off the schools. Outdoor education has increased and is now not only 

taking place in the woodlands but also all over the outdoor environment of 

the schools. The accessibility of the woodland has improved and some 

kitchen gardening is quite common in the schoolyards. Most subjects were 

integrated in the outdoor education and it was thought to be a good addition 

to the academic education giving a possibility to integrate and improve 

student’s interest to learn. The progress of study and curriculum is constantly 

growing and new ideas are arising. The attitude to outdoor education has 

changed to become very positive. 

Key concepts: outdoor education, local woodland, allocation of woodland, 

subject’s integration, constructivism.





 

 

 

 

 

 

Þetta verkefni er tileinkað frumkvöðlum í skógarkennslu á Íslandi. 

 





 

Formáli 

Þetta verkefni er 30 ECTS eininga lokaritgerð til M.Ed. gráðu í 

menntunarfræðum við Háskólann á Akureyri á almennu sviði. 

Umfjöllunarefnið er Útikennsla og skógarfræðsla. Verkefnið er eigindleg 

rannsókn sem byggð er á viðtölum við átta grunnskólakennara sem stunda 

útikennslu í sjö grunnskólum vítt og breytt um Ísland. Jafnframt var gerð 

vettvangsrannsókn á útikennslusvæði í fimm skólum.  

Rannsóknin fór fram árið 2013 og úrvinnslan á vorönn 2014 undir 

leiðsögn Brynhildar Bjarnadóttur lektors við Háskólann á Akureyri. Fær hún 

mínar bestu þakkir fyrir góða hvatningu, markvissa leiðsögn og góð ráð. 

Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum sem eru kennarar við grunnskóla 

víðsvegar um landið, fyrir að veita mér innsýn í starf sitt og starfshætti og að 

sýna einstakan áhuga á að miðla með mér reynslu sinni. Jafnframt vil ég 

þakka yfirmönnum þessara skóla einstaklega góðar móttökur og lipurð við að 

losa viðmælendur úr kennslu þegar viðtöl fóru fram á kennslutíma.  

Að síðustu vil ég þakka Höllu Ingvarsdóttur, dóttur minni fyrir gagnlegan 

yfirlestur og konu minni Huldu Steingrímsdóttur fyrir þrotlausan stuðning, 

yfirlestur, hvatningu og góð ráð. Án hennar aðstoðar hefði ég ekki komist í 

gegnum þetta. 

Ingvar Engilbertsson 
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1. Inngangur  

Á undanförnum árum hefur borið á áhuga á útikennslu í grunnskólum 

hérlendis. Útivera er talin henta mörgum nemendum vel, einkum þeim sem 

þurfa mikla hreyfingu og líkamlega útrás. Þar að auki virðist útikennsla falla 

vel að áherslum í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið 2013, bls. 156). Námskráin kom út sama ár og sú rannsókn 

sem þetta verkefni fjallar um var gerð og hafði því ekki tekið gildi á sjálfum 

rannsóknartímanum. Í þessu verkefni verður vitnað til nýrrar námskrár frá 

árinu 2013. Það er sú námskrá sem nú hefur tekið gildi og því er talið rétt að 

horfa til þeirrar stefnu sem þar kemur fram. 

Höfundur þessa verkefnis er smíðakennari í grunnskóla, sem vinnur að því 

með öðrum að gera aðgengilegan grenndarskóg og kynna öðrum kennurum 

möguleika skógarins til kennslu. Samhliða hefur höfundur setið námskeið í 

útikennslu við Háskóla Íslands. Þar komst höfundur í kynni við skýrslu 

Þuríðar Jóhannsdóttur frá árinu 2007 um skólaþróunarverkefnið Lesið í 

skóginn með skólum (LÍS) (Skógrækt ríkisins e.d. b). Sú skýrsla ásamt námi 

og reynslu höfundar varð kveikjan að þessu verkefni.  

LÍS verkefnið er afrakstur hugmyndar sem kviknaði hjá starfsmönnum 

Skógræktar Ríkisins, um hvernig hægt væri að nýta íslenska skóga bæði sem 

hráefni og til kennslu. Að verkefninu stóðu samstarfsaðilar á sviði skólamála 

og skógræktar undir sérstakri verkefnisstjórn. Vart hafði orðið við áhuga 

meðal almennings og í framhaldinu var ákveðið að hafa samband við 

grunnskóla, þar sem skógarfræðsla gat tengst áherslum í almennum hluta 

þágildandi Aðalnámskrár grunnskóla með ýmsu móti (Menntamálaráðuneytið 

1999, bls. 31).  

Skýrsla Þuríðar Jóhannsdóttur frá árinu 2007 fjallar um framkvæmd og 

árangur LÍS verkefnisins í þeim sjö grunnskólum víðsvegar um landið, sem 

þátt tóku í LÍS verkefninu. Gert var stöðumat til að meta hvað hafði áunnist 

frá því verkefnið hófst 2003, hvað gekk ekki upp, hvað hindraði, hvað gekk 

vel og hvar væru sóknarfæri (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007, bls. 5). Eftir lestur 

á skýrslu Þuríðar um útikennslu í LÍS skólunum þótti ástæða til að rannsaka 
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frekar hvernig starfið hefði þróast í þessum skólum síðan skýrslan kom út og 

hver staðan er núna tíu árum eftir að LÍS verkefnið hófst. 

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar er tvíþætt. Annars vegar er markmiðið að 

kanna áhrif LÍS verkefnisins (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007) á daglegt starf í 

þátttökuskólunum, tíu árum eftir að það hófst. Hins vegar er áhugavert að 

skoða áhrif LÍS verkefnisins á þróun útikennslu.  

Út frá markmiðum rannsóknarinnar hafa mótast þessar rannsóknar-

spurningar: 

1. Hvað situr eftir af áhrifum LÍS verkefnisins tíu árum eftir að það hófst? 

2. Hvernig hefur útikennsla þróast og hvernig hefur hún styrkt aðrar 

námsgreinar? 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að athuga hvort útikennsla hafi þróast 

áfram í þátttökuskólum LÍS. Til dæmis hvort aðstaða til útikennslu hafi tekið 

breytingum og hvaða aðstöðu kennarar telja að þurfi að vera til staðar. Eins er 

ástæða til að kanna viðbrögð samfélagsins ef leitað er eftir aðstoð og hvernig 

viðhorf til útikennslu er almennt. Ekki er síður áhugavert að vita hvort 

verkefnið hafi haft áhrif á nám og kennslu í skólunum og hvort kennarar taka 

almennt þátt í að viðhalda verkefninu. Hefur verkefnið haft áhrif á 

kennsluaðferðir, samþættingu námsgreina, eða einstaka námsgreinar? 

1.2 Gildismat rannsakanda 

Það skiptir miklu máli að gera sér grein fyrir að gildismat rannsakanda og 

fyrri reynsla hans geta haft áhrif á bæði gagnaöflun og úrvinnslu. Því er 

nauðsynlegt að viðhafa gagnrýnin vinnubrögð og vera vakandi gagnvart 

þessum þáttum. Einnig er mikilvægt að gildismat rannsakanda liti ekki 

niðurstöður rannsóknarinnar (Kvale, 2009, bls. 31).  

Í þessu tilfelli byggir val rannsóknarverkefnis á eigin reynslu af kennslu í 

hönnun og smíði, þar með kennslu í tálgun og notkun á fersku og þurrkuðu 

grisjunarefni í smíðakennslu. Til viðbótar kemur nýfengin reynsla af 

skógarhirðingu, útikennslu og námskeiðum í útikennslu við Háskóla Íslands. 

Reynsla höfundar af notkun og umhirðu grenndarskógar hefur vakið áhuga á 
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að afla upplýsinga um hvernig aðrir fara að sem vinna á þessum vettvangi og 

fá dæmi um notkun íslenskra grenndarskóga til kennslu.  

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Í öðrum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn viðfangsefnisins. Í upphafi 

er gerð grein fyrir LÍS verkefninu, sem er grundvöllur þessarar rannsóknar. 

En rannsóknin fjallar um áhrif LÍS á skólastarf í þátttökuskólunum. Gerð er 

grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar í þriðja kafla. Í fjórða kafla eru 

raktar niðurstöður rannsóknarinnar og í fimmta kafla er umræða um 

niðurstöður verkefnisins. Samantekt á niðurstöðum, ályktanir og hugmyndir 

að framtíðar rannsóknum koma fram í sjötta kafla. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar og sagt 

frá verkefninu Lesið i skóginn með skólum LÍS og skýrslu um verkefnið. 

Skýrt verður frá lykilhugtökum rannsóknarinnar, en þau eru; útiskóli, 

grenndarskógur, skógarnytjar, samþætting námsgreina og hugsmíðahyggja. 

Gerð verður grein fyrir nokkrum áhersluþáttum Aðalnámskrár grunnskóla frá 

2013 sem tengjast útikennslu, námi og kennsluháttum. Fjallað verður um 

skapandi nám, uppgötvunarnám og fjölbreytni í námi. Að lokum verður 

hugtakið náttúrutengsl kynnt til sögunnar ásamt náttúrusækni og upplifana í 

náttúrunni.  

2.1 Rannsóknir á útikennslu 

Undanfarin ár hafa komið fram ákveðnar vísbendingar um aukinn áhuga á 

útikennslu í grunnskólum hérlendis. Á vef Mennta- og menningarmála-

ráðuneytisins (e.d.) má meðal annars finna skýrslur um tilraunir íslenskra 

grunnskóla í útikennslu, svo sem skýrslur um starfendarannsóknir. Í greininni 

Hvað græðum við á því að gera sjálfbæra þróun að sýnilegu viðmiði í 

grunnskólastarfi? (Auður Pálsdóttir, Allyson Macdonald og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2009), sem fjallar um kennslu og sjálfbæra þróun, er hvatt til 

þess að nýta náttúru og umhverfi skólans til kennslu. 

Í greininni Á sömu leið Útikennsla á tveimur skólastigum er fjallað um 

þróunarverkefni í útikennslu. Þar er sagt frá tilraun til að brúa bilið milli leik 

og grunnskóla með sameiginlegri náttúrukennslu í skógarlundi. Í þeirri grein 

segir: „Lítið hefur verið skrifað um útikennslu á íslensku og útikennslu, sem 

nálgun í kennslu“ (Kristín Norðdahl og Gunnhildur Óskarsdóttir 2010, bls. 

2). Þróunarverkefnið Lesið í skóginn með skólum (LÍS) um útikennslu á 

skógarsvæðum var unnið á landsvísu og er athygliverð tilraun til eflingar 

skógar- og útikennslu. Lokaskýrsla Þuríðar Jóhannsdóttur um verkefnið kom 

út 2007. Þetta rannsóknarverkefni er grundvallað á LÍS verkefninu og 

áhrifum þess. 
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LÍS verkefnið  

Hafist var handa við þróunarverkefnið Lesið í skóginn með skólum (LÍS), sem 

tíu skólar í Reykjavík tóku þátt í veturinn 2001-2002. „Verkefnið er samþætt 

kennsluverkefni um nýtingu íslenskra skóga og vistfræði þeirra. Að því stóðu 

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, Umhverfis- og Heilbrigðisstofa Reykjavíkur, 

Kennaraháskóli Íslands, Kennarasamband Íslands, Skógrækt ríkisins og 

Skógræktarfélag Reykjavíkur“(Stefán Bergmann og Bjarni Þór Kristjánsson, 

2003, bls. 6). 

Í sérstakri matsskýrslu eru birtar niðurstöður úr athugun á framkvæmd LÍS 

þróunarverkefnisins í tíu skólum í Reykjavík veturinn 2001-2002 (Stefán 

Bergmann og Bjarni Þór Kristjánsson, 2003, bls. 54-61). LÍS verkefninu á 

landsvísu var hleypt af stokkunum árið 2003 sem tilraun og skyldi árangurinn 

metinn að þremur árum liðnum. Eftir það myndi svo reyna á það hvernig 

þessum skólum gengi að halda starfseminni áfram af eigin rammleik.  

LÍS verkefnið var formgert 2003 og á rætur í samstarfi framangreindra 

stofnana og fyrirtækja við að leita leiða til að kynna gildi íslenskra skóga og 

vistkerfa þeirra og nýtingu efniviðar úr þeim. Aðstandendur verkefnisins 

stuðluðu að gerð kennarahandbókar fyrir þátttakendur í verkefninu, sem 

Námsgagnastofnun gaf út árið 2001 (Stefán Bergmann og Bjarni Þór 

Kristjánsson, 2003, bls. 6; Skógrækt ríkisins e.d. b.). Í framhaldinu var svo 

hrundið af stað þróunarverkefni sem fram fór í samstarfi við sjö skóla á 

landsbyggðinni á árunum 2003-2006. Markmiðið var að stigin yrðu ný 

áhersluskref í LÍS verkefninu og tekið mið af þeirri reynslu sem 

Reykjavíkurverkefnið skilaði, en með bættu skipulagi og auknum kröfum 

(Skógrækt ríkisins. e.d. b.). 

Skýrsla um LÍS verkefnið 

Árið 2007 kom út matsskýrsla um stöðu útikennslu í þeim skólum sem tóku 

þátt í skólaþróunarverkefni LÍS (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007, bls. 3). Til að 

afla upplýsinga fyrir skýrsluna var fundað með flestum verkefnisstjórnum 

sem leiddu útikennsluna í hverjum þátttökuskóla. Í einum skóla var fundað 

með öllum kennurum og í öðrum skóla var einungis talað við verkefnisstjóra 

í síma. Farið var yfir framkvæmd verkefnisins með þátttakendum, árangur 

metinn og farið yfir hvað þyrfti að endurskoða og hvar væru sóknarfæri. 
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Ennfremur byggir LÍS skýrslan á fundargerðum úr skólunum og öðrum 

skriflegum gögnum (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007, bls. 7).  

LÍS skýrslan var gerð í þeim tilgangi að leggja mat á skólaþróunar-

verkefnið og í hverju styrkleikar verkefnisins væru fólgnir og möguleika á 

þróun þess til framtíðar. Jafnframt var tilgangurinn sá að greina þætti í 

verkefninu sem mögulega tefja þróun þess og leita ráða gegn þeim (Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2007, bls. 3). 

Markmið LÍS verkefnisins var að:   

 Efla samþætta fræðslu um skóga og skógarnytjar á öllum skólastigum 

grunnskólans.  

 Safna reynslu og þekkingu með skipulegum hætti og miðla til annarra 

að loknu tveggja ára þróunarstarfi.  

 Tryggja áframhaldandi fræðslu um skóga og skógarnytjar m.a. með 

útgáfu námsefnis sem nýtist í öllum greinum grunnskólans.  

Af matsskýrslu Þuríðar Jóhannsdóttur um LÍS verkefnið, má ráða að reynt 

hafi verið að koma fræðslu um skóga og skógarnytjar inn í sem flestar 

námsgreinar og samþætta kennsluna í skipulögðu útinámi í grenndarskógi 

(Þuríður Jóhannsdóttir, 2007, bls. 7). Í matsskýrslunni koma fram bæði 

styrkleikar og veikleikar, svo sem áhugi kennara, aðlögun námskrár, 

samþætting námsgreina og fleira. Það er því forvitnilegt að vita hvernig 

gengið hefur eftir að verkefninu lauk og utanaðkomandi stuðningur hætti 

2.2 Lykilhugtök 

Mikilvægt er að skilgreina þau meginhugtök sem liggja til grundvallar þessari 

rannsókn til að skýra frekar bakgrunn hennar. Við val á lykilhugtökum þótti 

við hæfi að fjalla annarsvegar um hugtök sem notuð eru um kennslu utan 

veggja hefðbundinnar skólastofu, einkum í skógi og í annarri útikennslu. 

Verkefnið fjallar um þróun útikennslu, bæði kennslu í skógi og í nágrenni 

skólanna. Hinsvegar er hér fjallað um kennslufræðileg hugtök sem gjarnan 

koma fyrir þegar fjallað er um kennsluaðferðir í náttúrulegu umhverfi. Í 

verkefninu er ennfremur lögð áhersla á kennslufræðilega nálgun og því er 

valið að fjalla um samþættingu og hugsmíðahyggju. 
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Útiskóli 

Það kallast útiskóli þegar hluti hefðbundins skólastarfs er fluttur út í nánasta 

umhverfi. Hjá Bendix (2003) kemur fram að samkvæmt skilgreiningu Jordet, 

1998 snúist útiskóli um að virkja allar námsgreinar skólans í einni samþættri 

rannsókn. Úti- og innivinna renna nánast saman í eitt með því að lært er um 

raunveruleikann í raunveruleikanum. Aðferðin virkjar öll skynfæri og veitir 

raunverulega reynslu með kennslu í raunverulegu umhverfi þar sem allt er 

áþreifanlegt. Hyllested (e.d.) telur að í útikennslu hafi faglegt starf nægt rými 

til frjálsrar útfærslu á leikjum, grúski, ævintýrum, upplifunum og félagslegri 

samveru. 

Í kenningum Jordet (1999, bls. 11) segir að nám krefjist þess að 

nemandinn sé virkur. Hlutverk kennarans er að skapa skilyrði fyrir nám 

nemandans, leiðbeina honum og blása honum kapp í kinn. Bækur má því nota 

meira í tengslum við raunveruleikann sem námsumhverfi. Útikennsla styður 

bæði faglegan þroska nemandans og félagslegan og mannlegan þroska. Til að 

ná árangri þarf að kynnast eiginleikum útiskólans. Því næst þarf að útiloka 

allt sem hindrar skóla í að taka upp nýjar kennsluaðferðir. Fyrsta skrefið er að 

telja kennarana á það að prófa. 

Grenndarskógur 

Við upphaf LÍS verkefnisins, um og eftir 2001, var hugtakið grenndarskógur 

notað sem heiti yfir skólaskóga sem ætlaðir eru til útináms. Grenndarskógur 

getur verið stálpaður skógur, garður, væntanlegur skógur eða ungskógur sem 

er í ræktun (Skógrækt ríkisins. e.d. a.).  

Skógur verður að vera í göngufæri frá skólanum og mögulegt að dvelja 

þar um stund við nám og leik innan marka tveggja kennslustunda svo hann 

geti talist grenndarskógur. Grenndarskógur er lykilatriði í þróun útináms í 

skólum þar sem ætlunin er að tengja allar námsgreinar grunnskólans í 

samþættu útinámi (Skógrækt ríkisins e.d. b). 

Skógarnytjar 

Abbott (1989, bls.12). segir að skógarnytjar séu mikilvægar fyrir skóla til að 

sýna fram á hvernig viður verður til. Einnig til að virkja sköpunarþörf 

nemenda án ógnunar frá öflugum vélum, ásamt því að smíða verðmæta gripi 
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úr því sem annars færi í eldinn. Skógarnytjar henta ekki síður fyrir 

handverksfólk að gera einstök húsgögn án ryks og hávaða frá vélum. 

Ólafur Oddson, (2003, bls. 11) segir að sá viður sem til fellur til nytja úr 

íslenskum skógum sé yfirleitt af litlum gæðum þar sem ræktunin hefur byrjað 

á berangri og álag frá veðri og vindum er mikið. Þetta gerir viðinn bæði 

hlykkjóttan og kvistóttan og þar með óhentugan til iðnaðarframleiðslu, en oft 

þeim mun hentugri til óhefðbundinna nota þar sem slíkt fær notið sín. Þegar 

rætt er um ferskar viðarnytjar, má segja að allar trjá- og runnategundir sem 

vaxa hérlendis séu nýtanlegar á óhefðbundinn hátt þar sem náttúrulegt 

vaxtarlag og yfirborð nýtur sín. 

Ferskur viður er hentugasta efni fyrir byrjendur til að læra að beita 

verkfærum rétt. Herfindal (2001, bls. 6) talar um að í viðnum megi finna efni 

sem gefur ímyndunaraflinu byr undir báða vængi og hefur rétta lögun í 

leikföng og nytjahluti í augum þeirra sem geta lesið í skóginn.  

Samþætting námsgreina 

Íslenska orðið samþætting (e. integration) námsgreina snýst um að mynda 

merkingarbær tengsl milli viðfangsefna sem venjulega er fjallað um eða 

fengist við innan mismunandi námsgreina (Lilja M. Jónsdóttir, 2010, bls. 8). 

„Þessu er hægt að ná meðal annars með samþættingarverkefnum þar sem 

unnið er með aðferðum list- og verkgreina. Slíkt nám dýpkar skilning, 

þekkingu og reynslu nemenda í mörgum námsgreinum. Sú nálgun veitir 

nemendum einnig tækifæri til að læra ýmsar námsgreinar á hlutbundinn hátt 

og gefur náminu aukna merkingu og dýpkar innihald“ (Mennta- og 

menningarmálráðuneytið, 2013, bls. 162).  

Í samþættingu þarf þekkingu og leikni frá öllum þekkingarsviðunum. 

Samþættingin krefst samstarfs kennara og nemenda í leit þeirra að lausnum; á 

því hvað á að gera við þekkinguna og hvernig deila má henni með öðrum. 

(Lilja M. Jónsdóttir, 2010, bls. 10). Samþætting í kennslu auðveldar 

nemendum að meðtaka námsefnið og auðveldar kennurum að fylgja þörfum 

hvers og eins. Nemendur taka meiri ábyrgð á eigin námi sem hluti af stórri 

heild og gera sér betur grein fyrir sínum sterkustu hliðum (Gibson, Bibby og 

Haines, 2010, bls. 18). 

Íslenska orðið samþætting skírskotar fremur til þess að þætta saman áður 

aðskildar námsgreinar eða námssvið. Annað orð með skylda merkingu, 
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námsfléttun er þýðing enska orðsins „infusion“ sem í yfirfærðri merkingu 

þýðir að koma nýju hugviti að hjá hópi sem vinnur að ákveðnu verkefni. Þá 

er átt við annaðhvort að starfið hverfist um nýja málefnið eða þá að nýja 

málefninu sé fléttað inn í fyrirliggjandi námsgreinar og námssvið. Það er 

einmitt í hinni yfirfærðu merkingu sem námsfléttun skiptir okkur máli hér í 

dag í starfsþróun kennara: „Við þurfum nýtt hugvit og aðferð okkar er sú að 

flétta því saman við það sem við höfum gert, ekki endilega henda hinu 

gamla“ (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2009, II). 

Hugsmíðahyggja 

Samkvæmt ransóknum Snowman, McCown og Biehler, (2009, bls. 10) er 

reynsla hvers einstaklings einstök og aldrei alveg yfirfæranleg til annarra 

einstaklinga. Þekking eins yfirfærist heldur ekki óskert til annarra þar sem 

hún byggir á einstakri reynslu hans. Þótt reynsla og menning hvers og eins sé 

einstök kemst fólk að samkomulagi. Hugmyndasköpun verður til í samspili 

og í samræðum við aðra. 

Hugmyndafræði hugsmíðahyggjunnar segja Cohen, Manion og Morrison, 

(2008, bls. 167-169), byggir á námsmiðuðu og merkingarbæru námi fyrir 

einstaklinginn. Þar sem nemandinn er virkur þátttakandi í uppbyggingu eigin 

þekkingar. Hann smíðar sér eigin merkingu og tengir nýjar hugmyndir við 

fyrri þekkingu Helstu hugmyndasmiðir Hugsmíðahyggjunnar eru; Jean 

Piaget, Lev Vygotsky, John Dewey og Jerome Bruner (Snowman, McCown 

og Biehler, 2009, bls. 325). 

Jerome Bruner hélt því fram að þegar börn þjálfast í að leita eigin lausna, 

þá læri þau að tileinka sér þekkingu um leið og þau nema nýja. Þau verða 

leiknari í að leysa verkefni og öðlast trú á eigin getu. Þannig þróa þau 

verklagni sína sem gerir þau hæfari síðar í lífinu að leysa úr hvers kyns 

vanda. Að læra þannig að námið hafi þýðingu er að nota „það sem þú þegar 

veist og komast frammúr hugsun þinni” Bruner, 1983 (Snowman, McCown 

og Biehler, 2009, bls. 325). Því eigin hugsun nemenda og þeirra hugtök eru 

þeim skiljanlegri en hugsun annarra. Þegar börnin hafa skilið hvað felst í því 

að læra og gera sér grein fyrir hvernig ein hugmynd tengist annarri, þá finna 

þau samhengi þeirra, tengja það við eigin kunnáttu og þau verkefni sem þau 

eru að fást við hverju sinni (Snowman, McCown og Biehler, 2009, bls. 324-

325). 
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Jean Piaget lagði áherslu á vitsmunalega hugsmíðahyggju. Hann taldi að 

vitrænn þroski væri kominn undir andlegum- og líkamlegum þroska, reynslu 

og félagslegum samskiptum. Piaget taldi að jafnvægi þyrfti að ríkja milli 

þáttanna þriggja og að einstaklingurinn þroskaðist í gagnvirku samspili 

einstaklings og umhverfis. Hann setti fram kenningu um stig 

vitsmunaþroskans (Snowman, McCown og Biehler, 2009, bls. 326-327).  

Lev Vygotsky lagði áherslu á félagslega hugsmíðahyggju. Hann taldi að 

einstaklingurinn lærði í gagnvirku samspili við aðra og umhverfi sitt og að 

samræða væri einn mikilvægasti þátturinn í því þroskaferli. Hann talaði um 

að félagsleg virkni stuðlaði að æðri hugsun (Snowman, McCown og Biehler, 

2009, bls. 326-327).  

John Dewey taldi að æskilegast væri fyrir nemendur að framkvæma sjálfir 

og læra þannig af eigin reynslu „Learning by doing“. Hann lagði áherslu á 

hópvinnu og lýðræðisleg vinnubrögð í skólastarfi. Dewey setti fram kenningu 

um gagnrýna hugsun við lausn verkefna sem hann skipti í fimm þrep: 

viðfangsefni skilgreint og skýrt, tilgáta og hugmyndir settar fram, 

gagnasöfnun, kanna gögnin og meta, finna lausn og greina í ljósi tilgátu, meta 

niðurstöðu og sannreyna tilgátu. Aðferðir ígrundunar við lausn verkefna 

byggja á svipuðu ferli og hér er lýst (Dewey, 2000, bls. 148-156). 

2.3 Skapandi nám 

Sköpun er einn af grunnþáttum menntunar í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla 

frá 2013. Þar segir að nám eigi sér stað þegar unnið er með áreiti, það tengt 

við fyrri þekkingu og þannig sköpuð ný þekking. „…sköpun er að uppgötva, 

njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með 

möguleika… Sköpun er mikilvægur grunnur að því að horfa til framtíðar og 

móta sér framtíðarsýn, taka þátt í mótun lýðræðissamfélags og skapa sér 

hlutverk innan þess“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 24). 

Hér er lögð áhersla á að skólastarf byggi á hugmyndafræði 

hugsmíðahyggjunnar um námsmiðað og merkingarbært nám fyrir 

einstaklinginn. Nemendur eru virkir þátttakendur í uppbyggingu eigin 

þekkingar. Þeir smíða sér eigin merkingu og tengja nýjar hugmyndir við fyrri 

þekkingu (Cohen, Manion og Morrison, 2008, bls. 167-169). „Áhersla er 

lögð á að nemendur læri að bera ábyrgð á eigin námi og venji sig sem fyrst á 

gott vinnulag. Ábyrgðarkennd nemenda þroskast eftir því sem þeim gefst 

kostur á að velja viðfangsefni sjálfir og taka ákvarðanir um eigið nám þannig 



12 

að það verði þeim merkingarbært“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 68). 

John Dewey er talinn hugmyndasmiður ígrundunar í kennslu, sem hann 

flokkar í fimm þrep (Dewey, 2000, bls. 148-156). Ígrundun er bæði hægt að 

stunda einstaklingslega og í hóp, þar sem nemendur kanna viðfangsefni með 

lýðræðislegum og skipulegum hætti. Að mati Deweys eykur slík hópvinna á 

félagsþroska og lýðræðislegan hugsunarhátt hjá nemendum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2008, bls. 137). 

Megin inntak skapandi náms er sú að nám og sköpun sé í raun 

tengingamyndun. Af því leiðir að kennsla er í raun æfing í að búa til 

tengingar. Tengslahyggja og hugsmíðahyggja hvetja kennara til að 

endurskoða starf sitt og hlutverk, ekki sem upplýsingamiðlara og þjálfara 

heldur tengslasmiðla sem vefa tengingar milli mismunandi þekkingarsviða 

(Marshall, 2005, bls. 239-240). 

2.4 Uppgötvunarnám 

Í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 156-240) segir: „Í hönnun og smíði fléttast saman sköpun, læsi og 

sjálfbærni á áþreifanlegan hátt sem hjálpar nemandanum að skilja merkingu 

hugtakanna. …kennarar eru hvattir til að nota efni úr nærumhverfi og nýta 

íslenska skóginn þar sem þess er kostur“  

Til að skilja upplifun utandyra er nauðsynlegt að virða hinn hárfína og oft 

mikilvæga mismun á hvers vegna er tekist á við þessa upplifun og hinsvegar 

hverju hún skilar til þeirra sem tóku þátt í henni. Að tengjast þátttakendum í 

samræðum bæði áður og á meðan upplifunin á sér stað er mikilvæg nálgun 

fyrir viðkomandi til að skilja gildi hennar. Slík nálgun skilar fræðandi 

menntunarferli. Tilraunanám er afleiðing af því að reyna og upplifa. Kenning 

Deweys gengur út á að tengjast allri reynslunni og þátttakendum að fullu á 

merkingarbæran hátt í gegnum allt ferlið (Ord og Leather, 2011, bls. 15). 

Samkvæmt kenningu John Dewey „nám í verki“ (Learning by doing) er 

mikilvægt að virkja athafnaþörf einstaklinganna og gefa þeim tækifæri til að 

gera tilraunir og uppgötva sjálfir nýja möguleika. Dewey var frumkvöðull 

aðferða sem byggja á hópvinnu og samvinnu nemenda. Hann lagði áherslu á 

að gefa nemendum tækifæri til virkni í sveigjanlegu og skapandi umhverfi 
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sem vekti áhuga þeirra (Ólafur Péturson, 1989, bls. 246; Ingvar 

Sigurgeirsson, 2008, bls. 137).  

Dewey (2000, bls. 15-17) hefur haft yfirgripsmikil áhrif á menntun og 

skólastarf. Hann lagði áherslu á lýðræði, hópvinnubrögð og samþættingu 

námsgreina og mikilvægi þess að nemendur læri af eigin reynslu, nám í verki 

(Learning by doing) og samvinnu við aðra. Kennsluhætti sem byggja á virkni 

nemandans, ályktunarhæfni og áhugahvöt.  

Það má segja að aðferðir leitarnáms tengist einnig hugmyndum Deweys 

(2000, bls. 15-17) um nám. Leitarnám byggist að miklu leyti á aðleiðslu 

(induction/inductive thinking). Aðleiðsla felur í sér að nemendur beita 

aðferðum raunverulegra rannsókna, vinna út frá (opnum) rannsóknar-

spurningum, safna upplýsingum og flokka þær með því að leita að 

einkennum sem sameina og greina í sundur (Rúnar Sigþórsson, 2003; Burden 

og Byrd, 2007, bls. 137). 

Nám verður að skipuleggja þannig að nemandinn sé virkur í uppbyggingu 

nýrrar þekkingar. Til að svo verði þarf hann að fá áhuga á viðfangsefninu og 

sjá tilgang með að læra það sem þarf til að leysa verkefnið. Sjálfstæð 

skapandi samvinna nemenda þar sem þeir ráða miklu um val og útfærslu 

verkefna virkjar þá til þátttöku. (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009, bls. 1). 

2.5 Fjölbreytni í námi 

Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

48) leggur áherslu á fjölbreytni í kennsluháttum og námsmati. Samkvæmt 

kenningu Howard Gardners skiptist greind í átta flokka segir Santrock (1996, 

bls. 150-151). Hver einstaklingur hefur sína samsetningu á greindarþáttum, 

sterkar og veikar hliðar. Mikilvægt er að stuðla að þroska allra greindarþátta 

með því að leitast við að virkja áhugahvöt nemenda. Skólinn þarf að laga sig 

að þörfum nemendanna, en ekki öfugt. Kenningin kallar á fjölbreytileika í 

kennsluháttum og námsmati, því ekki henta sömu aðferðir fyrir alla.  

Í skólastarfi þarf að leggja áherslu á að skapa aðstæður til félagslegra 

samskipta. Lev Vygotsky sýnir fram á hvernig börnin læra af því að hjálpast 

að. Í kenningu hans, um þroskakosti einstaklingins (Zone of proximal 

developement) felst að einstaklingar með mismunandi námsgetu auki hæfni 

sína með því að vinna saman. Vygotsky taldi samspil og samræðu 
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einstaklinganna grundvallaratriði í að þroska hæfileika þeirra (Santrock, 

1996, bls. 117-118).  

Inntak kenningar Vygotskys um þroskakosti einstakingins (Zone of 

proximal development), er að verkefni sem eru of erfið fyrir nemendur án 

aðstoðar eru viðráðanleg með aðstoð annarra (Santrock, 1996, bls. 118). Til 

þess að nemandi nái fullum árangri þarf hann aðstoð. Námsstoð (e. 

scaffolding) getur falist í aðstæðum sem kennari skapar til að flokka greina 

og meta viðfangsefnið og mynda bekkjarumhverfi sem tekur tillit til þarfa 

einstaklingsins fyrir aðstoð, við að ná sameiginlegum markmiðum hópsins 

með jafningjastuðningi (Snowman, McCown og Biehler, 2009, bls. 400). 

Tilgangur námsstoða er ekki einungis að gera viðfangsefnin auðveldari. 

Markmiðið er að veita nemandanum stuðning til að takast á við verkefnin og 

ná árangri í námi sínu (Cohen, Manion og Morrison, 2008, bls. 68-70). 

Vygotsky sýnir þannig fram á kosti þess í kenningu sinni um þroskakosti 

einstaklingsins að einstaklingar, sem hafa mismunandi þarfir vinni hlið við 

hlið (Santrock, 1996, bls. 117-118). 

Í grein Þuríðar Jóhannsdóttur, kemur fram að námsumhverfi þurfi að vera 

opið, auðugt og námshvetjandi og sem líkast raunverulegu umhverfi. Þar sem 

nám er skipulagt alfarið eftir markmiðum stangast það á við kenningar 

hugsmíðahyggju þar sem nemendur taka virkan þátt í uppbyggingu eigin 

þekkingar. Markmið sem nemendur setja sér sjálfir eru mikilvægust og gott 

námsumhverfi ýtir undir vilja nemenda til að læra. Opnar skólastofur þar sem 

nemendur vinna einir eða saman í opnu frjálslegu andrúmslofti og hafa 

nauðsynleg gögn við hendina eru mjög í anda hugsmíðahyggju (Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2009, bls. 1). 

2.6 Náttúran og útivist 

Útivist er almennt talin hafa jákvæð áhrif á líðan og heilsu barna. Úti eru öll 

skynfæri virkjuð. Þar er náttúran áþreifanleg og óþrjótandi möguleikar til 

tengsla við náttúruna, upplifa og rannsaka. Dýrmæt reynsla og þekking 

verður til í þessu samspili við náttúruna. Einnig er nægt rými fyrir frjálsa leiki 

og félagslega samveru af ýmsum toga. 
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Náttúrutengsl 

Í grein sinni Nurturing children‘s biophilia segja White og Stoeclin (2008, 

bls. 3) frá samantekt sinni á rannsóknum sem á fjórða tug fræðimanna höfðu 

gert á því hvernig ung börn læra af reynslu sinni og upplifunum. Þar segir 

meðal annars að börn hafi meðfædda genatengda tilhneigingu til að skoða og 

tengjast náttúrunni og hrífast af náttúrunni, þau hafi svokallaða náttúrusækni.  

Í grein sinni heldur Sobel (1996, bls. 2) því fram að ef börn takast of 

snemma á við verkefni ofar sínum skilningi sé hætt við að þau glati eigin 

hæfni til lausnaleitar. Hann segir einnig að eitt af vandamálum skólanna sé 

ótímabær hlutlægni. Að of hlutlægt námsefni sé kennt of snemma. Það telur 

hann vera eina af megin ástæðum stærðfræðifælni á yngri stigum grunnskóla. 

Sobel óttast að hin hárrétta umhverfisnámskrá fjarlægi frekar en tengi börnin 

við náttúruna. Hann hefur trú á að draga megi úr náttúrfælni með því að örva 

náttúrusækni, styðja líffræðilega tilhneigingu barna til að tengjast náttúrunni. 

Náttúrusækni hefur greinst hjá börnum jafnvel yngri en tveggja ára 

(Moore og Marcus, 2008, bls.197). Til að náttúrusækni myndist eðlilega 

þurfa börnin að fá tækifæri til að kynnast náttúrunni á eigin forsendum 

(Chawla, 2006, bls. 76). Gerist það ekki meðan börnin eru nógu ung getur 

náttúrufælni myndast. Hún lýsir sér með allt frá óþægindum í náttúrulegu 

umhverfi til fyrirlitningar á öllu sem ekki er manngert, stjórnað eða loftræst 

(White, 2004, bls. 1). Tengslaleysi við náttúruna getur leitt til 

náttúruafneitunar (Dutcher og Finley, et. al. 2007, bls. 10). 

Viðhorf flestra umhverfisverndarsinna er mótað af mikilli útivist í bernsku 

í félagsskap fullorðins sem kenndi þeim að virða náttúruna. Sem sagt; engin 

regnskóganámskrá eða umhverfisaðgerðir, bara tækifæri til að upplifa 

náttúruna með ábyrgum einstaklingi (Sobel, 1996, bls. 2). Náttúrutengsl eru 

jákvætt tengd við hamingju, hlutlægar tengingar eins og félagsskapur og 

mannleg samskipti stuðla að vellíðan. Gleði og annar ávinningur af tengslum 

og snertingu við náttúruna er talinn móta viðmót til náttúruverndar (Zelenski 

og Nisbet, 2012, bls. 10). 

Upplifanir í náttúrunni 

Börn verja of litlum tíma úti í náttúrunni. Louv, 2008 heldur því fram að 

upplifun úti í náttúrunni sé grundvallaratriði í líkamlegum og 

tilfinningalegum þroska barna (Ferreira, Gruber og Yarema, 2012, bls. 1). Til 
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að kanna það var gerð tveggja ára rannsókn í grunnskóla þar sem nemendur 

þóttu frekar erfiðir. Sett var upp áætlun þar sem einstaklingar af ýmsum 

skólastigum, kennarar þeirra og foreldrar, tóku sig saman með það að 

markmiði að koma upp útikennslustofu sem hentaði nemendum til náms. 

Þetta vargert með styrk samtaka og í samvinnu við nærliggjandi háskóla 

(Ferreira, Gruber og Yarema, 2012, bls. 2).  

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna áhrif útikennslu á ástundun, á 

nemendur almennt, á starfsfólk og starfsandann í skólanum. Niðurstaðan 

sýndi að þátttakendum varð ljóst notagildi skólalóðar sem vettvangs fyrir 

nám og tilraunir, ekki aðeins til leikja í frímínútum, heldur sem auka 

kennslustofu. Sumir sáu að fræðin var hægt að tengja við umhverfið, sem 

gerði námið raunverulegra og tengdi það við daglegt líf. Rannsóknin bendir 

til að sé skólaumhverfið notað til samþættingar á námsgreinum námskrár, 

hafi það bætandi áhrif á námsárangur nemenda (Ferreira, Gruber og Yarema, 

2012, bls. 2).  

Frjáls leikur barna í náttúrunni getur verið vettvangur eflandi aðgerða sem 

geta leitt af sér nýja þekkingu. Í grein Chawla (2006, bls. 17) segir að börn 

upplifi náttúruna sem sjálfstjórnarsvæði þar sem gera má uppgötvanir án 

fyrirmæla og hindrana af hálfu fullorðinna. Hann telur að slíkar aðstæður 

hvetji til frumkvæðis og efli samband barna við náttúruna. Þar sé allt sem 

fangar athygli barna og hvetji þau til athafna sem sýna þeim kosti jarðarinnar 

og þeirra eigin hæfni. Chawla vill meina að þar gefist þeim tækifæri til að 

prófa, gera mistök og gera öðruvísi næst með e.t.v. betri árangri. Börnum 

gefist jafnvel færi á að gleyma sér í heimi óleystra verkefna við tilraunir og 

mannvirkjagerð. Hún heldur því fram að ekkert komist nálægt náttúrunni 

hvað varðar tækifæri til skapandi leikja. 

2.7 Samantekt 

Hér hefur verið rætt um fræðilegt efni og rannsóknir sem tengjast 

viðfangsefni þessarar rannsóknar, svo sem LÍS verkefnið og skýrslu um það. 

Greint var frá lykilhugtökum rannsóknarinnar Þau eru; útiskóli, 

grenndarskógur, skógarnytjar, samþætting námsgreina og hugsmíðahyggja. 

Ný Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 leggur línur varðandi skipulag og 

innihald náms. Leitast hefur verið við að tengja þær áherslur við helstu 

kenningar um skapandi nám, uppgötvunarnám og fjölbreytni í námi og vitnað 
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í fræði því tengdu. Hugasmíðahyggjan og helstu hugmyndasmiðir hennar, 

Piaget, Vygotsky, Dewey og Bruner eru þar fyrirferðarmestir ásamt Gardner. 

Að lokum voru kynnt hugtökin náttúrutengsl og náttúrusækni og rætt um 

upplifanir í náttúrunni. 
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3. Aðferðafræði 

Hér verður skýrt frá vali á rannsóknaraðferð í rannsókn á grunnskólum sem 

tóku þátt í verkefninu Lesið í skóginn með skólum (LÍS). Fjallað verður um 

forsendur fyrir því vali og rannsóknaraðferðin útskýrð. Notaðar voru tvær 

eigindlegar rannsóknaraðferðir. Í fyrsta lagi vettvangsrannsókn og í öðru lagi 

viðtalsrannsókn. Tvíþætt rannsóknarspurning var sett fram. Lýst verður vali 

þátttakenda og hvaða skilyrðum það val er bundið og framkvæmd 

rannsóknarinnar rakin. Að síðustu verður fjallað um takmarkanir rannsóknar 

og siðferðilega verndun.  

3.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Í rannsókninni var beitt eigindlegum rannsóknaraðferðum. Eigindleg 

aðferðafræði er talin henta vel þegar verið er að rannsaka upplifun og reynslu 

fámenns hóps, þar sem í þeirri aðferðafræði er fremur lögð áhersla á að skilja 

mismunandi upplifun hvers og eins af veruleikanum frekar en að mæla hann 

tölfræðilega (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 73-78; Kvale, 2009, bls. 24). Í 

þessari rannsókn var annars vegar beitt vettvangsrannsókn sem gerði 

rannsakanda meðvitaðri um umhverfi þeirrar starfsemi sem fjallað var um. 

Það gaf rannsókninni meira samfélagslegt gildi og geði auðsjáanlegri tengslin 

milli rannsóknarinnar og hins daglega lífs (Caldini og Paluck, 2011, bls. 8).  

Hinsvegar var beitt viðtalsrannsókn sem er fyrirbærafræðileg nálgun, en 

sú aðferð hentar vel til að skoða og skilja félagsleg fyrirbæri með augum 

þátttakenda sjálfra og lýsa þeirra heimi frá þeirra eigin sjónarhóli (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003, bls. 73-78). Til þess voru notuð svo kölluð hálf-stöðluð 

opin viðtöl (e. semi-structured in depth interviews). Aðferðin er talin henta 

vel þar sem aðeins gefst eitt tækifæri til viðtals. Mögulegt er að dýpka 

umræðuefnið með spurningum þegar þörf krefur og einnig að skipta um 

umræðuefni þegar það fyrra er tæmt (Bernard, 1994, bls. 209-210). 
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Vettvangsrannsókn 

Eigindleg vettvangsrannsókn er ein aðferð eigindlegra rannsókna. Aðferðin 

er skilgreind sem öguð athugun á hlutverki einstaklinga, reynslu og virkni 

með tilliti til félagslegs og menningarlegs umhverfis. Aðferðin er eigindleg, 

þar sem gögnin eru hluti lýsingar sem skráð er af rannsakanda, öguð, því 

stuðst er við aðferðafræðileg lögmál í skilgreiningu viðfangsefna, söfnun og 

flokkun gagna og til að draga ályktanir. Hér var um rannsókn á vettvangi að 

ræða því rannsóknin fór fram í venjulegu umhverfi fyrirbærisins, en var ekki 

sviðsett (Qualitative Field Research, e.d. bls. 201).  

Rannsakandinn reynir að skilja sjónarhorn þeirra sem rannsóknin fjallar 

um með því að horfa á viðfangsefnið í víðara samhengi. Margir telja að 

þannig megi ná yfir breiðara svið þar sem rannsakandinn tekur þátt í lífi 

rannsóknarefnisins. Sama rannsókn getur einnig falið í sér tengingu milli 

margra aðskilinna svæða (Kristín Loftsdóttir, 2013, bls. 330-331).  

Í vettvangsrannsókn gefst rannsakanda færi á að sjá aðstæður persónulega 

með eigin augum og frá faglegu sjónarmiði. Þetta gerir rannsakanda kleift að 

samsamast aðstæðum og sjá þær með augum heimamanna án þess að 

samlagast þeim (Kvale, 2009, bls. 108; Fridlund og Hildingh, 2000, bls. 197). 

Í vettvangsrannsókninni var athugað og skráð hvaða aðstaða var á vettvangi, 

staðbundin kennslugögn og þeir möguleikar sem buðust og hvernig þeir 

nýttust til kennslu (Qualitative Field Research, e.d. bls. 201). Til hliðsjónar 

var litið til skýrslu Þuríðar Jóhannsdóttur (2007) varðandi hvaða aðstaða 

hafði verið byggð upp í hverjum skóla á meðan LÍS verkefnið stóð yfir og var 

til staðar þegar skýrslan var gerð. Gerður var gátlisti (Fylgiskjal 6) yfir þá 

aðstöðu sem nefnd var í hverjum skóla í skýrslu Þuríðar, listinn staðfestur og 

viðbætur skráðar niður. 

Viðtalsrannsókn 

Viðtalsrannsóknin byggðist á opnum viðtölum við einstaklinga, eigindlegum 

einstaklingsviðtölum, svokölluðum hálf- stöðluðum opnum viðtölum (e. 

semi-tructured, in depth interveiews) sem tekin voru við kennara sem 

störfuðu á vettvangi útikennslu í viðkomandi skóla og þeir beðnir að lýsa 

hvernig hún fór fram og lýsa reynslu sinni og upplifun af henni. 

Umræðuefnið leiddi samræðuna í sameiginlega hugsun og skilning á 
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menningu viðmælandans, reynslu hans, þekkingu, færni, skynjun og gjörðir 

(Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143).  

Þessi aðferð, hálf stöðluð opin viðtöl, er talin henta vel þar sem aðeins 

gefst eitt tækifæri til viðtals. Hún hefur sveigjanleika óstaðlaðra viðtala, en 

byggist á spurningaramma sem inniheldur allar þær spurningar sem þarf til að 

ná fram þeim upplýsingum sem leitað er eftir. Samt sem áður hafa báðir 

aðilar svigrúm til að taka hliðarspor ef umræðan krefst þess (Bernard, 1994, 

bls. 209-210). Jafnframt er fylgt tólf þáttum eigindlegra rannsóknarviðtala 

(Kvale, 2009, bls. 28). 

Í hálf- stöðluðum viðtölum heldur rannsakandi sig við efni 

rannsóknarspurningar og styðst við spurningaramma, en er ekki að öðru leyti 

bundinn af fyrirfram ákveðnum spurningum. Tilgangurinn er að ná fram 

ýtarlegri upplýsingum sem eru byggðar á persónulegri reynslu þátttakenda, 

sem segja eigin sögu með eigin orðum með hvatningu rannsakanda. Víða 

kemur fram að áður óþekktar upplýsingar kveikja nýjar spurningar til að 

komast að kjarna málsins (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 73; Fridlund og 

Hildingh, 2000, bls. 202).  

3.2 Rannsókn og markmið 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative) eru taldar henta vel þegar 

verið er að rannsaka fyrirbæri þar sem reynsla, tilfinningar og skoðanir 

þátttakenda eiga hlut að máli. Þær bjóða upp á möguleika til að kafa dýpra í 

viðfangsefnið og fjölbreytta þætti þess (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 

227-228). Markmið þessarar rannsóknar var tvíþætt. Annars vegar að skoða 

áhrif verkefnisins Lesið í skóginn með skólum (LÍS) á starfshætti í 

þátttökuskólunum sjö og. hins vegar þótti áhugavert að rannsaka áhrif LÍS 

verkefnisins á þróun útikennslu. Í skýrslu Þuríðar Jóhannsdóttur (2007) 

kemur fram hverju var komið til leiðar í hverjum skóla á meðan LÍS 

verkefnið stóð yfir. Þar koma einnig fram álit þátttakenda, hvað gafst vel og 

hvað illa og talin upp sóknarfæri til framtíðar. 

Í viðtölunum og vettvangsrannóknum komu fram eftirtektarverðar 

upplýsingar um hlutverk og framgang útikennslunnar tíu árum eftir að LÍS 

verkefnið hófst. Rannsóknarspurningunum var þó ekki breytt vegna þessa, en 

þær þróuðust í undanfara þessarar rannsóknar og urðu að lokum: Hvað situr 



22 

eftir af áhrifum LÍS verkefnisins tíu árum eftir að það hófst? og Hvernig hefur 

útikennsla þróast og hvernig hefur hún styrkt aðrar námsgreinar? 

3.3 Þátttakendur 

Gengið var út frá því að rannsóknin færi fram í þeim skólum sem tóku þátt í 

LÍS verkefninu. Notað var svokallað tilgangsúrtak. Það þýðir að úrtakið er 

valið eftir tilgangi rannsóknar (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 252). 

Leitað var eftir sjónarmiðum þeirra einstaklinga sem tóku þátt í LÍS 

verkefninu og/eða hafa unnið eftir hugmyndafræði þess nógu lengi til að vera 

komnir með mikilvæga reynslu af því. Tekin voru viðtöl við átta kennara í sjö 

skólum. Til að gæta jafnræðis var leitast við að taka viðtöl við einstaklinga af 

báðum kynjum (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 73-75). Einn viðmælandi af átta 

var karlkyns og í einu tilfelli var talað við tvo kennara samtímis til að fá 

gleggri sýn og mismunandi sjónarmið. Þannig náðist gott upplýsingastreymi 

og meiri breidd með samvinnu þeirra (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 81).  

Samhliða viðtölum var útikennslusvæði skólanna skoðað þar sem því varð 

við komið. Markmiðið með þessari vettvangsrannsókn var að dýpka 

viðtalsrannsóknina með upplifun á vettvangi. Í viðtalsrannsókninni var stuðst 

við viðtalsramma (Fylgiskjal 5), sem auðveldaði að ná fram þeim 

upplýsingum sem leitað var eftir. Í vettvangsrannsókninni var höfð hliðsjón 

af gátlista (Fylgiskjal 6) yfir þá aðstöðu sem tilgreind er í umfjöllun um hvern 

skóla í skýrslu Þuríðar Jóhannsdóttur (2007). Þannig gafst kostur á að 

sannreyna hugtök varðandi hvað hafði verið gert á meðan verkefnið stóð yfir 

og skrá allar viðbætur.  

Allir sjö LÍS skólarnir voru heimsóttir, tekin viðtöl við kennara og í þeirra 

fylgd var farin skoðunarferð um útikennslusvæðið þar sem tök voru á því, 

eða í fimm skólum af sjö, og spjallað um það sem fyrir augu bar. Sumstaðar 

var umfang skógarins það mikið, leiðin þangað löng eða aðstæður þannig að 

ekki var mögulegt að fara í skoðunarferð um hann, en lýsing viðmælanda var 

þá látin duga, enda bar aðstöðuna oft á góma í viðtölunum. Fleiri 

viðmælendur í hverjum LÍS skóla hefðu hugsanlega gefið gleggri mynd þar 

sem hver einstaklingur lýsir aðeins sinni upplifun (Sigríður Halldórsdóttir 

2003, bls. 261). Sá hópur kennara sem talað var við í rannsókninni var 

einsleitur að því leyti að allir höfðu stuðlað að framgangi útikennslu í sínum 

skóla og leitt það starf. 
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3.4 Framkvæmd rannsóknar 

Hálfstöðluð og opin viðtöl eru samræður á jafnréttisgrundvelli um ákveðið 

viðfangsefni. Rannsakandinn velur umræðuefnið, en innhald samræðunnar 

ræðst af samspili viðmælanda og rannsakanda. Í samræðunum leitast 

rannsakandi fyrst og fremst við að skilja reynslu viðmælanda út frá hans 

forsendum (Bernard, 1994, bls. 209-210; Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 67).  

Í fyrstu var haft samband með tölvupósti við yfirstjórn skólamála í hverju 

sveitarfélagi og óskað eftir rannsóknarheimild með sérstöku bréfi í viðhengi 

(Fylgiskjal 1). Erindinu var allsstaðar vel tekið og vísað áfram til skólastjóra. 

Næst var haft samband í tölvupósti við skólastjóra þeirra skóla sem tóku þátt 

í LÍS verkefninu og óskað eftir að þeir gæfu samþykki sitt fyrir rannsókninni. 

(Fylgiskjal 2). Jafnframt var óskað eftir samstarfi við skólastjórnendur. 

Samstarfið fólst í því að þeir vísuðu erindinu til þeirra kennara innan skólans 

sem helst og best gætu veitt upplýsingar.  

Allir skólastjórar LÍS skólanna voru fúsir til þátttöku, allir tilnefndu 

viðmælendur og öfluðu samþykkis þeirra. Fjórir skólastjórar skipulögðu 

sjálfir viðtalstíma og vettvangsrannsókn í samráði við rannsakanda. Þar sem 

þannig stóð á að viðmælandi átti að vera í kennslu, var hann leystur af. Við 

aðra var haft samband beint í tölvupósti og viðtal tekið og vettvangsrannsókn 

gerð hvort tveggja utan kennslutíma.  

Eins og þegar hefur komið fram er þátttökuskólum það öllum 

sameiginlegt að hafa tekið þátt í LÍS verkefninu. Ekki var litið til þess í 

rannsókninni að stofnanirnar hafa mismunandi uppeldisstefnu og upphafleg 

markmið þeirra með LÍS verkefninu voru einnig mismunandi. Rannsóknin fór 

fram á tímabilinu febrúar til maí 2013. Í febrúar 2013 voru þrír LÍS skólanna 

heimsóttir. Í apríl var fjórði skólinn heimsóttur og í maí var svo farið í skóla 

númer fimm, sex og sjö. 

Í vettvangsrannsókninni var aðstaða LÍS skólanna til útikennslu skoðuð, 

rætt við kennara um þá möguleika sem voru í boði á hverjum stað, hvernig 

þeir nýttust til kennslu og annað það sem fyrir augu bar. Aðstaða skólanna 

var síðan borin saman við upplýsingar um hvern skóla fyrir sig (Fylgiskjal 6) 

í matsskýrslu Þuríðar Jóhannsdóttur (2007). Áhersla var lögð á að fræðast um 

það sem gert hafði verið eftir að LÍS verkefninu lauk og hvernig aðstaðan og 

útikennslan hefði þróast áfram.  
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Í viðtalsrannsókninni voru öll viðtölin hljóðrituð og að gagnasöfnun í 

skólunum lokinni voru viðtölin ritunnin, skrifuð niður orðrétt og flokkuð 

(categorized) eftir þemum (Kvale, 2009, bls. 203). Viðmælendur fengu síðan 

niðurstöður síns viðtals til yfirlestrar og staðfestingar (Kvale, 2009, bls. 196). 

Í viðtölunum var fylgt öllum tólf atriðum eigindlegra rannsóknarviðtala 

(Kvale, 2009, bls. 28) og farið í gegnum öll sjö stig viðtalsrannsókna (Kvale, 

2009, bls. 102-103). 

3.5 Takmarkanir og siðferðileg verndun 

Hér er um lítið rannsóknarverkefni að ræða, þar sem tekin voru viðtöl við átta 

kennara í sjö skólum og gerðar vettvangsrannsóknir í fimm skólum af þeim 

sjö, sem rannsóknin náði til. Því eru fyrirsjáanlegar takmarkanir á 

rannsókninni. Það gæti af þeim sökum vantað fyllri mynd af 

rannsóknarefninu. Í opnum og hálfstöðluðum viðtölum geta erfiðleikar 

viðmælenda við að túlka reynslu sína, svo sem minni þeirra og mótsagnir í 

frásögn takmarkað gildi niðurstaðna (Helga Jónsdóttir, 2003; bls. 74).  

Viðmælendur voru valdir samkvæmt tilgangsúrtaki (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003, bls. 251). Haft var samband við stjórnendur allra 

þátttökuskóla LÍS verkefnisins, sem eru vítt og breitt um landið og voru þeir 

beðnir að benda á þann aðila sem þeir teldu best geta upplýst um stöðu mála 

á hverjum stað. Allir tilnefndu fulltrúa og fengu samþykki þeirra fyrir 

þátttöku. Ekkert mat var lagt á þetta val, en allir viðmælendur staðfestu 

reynslu sína af viðfangsefninu. Einungis var talað við kennara sem voru 

leiðandi í útikennslu á hverjum stað. Meira en helmingur þeirra kom við sögu 

í skýrslu Þuríðar Jóhannsdóttur frá 2007.  

Allir viðmælendur gáfu upplýst samþykki sitt fyrir þátttöku í rannsókninni 

(Fylgiskjal 3). Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar (Fylgiskjal 4) með 

tilætluðum fyrirvara. Allir viðmælendur fengu dulnefni til að koma í veg fyrir 

að hægt væri að rekja það sem haft var beint eftir þeim í rannsókninni 

(Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 174).  
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3.6 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um val rannsóknaraðferða. Annars vegar 

vettvangsrannsókn og hins vegar viðtalsrannsókn. Þar komu fram 

athygliverðar upplýsingar um þróun útikennslunnar í þáttökuskólum LÍS 

verkefnisins. Rannsóknarspurningar þróuðust í takt við þær upplýsingar. 

Þátttakendur voru valdir samkvæmt tilgangsúrtaki, þar sem eingöngu voru 

valdir grunnskólar sem tóku þátt í LÍS verkefninu árið 2003. Skólastjórnendur 

vísuðu á viðmælendur, sem veittu jafnframt leiðsögn í vettvangsrannsóknum. 

Talað var við kennara sem höfðu verið leiðandi í útikennslu í sínum skóla. Til 

að tryggja siðferðilega verndun þátttakenda þá fengu þeir allir dulnefni í 

rannsókninni. Í byrjun gáfu viðmælendur upplýst samþykki sitt fyrir þátttöku 

og var rannsóknin tilkynnt til persónuverndar. 
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4. Niðurstöður 

 

 

Mynd 1 Skýli 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknar sem gerð var í þeim 

skólum sem tóku þátt í verkefninu Lesið í skóginn með skólum (LÍS). Í fyrstu 

verður fjallað um vettvangsrannsókn sem gerð var í fimm skólum af sjö sem 

þátt tóku í rannsókninni. Markmiðið með þessari vettvangsrannsókn var að 

dýpka viðtalsrannsóknina með rannsókn og upplifun á vettvangi. Í seinni 

hluta kaflans verður fjallað um viðtalsrannsóknina. Farið verður yfir helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar. Annars vegar er fjallað um áhrif LÍS á 

starfshætti og umhverfi í LÍS skólunum. Hins vegar verður greint frá áhrifum 

LÍS á nám og kennsluaðferðir í þátttökuskólunum.  
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Mynd 2 Brú 

4.1 Vettvangsrannsókn 

Hér verður fjallað um útiaðstöðu í hverjum þátttökuskóla fyrir sig. 

Vettvangsrannsókn var gerð var í fimm skólum af sjö sem þátt tóku í 

rannsókninni. Vegna umfangs og vegalengdar til skógar gafst ekki færi á að 

skoða útisvæði í tveimur skólanna. Umfjöllun um vettvang í skólum 5 og 6 er 

því byggð á munnlegum upplýsingum frá viðmælendum í viðtalsrannsókn. Í 

vettvangsrannsókninni var stuðst við gátlista (Fylgiskjal 6). Þar er horft til 

vettvangs útikennslunnar á hverjum stað, hvaða aðstaða er til staðar, hvaða 

þróun hefur átt sér stað og hvernig aðstaðan er notuð. Tilgangur 

vettvangrannsóknarinnar var að greina aðstæður. Í lýsingunni er fléttað 

saman upplýsingum frá viðmælanda í viðtalsrannsókninni á hverjum stað og 

sjónrænum upplifunum á vettvangi. 
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Mynd 3 Kofi 

 Skóli 1 

Í skóla 1 var útikennsla til staðar þegar LÍS verkefnið fór af stað. Með LÍS 

verkefninu fékkst afnotaréttur af skjólbeltasvæði sem notað hefur verið til 

útikennslu og samkomuhalds. Þar var byggt skýli með eldstæði, sem hentar 

til útieldunar. Síðan hefur verið sett upp á skjólbeltasvæðinu leiksvið og þar 

hafa útiskemmtanir og árshátíð skólans farið fram. Nýlega fékk skólinn 

einnig formlega afhentan skúr sem hann hefur haft not af á svæðinu. Í 

skjólbeltinu höfðu börnin byggt sér kofa eftir eigin hugmyndum. Áform voru 

uppi um að byggja gróðurhús úr plastflöskum og endurnýta þannig flöskurnar 

ásamt því að koma upp aðstöðu til ræktunar.  

Skólinn hefur nýtt fjölbreytt landslag og allt sitt nærumhverfi til kennslu. 

Þátttaka í útikennslunni hefur verið almenn meðal kennara, en þróunin hefur 

orðið sú að útikennsla hefur verið á stundaskrá hjá öllum nemendum tvær 

kennslustundir á viku. Námsgreinin er samkomulagsatriði og oft um 

samþættingu að ræða. Reynslan leiddi í ljós að lengri tími kallaði á 

hreinlætisaðstöðu. Skólinn hefur haft samstarf við önnur skólastig samkvæmt 

samningi um aðstöðu til verklegrar kennslu og mögulega gestakennslu, þar 
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sem nemandi á öðru skólastigi fær það verkefni sem hluta af námi sínu, að 

fræða yngri nemendur. 

 

 
Mynd 4 Lækur 

Skóli 2 

Í skóla 2 var hætt að nota upphaflegan skóg fljótlega eftir að LÍS verkefninu 

lauk vegna fjarlægðar og umferðar. Fyrir tveimur árum var samið við 

ungmennafélag sem margir nemendur eru félagsmenn í um afnot af 

skógarsvæði þess. Þetta skógarsvæði er í fallegu lækjargili í rúmlega hálftíma 

göngufæri frá skólanum. Skógarsvæðið hefur gjarnan verið notað í heila viku 

í senn, s.s. á skógardögum að hausti og vori. Eftir ráðgjöf frá skógfræðingi 

var nýi skógurinn grisjaður og lagðir göngustígar. Byggð var brú yfir lækinn í 

skóginum úr efni frá skógræktinni, sem hefur reynst mjög hjálpleg. Einnig 

hafa foreldrar brugðist vel við ef aðstoðar hefur þurft með við efnisflutning 

og aðrar framkvæmdir.  

Með LÍS verkefninu fékk skólinn einnig til afnota gamalt tún í nágrenni 

skólans. Frá árinu 2012 hefur útikennsla farið fram á þessu svæði. Á túninu 

var aðstaða til útieldunar. Reynt hefur verið að gróðursetja trjáplöntur á 

túninu, en með litlum árangri. Áformað var að gera endurbætur á skýli sem 
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byggt var á skólalóðinni og flutt á túnsvæðið. Á túnsvæðinu hafa verið 

ræktaðar kartöflur og annað grænmeti sem síðan hefur verið lagt inn í 

mötuneytið til neyslu fyrir nemendur. 

 

 
Mynd 5 Leiktæki 

Skóli 3 

Í skóla 3 hafði ákveðinn sjálfskipaður hópur tekið að sér að viðhalda LÍS 

verkefninu. Það var ekki unnið markvisst að því af skólans hálfu, en viðhorf 

stjórnenda hefur verið jákvætt. Aðstaðan hefur verið með því besta sem 

gerist, hluti skógarins er á milli skólahúsanna. Þar hafa nemendur útbúið sér 

leiksvæði og margir hafa unað sér þar í öllum frímínútum. Grenndar-

skógurinn var mjög fjölbreyttur, allt frá skipulögðum skógi til ósnortinna 

skógarsvæða. Í nágrenni skólans mátti finna tjarnir, aðgengileg jarðlagasýni, 

tún og móa, ásamt náttúrulegri laxveiðiá. Það eina sem vantaði var fjara.  

Skógarþekking jókst í kjölfar LÍS verkefnisins. Áhersla var lögð á 

almenna virðingu fyrir náttúrunni. Skógurinn var gerður aðgengilegur og 

tóku nemendur virkan þátt í því. Þeir hafa lagt um hann göngustíga, byggt 
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brú og gróðursett ný tré til að viðhalda skóginum. Leitað hefur verið til vina 

og vandamanna eftir stórvirkari vinnuvélum þegar á hefur þurft að halda. 

 

 
Mynd 6 Indíánatjald 

Skóli 4 

Í skóla 4 hefur aðstaða til útikennslu einkum verið á tveimur stöðum. Annars 

vegar voru einskonar kennslustofur í skóginum, en þangað var um fimm 

mínútna gangur. Myndverk nemenda sem unnin voru á ýmsan hátt héngu 

víða um skóginn. Í skóginum var skýli með aðstöðu til eldunar. Það hefur 

verið mjög mikið notað, einnig af almenningi. Hinsvegar var búið að koma 

upp aðstöðu til útikennslu á bakvið skólann þar sem unnið hefur verið vor og 

haust við matjurtagarð, berjarunna og þess háttar. 

Skógrækt ríkisins og skógræktarfélagið á svæðinu höfðu aðstoðað við 

grisjun og aðra skógarvinnu í skóginum. Þar voru komnar upp þrautabrautir 

og á dagskránni var að byggja upp fleiri slíkar til að bæta aðstöðu til 

íþróttaiðkunar. Göngustígar höfðu verið lagðir og í jaðri skógarins hafði 

skógræktarfélagið unnið að því að koma upp trjásafni sem hægt yrði að nota 

til kennslu. 
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Mynd 7 Klifurþraut 

Skóli 5 

Í skóla 5 gafst ekki tækifæri til að skoða skóginn þar sem svæðið var mjög 

stórt. Því var eingöngu stuðst við munnlega lýsingu viðmælanda auk 

upplýsinga sem komu fram í viðtali. Skólinn stóð í útjaðri skógar og hafði 

stórt svæði til afnota, með tveim skýlum auk eldstæðis. Form skógarins höfðu 

verið nýtt sem fyrirmyndir í myndlist. Stundum var gist í skóginum við annað 

skýlið, en sofið í tjöldum. Foreldrafélagið styrkti kaup á sérhönnuðu tjaldi í 

því skyni. Eldri nemendur höfðu gert þrautabraut í skóginum, sniðið hana að 

þörfum yngri barnanna og kennt þeim að nota hana.  

Nemendur höfðu tekið neðstu greinar trjánna, eða uppkvistað, mikið í 

skóginum, sagað fyrir göngustígum og grisjað þar sem þrengdi að. Þá höfðu 

börnin borið kurl á stíga og eðlilegt viðhald skógarins höfðu þau annast. 

Grisjunarefni hafði takmarkað verið notað, en efni var tekið til tálgunar að 

einhverju marki. Umhverfið í heild sinni hafði verið rannsakað og notað til 

kennslu t.d. á haust- og vordögum. Þá var hjólað eða gengið langar leiðir með 

börnunum. Útikennslan hafði vakið athygli og starfsfólk nágrannaskóla 

komið í kynnisferðir. 
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Mynd 8 Leiksvið 

Skóli 6 

Skóli 6 hafði haft aðgengi að skógi alllengi þegar LÍS verkefnið hófst, þar 

sem kennarafélag skólans á jörð með skógi. Þangað var hálftíma akstur og 

því ekki um grenndarskóg að ræða. Því gafst ekki færi á að skoða skóginn, en 

spurt var ítarlega um staðhætti í viðtalsrannsókn. Mikið þróunarstarf átti sér 

stað í skógarvinnunni. Þátttaka í LÍS verkefninu leiddi til meiri nýtingar efnis 

úr eigin skógi í smíðastofunni. Stundum hafði það verið notað ferskt og 

stundum þurrt.  

Eftir þátttöku í LÍS verkefninu var farið að velja plöntur eftir markmiðum 

um nýtingu skógarins. Valið var meira af reyniplöntum og mismunandi 

berjaplöntum til þess að laða að fugla. Það kom fram að börnin hafa borið 

lotningu fyrir efni sem kemur úr skóginum og sögu hans, en hún er sterk og 

gömul í skólanum. Dæmi um ástæðu er þegar sá möguleiki hafði komið til 

umræðu að nemandinn væri að smíða skál eða skeið úr tré sem afi plantaði, 

eða að tréð væri jafnaldri eldri systkina. 
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Mynd 9 Listsýning í skógi 

Skóli 7  

Skóli 7 hafði samningsbundin afnot af skógarreit í einkaeigu. Þar hafði verið 

komið fyrir skýli og eldstæði sem hvort tveggja var afrakstur LÍS 

verkefnisins. Skýlið var staðsett í rjóðri sem hentaði vel til samkomuhalds. Þá 

hentaði skýlið einnig sem svið. Á vorin hafa verið haldnir umhverfisdagar og 

þá var unnin ýmis viðhaldsvinna í skóginum, lagt kurl í stíga og þess háttar. 

Þá hafði einnig verið tekið efni úr skóginum til smíðakennslu og til nota í 

önnur hönnunarverkefni.  

Algengt hefur verið að íþróttir séu kenndar í skóginum þegar það hefur 

hentað. Í elsta hluta skógarins höfðu börnin sett upp þrautabrautir til frjálsra 

afnota utan skólatíma. Á skólalóðinni höfðu kartöflurækt og vaxtarmælingar 

á trjám farið fram og þá með tilliti til veðurfars og jarðvegsgæða. Skordýralíf 

hafði verið kannað með til þess gerðum gildrum víða í nágrenni skólans og 

útkoman skoðuð í samhengi við aðstæður á hverjum veiðistað.  
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Samantekt vettvangsrannsóknar 

Útikennsla átti sér stað í öllum þátttökuskólum LÍS verkefnisins þegar 

rannsóknin fór fram, en víða hafði hún farið fram annarstaðar en í skógi. Með 

LÍS verkefninu var öllum skólunum tryggður aðgangur og ákveðinn 

afnotaréttur af skógi. Í framhaldi af því var komið upp ákveðinni aðstöðu í 

þessum skógum. Einn skóli hafði þá þegar skóg með aðstöðu. Aðstöðunni 

hafði allstaðar verið haldið við, en lítið aukin. Hinsvegar hafði verið unnið að 

bættu aðgengi að skóginum, lagðir höfðu verið stígar með kurli og notagildi 

skógarins þannig aukið.  

Allir skólarnir höfðu fast eldstæði í skóginum eða á útikennslusvæði við 

skólann. Þar að auki hafði verið notast við prímusa og grill þar sem staðarval 

réðist af veðri og sólfari hverju sinni. Einn skóli hafði fært sig um set eftir að 

verkefninu lauk, í skóg sem var nær, en samt sem áður ekki það nærri að það 

gæti talist grenndarskógur. Þar hafði verið hafist handa, við stígagerð, grisjun 

og tiltekt ásamt brúarsmíði. Einn annar skóli var án grenndarskógar, en hafði 

haft að öðru að hverfa á milli skógarferða. Um helmingur skólanna hafði 

plantað trjáplöntum og tveir þeirra höfðu komið að uppeldi trjáplantna.  

Nánast allir skólarnir höfðu unnið við grisjun og hirðingu skógar, rutt 

göngustíga og lagt á þá kurl. Í öllum skólunum hafði skógarefni verið nýtt til 

smíða og jafnvel annarrar kennslu, þá helst lauf og lausar greinar. Ræktun af 

einhverju tagi hafði farið fram í flestum skólunum, en misjafnt hvað var 

ræktað. Flestir höfðu ræktað kartöflur og plantað trjám. Uppeldi trjáplantna 

var nefnt til sögunnar í tveimur af skólunum og einnig voru dæmi um 

matjurtaræktun og berjarunna. Í einu tilfelli hafði verið plantað berjatrjám og 

runnum í skóginn til að laða að fugla.  

Algengt var að allt nærumhverfi skólanna hefði verið notað til kennslu og 

þá leitað á þá staði sem best hentuðu hverju sinni. Flestar eða allar 

námsgreinar höfðu verið kenndar úti en mjög mis mikið frá einum skóla til 

annars. Í tveimur skólum höfðu jarðfræði og landmótun komið sterkt inn og í 

einum skóla hafði Íslandssaga tengst við skógarferðir með afgerandi hætti. 
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4.2 Viðtalsrannsókn 

Að mati viðmælenda, sem allir höfðu starfað við útikennslu í kjölfar LÍS 

verkefnisins, voru áhrif LÍS verkefnisins á þátttökuskólana margvísleg og 

mismunandi og komu bæði fram í áhrifum á daglegt starf í skólunum sem og 

á þróun útikennslu. Viðtölin voru greind með meginspurningar viðtalsramma 

(Fylgiskjal 5) í huga. Við greiningu viðtalanna komu í ljós tvö meginþemu 

sem voru annars vegar áhrif LÍS á starfshætti og umhverfi í LÍS skólunum og 

hins vegar áhrif LÍS á nám og kennsluaðferðir í þátttöluskólunum. Þau 

meginþemu greindust síðan í nokkur undirþemu.  

Meginþemað um áhrif LÍS á starfshætti og umhverfi í LÍS skólunum 

greindist í undirþemu um; skipulag útikennslu, stýringu útikennslu, þróun 

útikennslu eftir að verkefninu lauk, viðburðum og samveru utandyra, 

skógarlíf, útivist og viðhorf til útikennslu. Hitt meginþemað um áhrif LÍS á 

nám og kennsluaðferðir í þátttöluskólunum greindist í undirþemu um; 

útikennslu, samþættingu námsgreina, kennsluaðferðir, áhrif útikennslu á 

almennt nám og mat á útikennslu. 

Í töflu 1 má sjá þessi meginþemu sem fram komu eftir greiningu á 

viðtölum í merkingarþemu (e.meaning coding) í samræmi við leiðbeiningar 

Kvale (2009, bls. 201). Þessi þemu tengjast og við frekari úrvinnslu kom 

fram að þau skarast nokkuð. Nöfn viðmælenda sem vitnað er til í 

rannsókninni eru dulnefni. 

 

Tafla 1 Greind þemu í viðtölum 

Áhrif LÍS á starfshætti og 

umhverfi 

Áhrif LÍS á nám og kennsluaðferðir 

Stýring Útikennsla  

Þróun Samþætting 

Viðburðir og samvera Kennsluaðferðir 

Skógarlíf Áhrif á almennt nám 

Útivist Mat á námi 

Viðhorf  
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Áhrif LÍS á starfshætti og umhverfi  

Útikennsla átti sér stað í öllum LÍS skólunum að einhverju marki. 

Fyrirkomulag var með ýmsum hætti, mismunandi eftir skólum. Í sumum 

skólanna var útikennslan sjálfstætt framtak kennara, en aðrir höfðu hana fasta 

á stundaskrá, en það var á valdi hvers kennara hvernig tíminn var nýttur. 

Aðrir tóku skipulagið fastari tökum. Hér verður fjallað um hvert undirþema 

fyrir sig, en þau eru: stýring, þróun, viðburðir, skógarlíf, útivist og viðhorf. 

 

Stýring   

Misjafnt var hvernig stýring útikennslu hafði þróast hjá LÍS skólunum. Í 

einum skóla virðist skipulagið lítið sem ekkert hafa breyst frá því að LÍS 

verkefninu lauk, þróunin bara haldið áfram. „Alveg frá upphafi þegar LÍS 

verkefnið byrjaði, þá var stýrihópur… Það er ennþá svoleiðis stýrihópur. Ég 

held að það sé forsenda fyrir því að halda verkefninu lifandi“ (Eva).  

Áhugi var vissulega til staðar hjá þeim sem tóku þátt í verkefninu, en 

vegna mikilla mannabreytinga og skiplagsbreytinga gekk misjafnlega að fá 

nýtt fólk til að vera með. En þeir sem eftir voru af þeim sem hófu starfið 

höfðu haldið ótrauðir áfram ásamt einstaka nýliðum. „Ákveðinn sjálfskipaður 

hópur hefur tekið að sér að viðhalda LÍS verkefninu, en ekki er unnið 

markvisst að því af skólans hálfu“ (Borghildur).  

Dæmi voru um að skipulagið væri algerlega undir hverjum og einum 

kennara komið. „… skipulagið það gengur bara svona eftir því hvað hverjum 

og einum dettur í hug... En það var ekki unnið markvisst að því að viðhalda 

þessu verkefni“ (Borghildur). 

Sumir höfðu komist að þeirri niðurstöðu að lausnin væri að binda 

útikennslu sem sér námsgrein í stundaskrá. „Útikennslan var sett inn í 

náttúrufræði og aðrar greinar á meðan verkefnið var og við höfðum mikinn 

áhuga á að halda því áfram. Og ein leiðin var semsagt að búa til námsgrein 

sem heitir Útiskóli á stundatöflu“ (Hallfríður). 

Sumstaðar var útikennsla bundin við ákveðin stig. „…útikennsla er fast á 

stundaskrá einu sinni í viku hjá yngsta og miðstigi, bekkjarkennarar stjórna 

því hvaða fag er kennt úti hverju sinni“ (Álfheiður). Ástæðan var víðast hvar 

sú sama. „Það hefur alla tíð verið mun erfiðara að koma þessu upp í 

unglingadeildina“ (Eva). 
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Hvort sem útikennsla var á stundaskrá eða ekki voru teknir þematengdir 

dagar, og jafnvel heilar vikur, í útikennslu og þá með þátttöku allra í 

skólanum. „…útikennslu vikur, svona þrisvar sinnum á ári. Þá eru allir hvattir 

til að fara út“ (Eva).  

Það komu einnig fram dæmi þar sem allt var skipulagt fyrirfram með 

fastri mánaðarlegri kennsluáætlun. „Við bara gerum okkur mánaðarplan fyrir 

þessa [föstu vikudaga] sem eru útitímar og svo bara hvaða staður hentar 

hverju sinn hvað við ætlum að fara að gera. ... og við erum ekkert endilega öll 

alltaf saman, skiptum okkur líka eftir því hvaða verkefni við erum að gera. 

Hvort við erum allur hópurinn eða í tveimur hópum“ (Heiða). 

Þróun 

Það sem lagt var upp með sem skógarkennslu, hafði þróast í að vera meira 

almenn útikennsla, en skógurinn var vissulega nýttur þar sem hann var til 

staðar þegar það hentaði. „Útikennsla hefur aukist. …það er meiri áhersla og 

meiri áhugi á útikennslunni og fleiri komið með. …Þróunin hefur verið sú, að 

lögð er áhersla á almenna útikennslu, að nota náttúruna og umhverfið til þess 

að vera úti og kenna sem flestar námsgreinar úti“ (Eva).  

Með tilkomu verkefnisins opnuðust nýjir möguleikar og fjölbreyttari 

kennsluaðferðir. „Við erum ennþá að feta þessa leið. …eftir því sem árin líða 

þá koma alltaf fleiri verkefni. Þannig að eftir verkefnið, boltinn byrjaði að 

rúlla og hann rúllar bara ennþá“ (Hallfríður). 

Einnig kom fram dæmi þar sem útikennslan stóð á gömlum grunni, en 

skógurinn ekki í grenndinni og því ekki hægt að fara þangað nema með 

nokkrum tilkostnaði og þá til að dvelja allan daginn. Samt varð 

áherslubreyting við tilkomu verkefnisins. Þegar fór að þrengjast að gekk 

ýmislegt til baka sem áður hafði verið gert, en sumt sat eftir. „…[LÍS] lokaði 

hringnum, því þá var farið að grisja og nýta efnið sem til féll, ekki bara í 

eldivið, heldur til að vinna úr því“ (Lauga). 

Umsjón og umhirða í skógi olli því að til féll efni sem ekki var 

nauðsynlegt að skila öllu í jarðveginn. Í nýtingarferlinu hafði því verið 

mögulegt að kafa dýpra í líffræði skógarins. „… við fórum að nýta betur 

efnið úr eigin skógi og ég nýti það markvisst hérna niðri í smíðastofu. Og 

fræði þau um vöxt trjáa og tegundir og annað slíkt eftir því sem að tími og 

aðstæður leyfa“ (Lauga). 
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Annarsstaðar höfðu hlutirnir ekki gengið eins vel, þó hafði þótt til bóta að 

hafa útikennslu sem sérstaka námsgrein á stundatöflu. ,,þetta þarf að fara í 

þemadaga eða gefa þessu tíma bara í stundatöflu. „Mér finnst það skila betri 

árangri. … kennarar með áhuga fyrir útivist og svona, þeir fara náttúrulega út 

með sinn bekk. Þegar þeir geta. En þetta hefur farið í þennan farveg hjá 

okkur. Þetta er svona vika á vorin og á haustin“ (Margrét).  

Í fleiri skólum hafði útikennslan alfarið verið háð áhuga einstakra kennara 

fyrir utan þematengd verkefni. „Núna er ekkert skipulag fast ákveðið eða 

stýrt fyrir hinn almenna kennara að fara með nemendur út í kennslu. Það er 

samt ekki þar með sagt að það sé ekkert“ (Lauga). 

Viðburðir og samvera 

Skógarumhverfið hafði verið notað til viðburða og þemavinnu auk þess sem 

gengið hafði verið í umhirðu skóganna í hópavinnu. „við höfum bætt við 

þarna sviði, á þessum stað … og fært okkar … árshátíðir og svoleiðis út. Við 

notum skóginn til þess. Að vera úti. … við nýtum þetta miklu meira en við 

höfum gert“ (Heiða). 

Útiverunnar hafði líka verið notið á aðventunni. „Svo förum við alltaf 

fyrir jólin og þá kveikjum við upp í eldstæðinu og drekkum kakó og hitum, 

sem sagt á skógarpönnunni, samlokur eða eitthvað gott og syngjum jólalög. 

Það er mjög hátíðlegt í svarta myrkri“ (Álfheiður). 

Hátíðaundirbúiningur hafði verið fastur liður í daglegu lífi og hafði lengst 

af verið hluti af skólastarfi. „… fyrstu viku desember .... Þá eigum við 

aðventustund úti í skógi. Allur skólinn og allt starfsfólk.“ (Hallfríður).  

Kostir skógarins skiluðu sér ekki síst þar sem skógurinn var svo nálægt 

skólanum að hann gat verið hluti af daglegu leiksvæði skólans. Í einu tilfelli 

var auk þess búnaður til að auka möguleika nemanda til skapandi leikja. 

„…það eru krakkar sem fara út í skóg í hverjum einustu frímínútum… 

Annars eru þau mjög fljót að átta sig á því að skógurinn veitir skjól. … hugsa 

að þau mundu nýta hann mjög vel þó það væri ekki dót til að sækja í“ 

(Borghildur). 

Skógarvist 

Að vera í skógi þótti talsvert frábrugðið því að vera á bersvæði þó í þéttbýli 

væri. Nemendur lærðu að skynja náttúruna og upplifa jákvæð áhrif. „Það er 

að fara út, skoða umhverfið, safna upplýsingum og fjalla svo um skóginn, 
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taka eftir lífinu, það er náttúran. Vegna þess að eiginleg útikennsla er þannig“ 

(Hallfríður).  

Skógurinn gat veitt skjól fyrir veðri og ekki bara það hann gat líka 

afmarkað svo rými þess sem í honum er staddur að fjarlægara umhverfi nær 

ekki að trufla athyglina. „Það er alltaf gott veður í skóginum, bara frábær 

staður. Þó maður labbi héðan í roki og leiðindaveðri þá kemur maður þarna 

bara inn í veðurparadís“ (Heiða).  

Dæmi um umhverfisáhrif LÍS verkefnisins komu fram þar sem útikennsla 

hafði þegar farið af stað þegar það hófst. Kennslan fór fram í nánasta 

umhverfi skólans. Þegar verkefnið kom til varð vart við ný áhrif, ný þekking. 

„svona umhverfisvakning og vitund. …[Við fórum að ] fræðast meira um tré 

og skóg“ (Heiða).  

Með tilkomu LÍS verkefnisins kom einnig ný aðstaða og nýir möguleikar. 

„Við fengum svona grenndarskóg þar sem við gátum farið og verið úti, og 

það svona veitti okkur fleiri tækifæri og … hjálpaði okkur svona að girða 

utan um útikennsluna“ (Heiða). 

En aðstæður voru ekki allstaðar eins, fjarlægð og fjárhagur spilaði þar inn. 

Á sumum stöðum var of langt að ganga og ekki fjármagn til aksturs. Þrátt 

fyrir að afnot hefðu fengist af öðru skógarsvæði allnokkuð nær dugði það 

ekki til. „…á meðan við vorum þarna [í fyrri skóginum] þá tókum við oft 

bara heilu dagana upp í skógi. … við bara ýmislegt, svo sem að, elda mat og 

þetta var bara virkilega mikið notað… lögðum stíga. ...og síðan smá fjaraði 

þetta út, … það var of langt … þá færðum við okkur svolítið um set… og 

höfum verið þar núna tvö ár. Er samt of langt til að nýta það eins og maður 

vildi sko“ (Margrét) . 

Útivist 

Útivera var talin hafa haft í för með sér aukna hreyfingu og bætta almenna 

líðan sem hafði áhrif á nám almennt. Auk útiíþrótta í skógarumhverfi og 

víðar, höfðu verið lagðar þrautabrautir, en þess utan hefur umferð um 

óræktað land, þúfnaganga, verið góð æfing sem bætir hreyfigetu. „ Mér finnst 

útikennslan skipta mjög miklu máli … Við erum alveg með krakka hérna sem 

kunna ekki að labba í þúfum sko… að vera úti gefur manni svo mikið, manni 

líður betur og góð hreyfigeta líka…“ (Eva).  

Í öllum tilfellum höfðu verið teknir nokkrir dagar eða vikur, einkum haust 

og vor og þá höfðu allir aldurshópar tekið þátt. Þá var gjarnan unnið að 
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viðhaldi skógarins, grisjun og lagningu göngustíga og jafnvel brúargerð. „Á 

vordögum er unnin viðhaldsvinna í skóginum lagt kurl í stíga og þess háttar. 

Einnig er tekið efni úr skóginum til smíðakennslu“ (Álfheiður).  

Þar sem skógurinn var of langt frá skóla til þess að hægt væri að fara 

þangað í einni kennslustund, sem sagt ekki grenndarskógur, hafði verið kennt 

á tiltækum skógarlausum svæðum í nágrenni skólans eða á skólalóðinni. 

Þannig hafði verið nýttur sá tími sem gefinn var á stundaskrá til útikennslu. 

„Þar var unnið að ýmiskonar tilraunum í eðlisfræði og tæknigreinum. … 

nýttir þeir möguleikar sem lækurinn bauð, virkjunarkostir kannaðir ásamt 

ýmsum rennslistilraunum [og] gróðursetningu trjáplantna …“ (Margrét).  

Ýmsir möguleikar höfðu verið nýttir til kennslu utan skólastofunnar, bæði 

vettvangsferðir og heimsóknir á stofnanir. „Farið er í ýmsar ferðir, …og þá í 

tengslum við einhver verkefni, en ekki endilega í skóginn“ (Lauga). Útivist 

og gönguferðir geta skilað árangri í fleiru en námi. „Þetta skiptir svo miklu 

máli upp á hreyfigetuna þó þau séu að læra eitthvað annað í leiðinni“ (Eva). 

Viðhorf 

Útikennslan hafði gefið nemendum færi á að vera metnir að eigin verðleikum 

í lifandi kennslu með skapandi aðferðum, sem juku sjálfstraust og 

sjálfsvirðingu nemendanna þar sem þeir höfðu fengið hlutverk sem hafði 

vakið þá til meðvitundar um eigin hæfni og getu. „Það hafa allir svona leið til 

að njóta sín. ...að eiga þarna tækifæri. …þú finnur þessa leið til að 

framkvæma og einhvern veginn að vera metinn af því að þú getur. Þú þarft 

ekki að horfa á, þú getur gert sjálfur. Já þú færð þessa leið til að verða svolítil 

persóna sko“ (Borghildur).  

Það var talið útikennslu að huga að dýralífi og létta smáfuglunum lífið. 

Inngrip í gang náttúrunnar undir jákvæðum formerkjum. „…við bjuggum til, 

steyptum okkur svona tólg og það var gert í heimilisfræðinni, settum 

fóðurkúlur og hengdum upp í tré“ (Álfheiður). 

Skynjun nýttist einnig vel við rannsóknir og virtist æskileg leið til að 

kenna umhverfis og veðurlæsi. „…[Börnin] velja sér einn stað og fylgjast 

með honum yfir árið, … bara fylgjast með breytingunum. Eftir árstíðum, 

semsagt hann er svona núna hvað gerist þegar er kominn vetrartíminn og 

þannig að það sé svona meðvitað ferli“ (Heiða). 

Að hreinsa til í náttúrunni og afmá ummerki slæmrar umgengni 

samfélagsins var afleiðing umhverfisvakningar. „Stundum erum við bara að 
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fara út… og tína rusl þannig að allir séu meðvitaðir um að ganga vel um 

umhverfi sitt“ (Heiða). 

Börnin virtust hafa notið sín í skóginum og fannst gaman að læra í 

skóginum. Jákvæðni nemenda smitaðist út í samfélagið og viðhorf 

almennings til útikennslu virtist jákvætt. „Fólk er mjög jákvætt fyrir þessari 

kennslu hér á þessu svæði“ (Eva). 

Hugarfarsbreyting virðist hafa átt sér stað í samfélaginu varðandi 

útikennslu og útiveru. „viðurkenning á því að eyða þetta miklum tíma úti, var 

ekki til staðar í skólanum fyrir þetta verkefni …fyrir fimmtán árum. Þá voru 

kennarar litnir hornauga fyrir að fara út. Nú er það sjálfsagt. Nú er það flott. 

Því er ýtt að kennurum hér“ (Hallfríður). 

Áhrif LÍS á nám og kennsluaðferðir 

Þátttakan í LÍS verkefninu hefur haft ýmis áhrif í skólunum, bæði á nám, 

kennsluaðferðir og námsmat. Hún hefur aukið vægi útivistar í námslegum 

tilgangi og gefið nýjar hugmyndir og tækifæri til náms. Hér verður fjallað um 

hvert undirþema fyrir sig, en þau eru: útikennsla, samþætting, 

kennsluaðferðir, áhrif á almennt nám og námsmat. 

Útikennsla  

Útikennslan hefur boðið upp á ýmis tækifæri. „Þar bara eru þessir 

möguleikar. Bara eins og læsi í sínu víðasta samhengi. Það er ekki bara að 

geta lesið á blað, eða bara að lesa í umhverfinu. Þá náttúrulega notum við 

bara útisvæðið til þess ... Þannig að nýja námskráin hún er bara að færa okkur 

út fyrir veggi skólans, að hluta til. Hún er að opna þetta meira. Ég held að það 

séu bara fleiri tækifæri“ (Heiða).  

Útikennsla virtist hafa þróast í að vera viðbótar kennsluaðferð sem yki 

fjölbreytni í námi og styddi við bóklegt nám. Náttúrufræði var algengasta 

námsgreinin og greindist í marga undirflokka sem flestir voru samþættir 

öðrum námsgreinum og oft þannig að skilin voru óljós. „Útikennslan var sett 

inn í náttúrufræði og aðrar greinar á meðan verkefnið var og við höfðum 

mikinn á huga á að halda því áfram. …Skógurinn er notaður mest til 

hefðbundinnar náttúrufræðikennslu, farið er í vettvangsferðir og safnað 

gögnum sem unnið er svo úr á næstu vikum á eftir“ (Hallfríður).  
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Náttúran er ekki bara skógur og þar af leiðandi var ekki hægt að takmarka 

náttúrufræðikennslu við skóginn. Enda var það svo að jafnvel þó aðgengi að 

skógi væri gott var allt nærumhverfi skólans notað þegar svo bar undir og 

verkefnin hönnuð eftir því sem bauðst og hentaði. „Við nýtum okkur svæðið 

úti til að vera með náttúrufræðikennsluna. …þau skoða tré, læra hvað þau 

heita. Við erum að skoða fuglana. Þetta eru svona verkefni sem eru lifandi 

allan tímann“ (Heiða).  

Ekki voru allir á því að útikennslan hefði áhrif á nám almennt, en væri 

samt mikilvæg viðbótaraðferð sem yki áhuga og styddi þannig það nám sem 

fram fór. En fyrst og fremst var um að ræða áhugahvetjandi kennsluaðferð. 

„…en ég mundi segja að þetta sé viðbót. Þetta er svo góð viðbót við kennslu 

aðferðir, en ég mundi ekki segja að þetta hafi áhrif á það sem fyrir er. Bara 

hrein viðbót. … mér finnst þetta vera námsaðferð sem að styður vissulega. 

Vekur áhuga“ (Hallfríður).  

Það hafði sýnt sig að aðferðir útikennslu hentuðu einkar vel þeim sem 

þyrftu að upplifa í námi og höfðu ekki fundið sig í kyrrsetuaðstæðum 

skólastofunnar. „Mér finnst ekki mega gera lítið úr því að fá að upplifa og fá 

að njóta sko og geta fengið að vinna við aðrar aðstæður. Ef stóllinn og borðið 

setja þér skorður og þér líður betur úti í náttúrunni, þá hlýtur það að styrkja 

og hjálpar þér að ná einhverju áfram, að ná einhverju sem þú nærð ekki í 

aðstæðum sem þér líkar illa“ (Lauga). 

Samþætting námsgreina í útikennslu  

Í útikennslunni komu í ljós ýmsir möguleikar til samþættingar námsgreina. 

Þar urðu skilin milli námsgreina óljós, sem ef til vill líktist því sem daglega 

gerist í raunveruleika hversdagsins. „Við erum ekkert að eyrnamerkja að 

núna ætlum við út að læra stærðfræði, heldur tökum við það með inní öðru. 

Þannig að við fléttum þetta heilmikið saman. …en samt þannig að maður 

tekur ekki eftir því“ (Heiða). 

Kennari var spurður hvort hann sæi möguleika á aukinni samþættingu. „Já 

ég sé það. Þetta gæti þróast í meiri og til dæmis með nýju aðalnámskránni þá 

er eiginlega meira gert ráð fyr svona námsþáttum þar sem verið er að setja 

inn. Þá ætti þetta bara að aukast, eða ég meina , þróast upp“ (Heiða). 

Skógurinn einn og sér bauð upp á fjölda möguleika til samþættingar. 

„…tvisvar á ári, bæði haust og vor, þá fara allir nemendur skólans … í 

[skóginn] þar sem við erum að vinna að gróðursetningu grisjun og 
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mælingum, stærðfræði pælingum og náttúrfræði verkefnum tengdum 

skóginum“ (Lauga).  

Plöntuskoðun, dýraskoðun og stærðfræði samþættust í vaxtarmælingum 

og stofnstærðarmælingum, ásamt veðurfræði og líffræði. „… mæla vöxtinn [í 

trjám], svo geymum við það á myndum. Við erum að reyna að velta fyrir 

okkur árssprotunum, ársvextinum og þá sjáum við að hann er misjafn eftir 

því hvernig veðrið er“ (Álfheiður).  

Þar sem útikennslan var sérfag á stundaskrá komu fram dæmi um 

hópverkefni. Það reyndi á samvinnuhæfni og hæfni þátttakenda til að lifa af í 

náttúrunni við þau skilyrði sem íslensk villidýr búa við, að gera sér hýði og 

afla fæðu. „Unglingastigið vinnur í vetur í skóginum í hverri viku að verkefni 

sem snýst um það að lifa af í náttúrunni hvernig sem veðrið er“ (Hallfríður). 

Skógarferðir veittist erfitt að flokka eftir námsgreinum. Dæmi um 

aðventuferð í skóginn. „Við getum alverg sagt að það sé samþætt íslensku því 

þau þurfa að velja ljóð og söngva til að fara með. …Það má alltaf segja að 

það sé lífsleikni í öllum þessum greinum. Það er mikil samvera sem á sér stað 

í skóginum“ (Álfheiður).  

Hugmyndaflug þarf til að skapa ný tækifæri. „…það er bara hvað okkar 

hugmyndaflug, hva við erum tilbúin að gera sko. Þetta veltur alltaf mest á 

okkur kennurunum, hvað við erum tilbúin að gera og eins hvað stjórnendur 

eru tilbúnir að leyfa okkur. Það þarf svo lítið í báðar áttir.“ (Heiða). 

Kennsluaðferðir 

Útikennslan styrkti annað nám fyrst og fremst með því að gera námsefnið 

áþreifanlegt og sýnilegt. Það jók möguleika til fjölbreytni í kennsluaðferðum 

sem gerði námsefnið skiljanlegra. „…þetta hlýtur að styrkja allt nám 

krakkana þannig. Þetta hlýtur að festast betur ef krakkarnir hafa þetta svona 

sjónrænt fyrir augunum og svoleiðis. Þetta hefur ekki verið stýrandi, þetta er 

bara svona viðbót og möguleiki til að kenna á fjölbreyttari hátt“ (Pétur). 

Það hentaði vel að hafa kennsluna lifandi og eðlilega þegar gengið var um 

útisvæði og öll náttúran var fyrir augunum. „Mér finnst þau læra líka bara, 

sérstaklega þessi litlu, þegar maður er að fara með þau í svona 

grenndarkennslu þá erum við að tala á leiðinni og ég er að spyrja þau útí og 

er að segja þeim frá. Mér finnst þau muna það svo mikið betur. Hvaða tré er 

þetta, hvaða blóm er þetta. Hvers konar tegund af á er þetta. Af því að þetta 

er okkar á. Það skiptir máli sko“ (Eva). 
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Umhverfið var hægt að lesa eins og bók þar sem útsýni var gott. Dæmi var 

um að landmótun og landnám sem blasti við og skapaði góðan grundvöll til 

fræðilegrar samræðu, spurninga og skoðanaskipta. „…að læra um vatn. Þá 

setjum við okkur upp í brekku þar sem við sjáum svolítið yfir og þú getur 

lesið. Það er svo auðvelt að benda þeim á hvernig lækir renna og safnast 

saman og renna í ána og hvar hún rennur út í sjó. Svo þú getur fylgst með alla 

leiðina. Og þar sem þú situr upp í brekku, hvar mundir þú byggja bæinn þinn 

ef þú værir landnámsmaður? Og verðu það. Af hverju þarna? Af hverju upp á 

þessum hól? Af hverju nálægt læknum?“ (Lauga). 

Áhrif útikennslu á almennt nám 

Þegar útikennslan var orðin fastur liður og samofin almennu námi var ekki 

skilyrði að fara út samkvæmt stundaskrá. Hægt var að nýta góða daga til 

útiveru en tengja það samt við bóknámið til útskýringa og styrkingar. …ég 

nota mikið upplifanir úti, …sem hafa skírskotun í eitthvað sem við gerum svo 

seinna. Þannig að ég geti bent á að þetta sé bara eins og við gerðum í 

leiknum. … Að benda á samhengi sko. Þá sjá þau það af því að þau eru búin 

að prófa það. ... Eins hef ég farið út með eitthvað námsefni í huga og við 

erum að vinna sérstaklega að því. Þannig að ég fer eiginlega beggja vegna 

að“ (Borghildur). 

Fjölbreytni í útikennslu birtist einnig í náttúrufræði og læsi. „ …[Við] 

lögðum skordýragildrur og greindum það og svona á ýmsum stöðum til að 

bera saman … og við erum að vinna við til dæmis í snjóinn að búa til formin, 

þrívíddina og ýmislegt sem sagt þannig. …í byrjendalæsinu … búum til 

stafina úr öllu mögulegu, því sem til fellur þarna... Laufum og blómum og 

bara því sem við finnum“ (Álfheiður). 

Stærðfræði er raungrein og þó hún falli ekki undir náttúrfræði voru ýmsir 

möguleikar til að kenna hana utandyra. „…við gerðum nú reyndar í þessu 

verkefni heilmikinn pakka með stærðfræði fyrir yngri börn. Þannig að við 

notum náttúruna. …við notuðum árhringina og reiknuðum út frá því og svo 

notuðum við bílana hérna á hlaðinu og finna út radíus og það allt saman. 

Skoða mynstur og finna meðaltal, telja tré og allt mögulegt“ (Margrét).  

Nýir möguleikar gátu falist í því að kenna úti. Heimilisfræði var ekki 

bundin við húsnæði eða innréttingar.  „Ég kenni náttúrulega útieldun til 

dæmis og þá erum við bara þeim megin við húsið sem er besta veðrið sko. 
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Með grill og prímusa … Ef kennarinn vill kenna úti þá bara kennir hann úti. 

það skiptir hann engu máli hvort hann hefur borð eða bekki sko“ (Pétur). 

Fleiri voru á þeirri skoðun að sérstök aðstaða væri ekki það sem skipti 

máli. „Mín skoðun er sú, ... Það þarf enga aðstöðu, ... það þarf pláss til að 

komast að, geta verið í skóginum. Þannig að það sé hugsað um að það sé 

fært. Ég held að það sé stærsti hlutinn“ (Borghildur). 

Líffræði, lífsleikni og heimilisfræði fléttuðust saman í ræktun matjurta 

ásamt stærðfræði með flokkun, vigtun og mælingum. Fjölbreyttar matjurtir 

og berjarunnar. Úrvinnsla og geymsluaðferðir eru svo kenndar í 

heimilisfræði. „…við erum búin að setja hérna nær skólanum líka 

matjurtagarð og allskonar dótarí. Við erum með runna hérna og berjatré og 

svoleiðis sem við notum í heimilisfræðinni“ (Eva). 

Einnig var unnið við ýmiskonar ræktunartilraunir sem tengdust ýmiskonar 

fræðum og vísindum. „…setjum við kartöflur í spírun og við setjum þær 

annarsvegar þar sem er alveg dimmt og svo þar sem er birta. Þá sjá þau hvað 

þarf til… við ræktum kartöflur á skólalóðinni… Svo förum við með það inn 

og vigtum og teljum og finnum stærstu og minnstu kartöfluna undir grasinu 

og svona. Svo förum við með þetta inn í mötuneytið og það er eldað og þau 

borða þær“ (Álfheiður). 

Ekki gleymdist félagslegi þátturinn. „Þetta er mikið upplifun, þetta er 

rannsóknarvinna og svo náttúrlega þessi samvinna og samskipti“ (Heiða). 

Þegar verið er úti við leiki og störf er mikils virði að hafa samskipti. Hvaða 

tungumál er notað er val hvers og eins. Í því geta líka falist nýir möguleikar. 

„Við förum út og sippum í dönsku og svona“ (Margrét). 

Mat á útikennslu 

Mat á útikennslu var með misjöfnum hætti. Það á við bæði um námsmat, eða 

mat á námsárangri nemenda og líka innra mat skólans á framkvæmd og 

árangri í útikennslu „Framkvæmd útikennslunnar er rædd reglulega á 

kennarafundum og stefna endurskoðuð og árangur metinn“ (Hallfríður). 

Misjafnt var eftir skólum hvernig námsmati á útikennslu var háttað, en 

segja má að hún væri þegar á heildina er litið með tvennum hætti eftir því 

hvort um var að ræða sér námsgrein á stundaskrá eða hvort almennar 

námsgreinar voru kenndar úti. Segja má að skiptingin hafi verið jöfn, en einn 

skóli gerði hvort tveggja að samþætta námsgreinar úti og meta útikennslu 

sem sér námsgrein. Hitt var einnig til að metið væri jafn óðum í hverri 
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kennslustund. „Útikennslan er metin sér sem sér námsgrein og fer matið fram 

í formi frammistöðumats þar sem metið er áhugi, virkni, samvinna, 

samskipti, og sjálfstæði“ (Heiða). Aðrir tóku þætti eins og frumkvæði, 

ástundun, verkfærni og hegðun inn í matið. 

Aðferðin var óljósari þar sem útikennslan var alfarið felld inn í aðrar 

námsgreinar og metin sem slík. Þá var matið alfarið í höndum viðkomandi 

kennara. „Útikennsla er ekki sérfag hjá okkur heldur hluti af öðrum 

námsgreinum og því ekki sérstaklega metin“ (Eva). 

4.3 Samantekt 

Af viðtölum við þátttakendur má ráða að LÍS verkefnið hafi haft töluverð 

áhrif á starfsemi skóla sem tóku þátt í því á sínum tíma. Í vettvangs-

rannsókninni kom fram að í sumum LÍS skólunum hafði útikennsla í skógi 

farið fram áður en verkefnið kom til. Í öðrum tilfellum var skógur til staðar 

en hafði ekki verið nýttur til kennslu. 

Í niðurstöðum viðtalsrannsóknarinnar komu fram áhrif LÍS á starfshætti og 

umhverfi í þátttökuskólunum skólunum. Sumstaðar var ákveðið skipulag og 

stýring til staðar. Útikennsla hafði aukist bæði í skógi, nærumhverfi skólanna 

sem og viðburðir utandyra. Í rannsókninni kom fram jákvætt viðhorf til 

útikennslu. 

Áhrif LÍS verkefnisins á nám og kennsluaðferðir í skólunum voru með 

ýmsum hætti. Ýmiskonar útikennsla var nú stunduð utan skólastofunnar. Hún 

virtist stuðla að fjölbreytni í kennsluaðferðum og samþættingu námsgreina, 

styðja bóklegt nám og auka námsáhuga. Í námsmati var útikennslan ýmist 

metin sem sér námsgrein eða sem hluti af öðru námi. Samhljómur reyndist á 

milli þess sem kom fram í viðtölum og þess sem fram kom á vettvangi. 
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5. Umræða. 

Í þessum kafla verða teknir til umræðu þeir meginþættir sem komu sterkast 

fram í þessari tvíþættu rannsókn. Annars vegar er fjallað um hvað situr eftir 

af áhrifum verkefnisins Lesið í skóginn með skólum (LÍS) tíu árum eftir að 

það hófst og hins vegar hvernig útikennsla hefur þróast og hvernig hún hefur 

styrkt aðrar námsgreinar. Sérstaklega var leitað eftir því hvaða breytingar 

hefðu orðið á aðstöðu til útikennslu eftir að LÍS verkefninu lauk. Ennfremur 

var kannað hvaða áhrif verkefnisins er að finna í daglegu starfi skólanna 

varðandi nám og kennsluhætti í dag. Einnig er vakin athygli á þeim atriðum 

sem falla að nýrri Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 og gætu því verið 

hvetjandi fyrir áframhaldandi starf á þessum vettvangi. 

5.1 Vettvangur og viðtöl 

Þetta rannsóknarverkefni er að hluta byggt á vettvangsrannsóknum til að 

upplifa þann vettvang sem rætt var um í viðtölunum og dýpka þannig 

skilning á hugtökum og frásögn. Meginþungi rannsóknarinnar eru viðtöl við 

kennara í skólunum til að kanna áhrif verkefnisins á starfshætti og umhverfi 

skólanna. Viðtölin voru tekin á undan og sú vitneskja sem var til staðar fyllti 

upp í þá mynd sem vettvangsrannsóknin gaf. Vettvangsrannsóknin gaf hins 

vegar skýrari mynd af þeim aðstæðum sem lýst var í viðtölunum og dró fram 

nýtt sjónarhorn. Samhljómur reyndist á milli þess sem kom fram í viðtölum 

og þess sem fram kom á vettvangi. Til samanburðar var skýrsla Þuríðar 

Jóhannsdóttur (2007, bls. 7) byggð á gögnum frá kennurum og fundum með 

þátttakendum eða verkefnisstjórnum. 

5.2 Vettvangsrannsókn 

Eins og fram kemur í matsskýrslu Þuríðar Jóhannsdóttur (2007, bls. 1 og 65), 

fólst það í verkefninu Lesið í skóginn með skólum (LÍS) að skólarnir fengu 
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aðgang og afnotarétt að kennsluaðstöðu í skógi, svo sem einhverskonar skýli 

og eldstæði. Almennt hafði frekar litlu verið bætt við þessa aðstöðu eftir að 

LÍS verefninu lauk, helst var um að ræða tiltekt í rjóðrum, sumstaðar höfðu 

verið útbúin einhver sæti til viðbótar. Þess utan höfðu verið lagðir 

göngustígar víðast hvar og lagt á þá kurl. Eins hafði skógur verið grisjaður og 

honum haldið við. Þar höfðu nemendur fengið tækifæri til að vinna að 

umhverfisvernd, sem fellur vel að áherslum í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 19-21). 

Í útikennslu var gjarnan verið farið vítt og breytt um nærumhverfið og á 

stöku stað hefur verið um lengri ferðir að ræða. Frjálsar kofabyggingar mátti 

sjá í sumum skógarsvæðanna og nefndar voru til sögunnar frjálsar 

byggingaframkvæmdir utan skógar, úr tilfallandi efni og án verkfæra. 

Nemendur fengu tækifæri til sköpunar og tilrauna í byggingaframkvæmdum, 

eins er lögð áhersla á sköpun, einum af grunnþáttum menntunnar samkvæmt 

nýrri Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, 

bls. 24). Að sögn Cubbe (2008, bls. 111-122) hefur hliðstæð kennsla átt sér 

stað í Wales þar sem farið er í grenndarskóg til að leita einföldunar á lífinu og 

skapa þannig tækifæri til að fá víðara sjónarhorn á mannlegt líf. Nemendur 

upplifa útivinnu sem leik og prófa forna lifnaðarhætti, læra að upplifa 

náttúruna og skapa úr því sem hún gefur. 

Sýnilegustu aðstöðuframkvæmdir í LÍS skólunum voru helst á 

skólalóðinni, eða þar sem þannig hagaði til að útikennslusvæði var í nágrenni 

skólans annað en skógurinn. Þar var um að ræða kartöflugarða, kálgarða, 

kryddjurtabeð og berjarunna. Slíkt getur flokkast undir sjálfbærni í nýtingu 

afurða sem nemendur hafa sjálfir unnið að (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 19-21).  

Í vettvangsrannsókninni mátti sjá að einn skólanna hafði komið upp sviði í 

skóginum og hélt þar árshátíðir sínar og aðrar samkomur. Myndlistasýning 

eftir nemendur var uppi í einum skóginum, heimasmíðuð leiktæki voru á 

tveim stöðum og þrautabrautir eftir nemendur mátti sjá á þremur 

skógarsvæðum, en í ólíkum útfærslum. Sköpun felur í sér mótun og miðlun 

viðfangsefna, segir í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2013, bls. 24 og 162). Hliðstæðu í útikennslu má finna í 

Slóveníu sem þverfaglegt nám í samvinnu við foreldra og kennsluáætlanir 

sniðnar að þörfum nemenda (Koklalj og Mlakar 2008, bls. 189).  
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5.3 Viðtalsrannsókn 

Niðurstöður viðtalsrannsóknarinnar sýna fram á áhrif LÍS verkefnisins annars 

vegar á starfshætti og umhverfi og hins vegar á nám og kennsluaðferðir í 

þeim skólum sem rannsóknin náði til. 

Áhrif LÍS verkefnisins á starfshætti og umhverfi  

Áhrif LÍS verkefnisins á starfshætti og umhverfi LÍS skólanna var með 

ýmsum hætti. Í útikennslu var sums staðar ákveðið skipulag og stýring, en 

annars staðar byggðist hún meira á áhuga kennara. Niðurstaðan var sú að 

útikennsla hefur aukist bæði í skógi og í nærumhverfi skólanna. Viðburðir 

hafa farið meira fram utandyra og jákvæðni í garð útikennslu hefur verið 

meiri en áður. 

Stýring  

Stýring útikennslunnar var með ýmsu móti. Þegar verkefninu var hleypt af 

stokkunum árið 2003, var komið á fót verkefnisstjórn í hverjum LÍS skóla 

eins og fram kemur í skýrslu Þuríður Jóhannsdóttir (2007, bls. 11). Dæmi 

voru um að skólinn hefði viðhaldið upphaflegum stýrihópi, en í fleiri 

tilvikum var um er óformlegan sjálfskipaðan hóp kennara að ræða. Skógurinn 

og nánasta umhverfi skólans var nýtt til grenndarkennslu og náttúrufræði 

kennslu, eins og stefnt var að í upphafi (Þuríður Jóhannsdóttir 2007, bls. 13) 

og er sú stefna áréttuð í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti (2013, bls. 176).  

Nokkrir LÍS skólanna höfðu komist að þeirri niðurstöðu að heppilegast 

væri að hafa útikennsluna sem sér námsgrein. Þetta gengur þvert á álit 

verkefnisstjóra LÍS sem kemur fram í skýrslu Þuríðar Jóhannsdóttur (2007, 

bls. 12). Þar er lagt upp með að það sé áhugaverðara að tengja verkefnið við 

sem flestar námsgreinar og þá séu meiri líkur til að skógurinn sé nýttur allt 

skólaárið Sobel (1996, bls. 1-2) hefur áhyggjur af því að of nákvæm 

umhverfisnámskrá sé líkleg til að hindra frekar náttúrutengsl en auka þau. 

Námsumhverfi þar sem námsferlar eru skipulagðir með nákvæmum 

markmiðum eru í andstöðu við hugsmíðahyggju (Þuríður Jóhannsdóttir, 

2009, bls. 1). Þar sem nemendur skipuleggja námið hverju sinni er allavega 

möguleiki til sveigjanleika sem auðveldar þeim að meðtaka námsefnið og 
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auðveldar kennurum að uppfylla þarfir hvers og eins (Gibson, Bibby og 

Haines, 2010, bls. 18).  

Hvort sem útikennsla var á stundaskrá í LÍS skólunum eða ekki voru 

skógardagar í skóginum bæði að hausti og vori og stundum oftar. Mörgum 

skólunum gekk illa að starfrækja útikennslu á unglingastigi en áherslur nýrrar 

Aðalnámskrár grunnskóla ganga út á það að auka þurfi fjölbreytni í námi á 

unglingastigi og tengja það meira nærumhverfinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 46). 

Þematengd vinna í skógi bæði haust og vor, gæti einmitt hentað til að 

tengja nám unglinganna við veruleikann í nærumhverfi sínu. Þá var gjarnan 

unnið að verkefnum sem sneru að skógarhirðingu eða viðhaldi á aðstöðu og 

göngustígum. Í slíkri vinnu gáfust nemendum tækifæri til að hafa áhrif á 

námsumhverfi sitt, læra að umgangast hver annan í jákvæðu umhverfi í sátt 

og samlyndi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 44-46). 

Svipuð lýsing kemur fram hjá The youth service í Wales (Rose, 2008, bls. 

27) sem hefur að leiðarljósi virka þátttöku; hagnýt verkefni og vinnugleði. 

Þar er gengið út frá því að nemandinn afli sér þekkingar með eigin aðgerðum, 

en taki ekki bara við henni. Námið er talið gagnvirkt ferli túlkunar, 

samþættingar og ummyndunar reynsluheims viðkomandi.  

Dæmi voru einnig um að gengið væri mjög skipulega til verks í LÍS 

skólunum og unnin mánaðaráætlun fyrir alla útikennslutíma í skólanum. Í 

útikennslunni voru allir með og skiptu gjarnan liði. Þetta getur líklega verið 

auðveldara í framkvæmd þar sem skólaeiningar eru litlar. Starfsaðferðir eiga 

að þjóna þeim markmiðum sem stefnt er að og efla lýðræðisleg vinnubrögð 

með samstarfi og samvinnu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 48; Þuríður Jóhannsdóttir, 2007, bls. 13). 

Þróun 

Þróun útikennslu virðist hafa verið sú, samkvæmt viðtölum við viðmælendur 

í LÍS rannsókninni, að almenn útikennsla hafi aukist og færi nú fram vítt og 

breytt í umhverfi skólanna. Skógurinn var eftir sem áður notaður til kennslu. 

Þannig hafa LÍS skólarnir tekið frumkvæði að nýjum verkefnum og vaxið 

innan frá eins og fram kemur í skýrslu Þuríðar Jóhannsdóttur (2007, bls. 8). 

Þar sem langt var til skógar fækkaði ferðum þangað þegar fjármagn var 

skorið niður. Hins vegar varð ljósari sá kostur að nýta efni úr skóginum til 

smíðakennslu og fleiri verkgreina og auka þannig áherslu á sjálfbærni 
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kennslunnar. Eða eins og segir í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 19) „...gera fólki kleyft að takast á við 

viðfangsefni sem lúta að samspili umhverfis, félagslegra þátta og 

efnahagsþróun samfélags“. Í sama anda er ROEE námskerfið í Skotlandi sem 

stuðlar að aukinni umhverfisvitund, virðingu og skilningi á stöðu hvers og 

eins í umhverfinu (Robinson, Robinson og Norris, 2008, bls. 76).  

Í viðtölunum kom fram að þegar grisjunarefni barst í smíðastofu var það 

ekki eingöngu nýtt til tálgunar, enda tálgun varla lengur flokkuð með 

nýjungum. Í hönnun og smíði eru sköpun, læsi og sjálfbærni samþætt, sem 

eykur skilning á þessum hugtökum. En í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla eru 

kennarar hvattir til að nýta íslenska skóginn þar sem þess er kostur (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 156).  

Í rannsókninni kom fram hvernig viður úr skóginum var nýttur til smíða. 

Fræðsla um við og trjátegundir getur tengt hugtök náttúrunnar við daglegt líf 

og hvernig náttúruleg fyrirbæri verða að manngerðum þegar smíðað er úr 

trénu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 168). Á svipaðri línu 

er menningartengt útinámskeið í Wales (Cubbe, 2008, bls. 111-122) þar sem 

nemendur upplifa í eigin persónu forna lifnaðarhætti, byggja skýli, höggva í 

eldinn og viðhalda eldi sér til lífs í tvo daga. Þetta er getur verið erfitt og 

óþæginlegt í fyrstu en líka leið til slökunar og að upplifa og meta náttúruna 

og yfirstíga menningarþröskulda sem hindra nútíma útikennslu.  

Sumstaðar í LÍS skólunum var útikennsla að verulegu leyti bundin við 

þematengda vinnu að hausti og vori, eins og fram kom í rannsókninni. Þegar 

um viðhaldsvinnu og grisjun í skógi var að ræða gat þó verið hentugra að 

verja lengri samfelldum tíma í skóginum eins og einnig kemur fram í skýrslu 

Þuríðar Jóhannsdóttur (2007, bls. 64).  

Viðburðir og samvera 

Viðburðir út í náttúrunni geta verið einstök upplifun. Í nýrri Aðalnámskrá 

grunnskóla segir að menntagildi samfélagsgreina sé að dýpka reynsluheim 

nemandans með þátttöku í félagsheimi sínum, þeim gildum og reglum sem 

þar ríkja (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 195). 

Aðventustundir í skógi, eins og þeim er lýst í rannsókninni, hljóta að flokkast 

undir slíkt, eins og fram kemur í viðtölunum þá upplifðu nemendur 

félagslegan viðburð í fylgd fullorðinna. Einn mikilvægasti þátturinn í að börn 

geti öðlast jákvætt viðhorf til náttúrunnar er að upplifa ánægjustundir úti í 
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fylgd fullorðinna (Zelinski og Nisbet, 2012, bls. 11). Þá er mikilvægt að börn 

njóti árstíðabundinna viðburða í tengslum við náttúruna. Tengi athafnir við 

þau atriði sem einkenna hverja árstíð. Einnig mætti nota tilefni sem ákveðnir 

tyllidagar veita, eins og fram kemur hjá Wilson (1993, bls. 67). 

Náttúran var einnig notuð til frjálsra leikja, eins og fram kom í 

viðtölunum. Að fara í leiki úti í náttúrunni án þess að hafa annað en það sem 

til fellur til að leika sér með getur krafist skapandi hugsunar. Í sköpun felst að 

gera eitthvað annað en það sem viðkomandi kann eða hefur gert áður. Finna 

nýjar lausnir og nýja sýn á fyrirbæri og viðteknar hugmyndir. Backman 

(2008, bls. 72) bendir á að sá möguleiki að nota náttúrulegt útisvæði til 

kennslu getur falið í sér möguleika til frumlegrar og skapandi hugsunar 

nemenda við þekkingaröflun. 

Í viðtölunum kom fram að sumstaðar var langt í skóginn. Þar sem engan 

skóg var að hafa það nálægt skólanum að hann gæti talist grenndarskógur var 

varla um annað að ræða en þematengt nám í skógi (Skógrækt ríkisins, e.d. a). 

Þar sem skógurinn var á skólalóðinni var allt annað á ferðinni. Þar nýtist hluti 

skógarins í frímínútum sem er góður kostur. Eins og Chawla (2006, bls. 12) 

bendir á er ekkert sem kemst nálægt náttúrulegu umhverfi hvað tækifæri til 

skapandi leikja varðar.  

Skógarlíf 

Eins og fram kemur í skýrslu Þuríðar Jóhannsdóttur (2007, bls. 1) Þá fengu 

skólarnir formlegan aðgang að skógi og aðstoð við að koma upp aðstöðu þar 

og með því opnuðust margir nýir möguleikar. Rannsóknin sýndi að 

skógarstarf jókst með tilkomu LÍS verkefnisins. Dýrmæt reynsla og þekking 

varð til í skólunum og nýting á skóginum hafði margfaldast frá upphafi LÍS 

verkefnisins. Stöðugt bættust við skemmtilegar heimafengnar hugmyndir til 

nýtingar á skóginum.  

Að vera í skógi reyndist frábrugðið því að vera á bersvæði, eins og fram 

kom hjá viðmælendum í rannsókninni. Jafnvel þar sem öll hljóð þéttbýlis 

voru til staðar hefði umhverfið afgerandi áhrif á þann sem upplifði. Það er 

eitthvað sem snertir okkur, en við getum ekki skilgreint hvað það er sem 

hefur þessi áhrif (Berthold, 2008, bls. 104-110). Áhrif LÍS verkefnisins fólust 

meðal annars í því að nemendur og kennarar kynntust þessari tilfinningu sem 

því fylgir að vera í skógi og skynja hann á nýjan hátt.  
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Eins og fram kemur hjá kennurunum í viðtalrannsókninni og hjá Hyllested 

(e.d, ) þá voru í útikennslunni virkjuð öll skynfæri í umhverfi þar sem allt var 

áþreifanlegt og nægt rými fyrir frjálsa leiki, grúsk, ævintýri og upplifanir í 

félagslegri samveru. Börn læra af reynslu sinni og upplifunum og börn hafa 

tilhneigingu til að tengjast við og hrífast af náttúrunni (White og Stoecklin, 

2008, bls. 4). Að upplifa skjól í skóginum er líklegt til að styðja slíkt viðhorf. 

Í rannsókninni kom fram að nemendur unnu að uppbyggingu og viðhaldi á 

námsaðstöðu í skóginum. Slík vinna tengist sjálfbærni, einum af grunnþáttum 

menntunar. Sjálfbærni felur í sér ábyrgð og virðingu fyrir umhverfinu og 

stígagerð krefst auk þess lýðræðislegra vinnubragða og veitir nemendum 

tækifæri til að móta samfélagið og öðlast þannig framtíðarsýn og hugsjónir til 

að beita sér fyrir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 17-18).  

Viðmælendur tjáðu sig um nýtingu á efni úr skóginum til smíða. Það sem 

til féll af efni við grisjun hentar vel til að kenna byrjendum að beita 

verkfærum (Herfindal, 2001, bls. 6). Í rannsókninni kom fram að í 

þemavinnu voru gjarnan blandaðir aldurshópar, þar sem eldri nemendur 

studdu hina yngri sem er samkvæmt kenningum Vygotskys um svæði hins 

mögulega þroska, ZPD (Zone of proximal development). Verkefni sem eru of 

erfið fyrir nemendur án aðstoðar, verða viðráðanleg með aðstoð annarra. Slík 

námsaðstoð (e. scaffolds) færir einstaklinginn frá því að vera öðrum háður og 

til þess að geta leyst verkefni hjálparlaust (Snowman, McCown og Biehler, 

2009, bls. 400; Cohen, Manion og Morrison, 2004, bls. 68-70). 

Í rannsókninni kom fram að þeir skólar sem ekki höfðu grenndarskóg, 

höfðu aðstöðu til útikennslu án skógar í nágrenni skólans. Þar gafst 

nemendum færi á að beita aðferðum raunverulegra rannsókna, eða aðleiðslu, 

svo sem við að stífla læk eða leggja skordýragildrur (Rúnar Sigþórsson, 

2003, bls. 1; Burden og Byrd 2007, bls. 137).  

Viðmælendur nefndu að ferðir um umhverfið og heimsóknir á stofnanir 

voru einnig í boði sem útikennsla. Þar fengu nemendur tækifæri til að tengja 

saman nám og nærsamfélag eins og fram kemur í umfjöllun Wolfgang 

Edelstein (2010, bls. 1) um lýðræði í skólastarfi. Tengsl milli skóla og 

nærsamfélags búa nemendur undir framtíðina bæði, einkalíf, fjölskyldilíf og 

atvinnulíf (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 38). 

Eitt af þeim verkefnum tengdum útikennslu sem fram komu í viðtölunum 

var að laða að fugla. Að fóðra fugla getur vakið athygli á fuglum og dýralífi í 

skóginum og hvaða áhrif það hefur á tilfinningalegt andrúmsloft, það sem við 
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skynjum (Berthold, 2008, bls. 104-110). Fuglunum fylgja einnig hljóð, sem 

gefa tækifæri til að skynja með hlustun (Lindner, 2008, bls. 140-144).  

Fram kom í rannsókninni að nemendur sinntu umhverfisvernd í 

útikennslunni, bæði með því sinna viðhaldsvinnu í skóginum og eins með því 

að halda útisvæðinu hreinu. Að tína rusl er umhverfisvernd og tekur mið af 

umhverfissjónarmiðum og veitir innsýn í vistfræði og glæðir áhuga á 

umhverfisvernd og sjálfbærum lífsháttum (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2013, bls. 153).  

Fram kom hjá viðmælendum í rannsókninni að nemendur nutu sín 

almennt mjög vel í útikennslunni og upplifðu gleði og vellíðan úti í 

náttúrunni. Þetta samrýmist því sem Zelinski og Nisbet (2012, bls. 11) hafa 

að segja um náttúruskynjun. Þau telja hana jákvætt tengda við hamingju, þar 

sem félagsskapur og mannleg samskipti stuðla að vellíðan og gleði og móta 

viðmót til náttúrunnar.  

Útivist 

Útivist hafði almennt jákvæð áhrif á líðan og heilsu nemenda, eftir því sem 

fram kom í rannsókninni. Þetta er í samræmi við það sem segir í nýrri 

Aðalnámskrá grunnskóla um grunnþætti menntunar, heilbrigði og velferð 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 23). Útiíþróttir í 

skógarumhverfi og víðar, þrautabrautir, umferð um óræktað land og 

þúfnaganga eru dæmi um slíkt. Í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla segir að 

nemendur þurfi að þekkja, skilja og virða náttúruna og nánasta umhverfi sitt 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 183).  

Í viðtölunum kom fram að í útikennslunni fóru nemendur í könnunarferðir 

og leystu jafnvel ýmiskonar þrautir, sem reyndu á þá líkamlega. Þetta 

samræmist því sem Bendix og Gretoft (2002/2003) segja um útivist í skógi. 

Hún krefst mikillar hreyfingar á ójöfnu undirlagi. Slík hreyfing bætir 

hreyfigetu og þar með heilsu og vellíðan. 

Í rannsókninni kom fram að nemendur fengu það verkefni að búa í 

skóginum og bjarga sér þar. Þá reynir á að nemendur kunni að klæðast eftir 

veðri, taka til nesti og réttan öryggisbúnað (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 183). Í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla 

er lögð áhersla á heilsuuppeldi, líkamsvitund og upplifun nemandans á 

umhverfi sínu með kennslu utandyra og útivist (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 182 og 189).  
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Viðmælendur töldu að skógarkennsla hentaði vel til að brjóta upp 

hefðbundna kennslu, svo sem með þemadögum að hausti og vori. Þetta er í 

samræmi við álit Cubbe (2008, bls. 111-122). Hann telur að við uppbrot á 

hefðbundinni kennslu skapist gjarnan víðara sjónarhorn á mannlegt líf þar 

sem samstarf er óhjákvæmilegt. Um leið getur verið um að ræða slökun og 

tækifæri til að upplifa náttúruna og yfirvinna fordóma sem hindra útikennslu. 

Í LÍS verkefninu var gert átak í því að nýta efni út nærumhverfi og 

íslenska skóginn þar sem þess var kostur, eins og fram kom í þessari 

rannsókn. Að nota við úr eigin skógi sameinar þetta tvennt og með smíðinni 

fléttast saman sköpun sjálfbærni og læsi á áþreifanlegan hátt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 156). Í viðtölunum kom fram að út í 

náttúrunni gafst nemendum tækifæri til tilrauna í eðlisfræði og tæknigreinum. 

Þannig höfðu nemendur tækifæri til að beita aðferðum raunverulegra 

rannsókna, eða aðleiðslu (Rúnar Sigþórsson, 2003, bls. 1; Burden og Byrd 

2007, bls. 137). 

Í rannsókninni kom fram að í útikennslunni var farið í gönguferðir í 

almenningsgarða, á söfn og í heimsóknir á stofnanir og vinnustaði. Þannig 

getur útikennsla stuðlað að því að nemendur tengist samfélaginu utan 

skólans, samanber einn af grunnþáttum menntunar, lýðræði og mannréttindi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 21). Útikennsla er aðferð 

þar sem venjuleg kennsla er flutt út í nærumhverfi skólans. Skil milli 

námsgreina verða óljós og nemandinn lærir um raunveruleikann um leið og 

hann upplifir hann, hvort heldur um er að ræða náttúruna, samfélagið eða 

nánasta umhverfi (Bendix, 2003). 

Viðhorf 

Svo virðist sem útikennslan hafi aukið fjölbreytileika í kennsluháttum. Sú 

fjölbreytni veitir að líkindum fleiri einstaklingum tækifæri til að verða 

meðvitaðir um eigin hæfni og sýna hana í verki, samanber kenningu Gardners 

um fjölþáttagreind (Santrock, 1996, bls. 150-151). 

Í viðtölunum kom fram að börnin útbjuggu fóðurkúlur fyrir fuglana og 

Þannig tengst við sjálfbærni og umhverfisvernd á skemmtilegan og 

hugmyndaríkan hátt (Hutt, 2008, bls. 31-33). Í rannsókninni kom einnig fram 

að börnin gerðu veður- og náttúrumælingar af ýmsu tæi. Að fylgjast með 

gróðri og veðurfari eflir læsi nemenda á umhverfi sitt og stuðla að alhliða 
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þroska, velferð og lykilhæfni nemenda í anda nýrrar Aðalnámskrár 

grunnskóla (Mennta- og menningar-málaráðuneytið, 2013, bls. 18-19 og 91).  

Í viðtölum við kennarana kom fram að nemendur sinntu ýmis konar 

náttúruvernd, bæði hvað varðar viðhaldsvinnu í skóginum og hreinsunarstarf. 

Þetta samræmist einum af grunnþáttum menntunar um sjálfbæra þróun. Hún 

byggist á því að við nýtum ekki náttúruna meira en hún þolir. Að skilja þau 

takmörk er grundvöllur þess að sjálfbær þróun eigi sér stað. Þannig þurfa 

nemendur að skilja og virða náttúruna. Að tína rusl vekur athygli á þörfinni 

fyrir góða umgengni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 20). 

Fram kom í rannsókninni að nemendum liði vel og fyndist gaman í 

útikennslu, en ein forsenda þess að nemendur geti tileinkað sér þekkingu er 

að þeim líði vel eins og fram kemur fram hjá Eric Jenssen, 2005 (Guðlaug 

Erla Gunnarsdóttir; Magni Hjálmarsson, 2007). Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar má ætla að LÍS verkefnið hafi haft sín áhrif þar á. Jákvæðni 

nemenda virðist hafa smitast út í samfélagið samkvæmt áliti viðmælenda 

hafði viðhorf almennings til útikennslu þróast innan grunnskólanna og var nú 

jákvæðara en áður. Í skýrslu Þuríðar Jóhannsdóttur (2007, bls. 62) um LÍS 

verkefnið koma aftur á móti fram mismunandi viðhorf til útikennslu. Hafa 

skal í huga að viðhorf viðmælenda í rannsókninni og í skýrslu Þuríðar eru 

ekki alveg sambærileg, samt var að nokkru leiti um sömu einstaklinga að 

ræða í báðum tilfellum.  

Áhrif LÍS verkefnisins á nám og í kennsluaðferðir 

Áhrif LÍS verkefnisins á nám og kennsluaðferðir í þátttökuskólunum voru 

með ýmsum hætti. Ýmiskonar útikennsla var nú stunduð utan skólastofunnar, 

s.s. rannsóknir í náttúrunni, ræktun og matseld. Útikennslan virtist hafa 

stuðlað að fjölbreytni í kennsluaðferðum og aukið samþættingu námsgreina. 

Áhrif útikennslu á almennt nám sýnast því hafa verið töluverð. Í námsmati 

hafði útikennslan ýmist verið metin sem sér námsgrein eða sem hluti af öðru 

námi.  

Útikennslan 

Útikennsla bauð upp á ýmis tækifæri. Einn af viðmælendunum í rannsókninni 

benti á að í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 168), væri hvatt til útikennslu. Í rannsókninni kom einnig fram að 
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úti þroskuðu nemendur með sér læsi í víðum skilningi, s.s. umhverfislæsi, en 

læsi er einn af grunnþáttum náms. Læsi snýst ekki einungis um að verða læs 

á bók heldur líka á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru. Það snýst fyrst 

og fremst um sköpun merkingar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 16).  

Í rannsókninni kom fram að kennarar töldu að áhrif útikennslu á 

kennsluaðferðir væru fyrst og fremst styrkjandi, að námið yrði áþreifanlegra, 

tilgangurinn sýnilegri og efnið skiljanlegra. Þetta samrýmist inntaki 

hugsmíðahyggjunnar um að einstaklingurinn smíði sér eigin merkingu og 

tengi nýjar hugmyndir við fyrri þekkingu (Cohen, Manion og Morrison, 

2008, bls. 167-169).  

Í viðtölum kom fram hve fræðsla yrði eðlileg úti í náttúrunni þar sem 

námsefnið væri lifandi fyrir augum nemendanna og ekkert eðlilegra en að 

taka við upplýsingum um það sem fyrir augu ber. Hægt væri að skoða nánar 

og dýpka skilning á því sem fyrir augu bæri. Svona kennsla fellur að 

kenningu Deweys um að nemendur læri af eigin reynslu (Snowman, 

McCown og Biehler, 2009, bls. 339-344).  

Rannsóknin sýndi fram á kosti þess að kenna með náttúruna og undur 

hennar fyrir augunum. Þar sem landmótun og landnámssaga blöstu við gátu 

fjarlæg hugtök orðið skiljanleg. Þá var auðvelt að beita aðferðum leitarnáms 

safna upplýsingum og flokka þær með því að leita að einkennum sem 

sameina og greina í sundur (Rúnar Sigþórsson 2003, bls. 1; Burden og Byrd, 

2007, bls. 137).  

Í rannsókninni kom fram að útikennsla hefði þróast í að vera viðbótar 

kennsluaðferð sem væri mikilvæg til að auka fjölbreytni í námi. Þannig væri 

mögulegt að tengja nám nemenda veruleikanum í nærumhverfi þeirra, með 

eigin upplifunum, til að auka merkingarbærni þess. Þessi tenging snýr t.d. að 

umhverfi, menningu, listum, íþróttum, félags- og tómstundastarfi og 

atvinnulífi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 46). Einnig 

sýndi sig samkvæmt rannsókninni að útikennslan fór fram vítt og breitt í 

náttúrunni í nærumhverfi skólanna. Í viðtölunum kemur fram að það skipti 

mestu máli að vera úti og upplifa náttúruna, enga sérstaka aðstöðu þyrfti 

aðalatriðið væri að hafa gott aðgengi og vilja til að kenna úti. Chawla (2006, 

bls. 76) segir að náttúran hvetji til frumkvæðis og efli samband nemenda við 

náttúruna. Hún fangar athygli þeirra og hvetur til athafna  
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Viðtölin drógu fram að útikennsla hentaði einkar vel þeim sem þurfa að 

upplifa í námi og finna sig ekki í kyrrsetuaðstæðum skólastofunnar. Hún gaf 

nemendum einnig færi á að sjá nám sem eitthvað annað en texta og próf og 

veitti nemendum jafnt líkamlegt sem fræðilegt tækifæri til að springa út. 

Margir sem njóta sín ekki í kennslustofunni blómstra úti og afla 

grunnupplýsinga sem nýtast þeim í öðru námi (AIR, 2005, bls. 33). 

Samkvæmt kenningu Gardners um fjölþáttagreind þá þarf skólinn að bjóða 

upp á fjölbreytileika í kennsluháttum, því ekki henta sömu aðferðir fyrir alla 

(Santrock, 1996, bls. 150-151). 

Samþætting námsgreina 

Samþætting námsgreina var eitt af markmiðum LÍS og rannsóknin sýndi að 

útikennsla gæti hentað vel til samþættingar námsgreina. Í raunveruleikanum 

eru verkefni gjarnan samofin úr mörgum námsgreinum og því eðlilegt að 

áhersla sé á samþættingu námsgreina, ekki síst við nýtingu nærumhverfis í 

kennslu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 183). Náttúran 

býður upp á margvísleg tækifæri til að mynda merkingarbær tengsl milli 

viðfangsefna og námsgreina (Lilja M. Jónsdóttir, 2010, bls. 8). 

Fram kom í rannsókninni að LÍS verkefnið jók möguleika til samþættingar 

námsgreina. En það hefur verið mikilvægt í skipulagi skólastarfs að horfa til 

verkefna sem geta gefið tækifæri til samþættingar og haft snertiflöt við 

margar námsgreinar og gert námið þannig merkingarbært fyrir nemendur og 

skýrt fyrir þeim samhengi fræðigreina (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 51). Þetta gæti verið sambærilegt við 

það sem gert er í útikennslu í Slóveníu, svokallaðir utanskóla bekkir (e. out-

of-school classes) sem er þverfaglegt nám í námskeiðsformi utanhúss ætlað 

til að auðga markmið og innihald margra námsgreina (Koklaj og Mlakar, 

2008, bls. 196-204).  

Í rannsókninni kom fram að skógurinn hentaði vel til ýmiskonar mælinga, 

bæði við gróðursetningu og grisjun, vaxtarmælingar, plöntuskoðun, 

dýraskoðun og fleira og var þannig samþætt stærðfræði. Þarna þjálfast 

nemendur í að leita eigin lausna og læra að tileinka sér þekkingu um leið og 

þau nema nýja eins og Bruner, 1983, bendir á (Snowman, McCown og 

Biehler, 2009, bls. 325). Þetta samræmist einnig vel skilgreiningu Jordet, 

1998 (Bendix 2003) um að útiskóli snúist um að virkja öll fög skólans í einni 

samþættri rannsókn. 
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Í rannsókninni kom fram dæmi um verkefni þar sem nemendur lærðu að 

komast af í náttúrunni af eigin rammleik. Slík viðfangsefni falla að 

kenningum Deweys um að nemendur læri af eigin reynslu og af því að vinna 

saman í hóp (Snowman, McCown og Biehler, 2009, bls. 339-344). Þetta 

tengist einnig markmiðum í Aðalnámskrá grunnskóla um jafnrétti og 

félagsstöðu, að nemendur kynnist öðrum lifnaðarháttum og áhrifum þeirra 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 22, 26 og 183). 

Í viðtölunum var sagt frá samþættingu skógarferða og íslenskunáms þar 

sem nemendur völdu ljóð til að flytja við aðventustundir í skóginum. Þetta er 

í anda hugmynda Vygotskys, en hann taldi að félagsleg virkni stuðlaði að 

æðri hugsun (Snowman, McCown og Biehler, 2009, bls. 326-327). 

Kennsluaðferðir 

Kennsluaðferðir geta verið margbreytilegar. Það kom skýrt fram í svörum 

kennara að með útikennslu jukust möguleikar til fjölbreyttari kennsluaðferða 

auk þess sem hægt var að gera námsefnið áþreifanlegt og beinlínis mögulegt 

að upplifa það. Þannig verður það mörgum skiljanlegra, tengingar við fyrri 

þekkingu verða auðveldari og námsárangur betri. Mörgum hentar betur að sjá 

námsefnið en að lesa um það. Þetta samræmist inntaki hugsmíðahyggjunnar 

um að einstaklingurinn smíði sér eigin merkingu og tengi nýjar hugmyndir 

við fyrri þekkingu (Cohen, Manion og Morrison, 2008, bls. 167-169). 

Nemendur fóru í ýmiskonar ferðir út í náttúrunni, eins og fram kom í 

rannsókninni. Í gönguferðum var gott tækifæri til að ræða það sem fyrir augu 

ber. Samhliða gönguferð var hægt að fræða um náttúruna og benda á 

tengingar við námsefnið. Það var börnum auðveldara að skrifa um eða segja 

frá því sem þau höfðu séð frekar en lesið um. Þannig læra einstaklingar og 

þroskast í gagnvirku samspili við umhverfi sitt, eins og Piaget bendir á 

(Snowman, McCown og Biehler, 2009, bls. 326-327). Í skógi má meta kosti 

hverrar trjátegundar og hvað þær geta gefið af sér af ávöxtum eða timbri. 

Þegar um heimaslóðir er að ræða geta jafnvel orðið til persónulegar 

tengingar; okkar á, okkar skógur. Hvernig tré eru í honum? (Ferreira, Grueber 

og Yarema, 2012, bls. 11).  

Einn viðmælandi í rannsókninni lýsti því að útikennsla gæti verið eins og 

að vera staddur á miðju landakortinu og hafa fyrir augunum hvernig landið 

varð til og mótaðist af rennsli vatnsins. Það hlytu að vera kjör aðstæður til 

landfræðilegrar umræðu. Þegar nemandi gæti sett sig í spor landnámsmanns 
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sem er að velja sér bæjarstæði, hlytu rökin fyrir valinu að verða skiljanlegri 

en ef þau eru lesin af bókum. Nemandinn uppgötvar, safnar upplýsingum, 

leitar að einkennum sem mæla með og á móti (Rúnar Sigþórsson, 2003, bls. 

1; Burden og Byrd, 2007, bls. 137). 

Fram kom í rannsókninni að útikennsla félli eðlilega vel að 

náttúrfræðikennslu því fjölbreyttir kennsluættir væru mikilvægir í náttúru-

fræðigreinum. Náttúrfræðinni gætu tilheyrt vettvangsferðir og gagnasöfnun. 

Gagnasöfnun krefst hæfni sem nýtist til upplýsingatækni, verkskipulags, 

stærðfræði og mælingafærni. Niðurstöður þarf að setja fram með orðum, 

skriflega eða munlega, myndrænt, rafrænt eða jafnvel með leikrænni tjáningu 

líkt og áhersla er lögð á í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 176). 

Áhrif útikennslu á almennt nám 

Áhrif útikennslu á almennt nám geta verið með ýmsum hætti. Í viðtölum við 

kennara kom fram að hugmyndaflug þyrfti til að skapa ný tækifæri. Það ylti á 

kennurum hvernig þeir færu að, eða eins og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 

(2009, II) bendir á að nýtt hugvit þurfi til að endurbæta það sem fyrir er. 

Í rannsókninni kom fram hjá kennurum, að þegar útikennsla væri orðin 

eðlilegur hluti daglegrar kennslu, væru upplifanir úti notaðar til að útskýra og 

undirstrika efni skólabókanna. Þá var nemendum bent á að svona var þetta í 

leiknum úti, eða þeim bent á að þetta hafi þeir verið að lesa um. Með 

tímanum ættu kennarar sem þekkja vel námsefnið að geta farið út þegar 

veður hentar og gefið börnunum kost á að upplifa námsefnið. Þannig virðast 

nemendur hafa óþrjótandi tækifæri til að læra af eigin reynslu, eins og Dewey 

leggur áherslu á (Snowman, McCown og Biehler, 2009, bls. 339-344). 

Samkvæmt Bruner læra börn þegar þau skilja hvernig ein hugmynd tengist 

annarri og tengja það svo við eigin þekkingu (Snowman, McCown og 

Biehler, 2009, bls. 324-325). Það gerðist einmitt þegar vitjað var um 

skordýragildrur eða búnir til bókstafir úr því sem til féll í náttúrunni, eins og 

tekin voru dæmi um í rannsókninni. Lifandi stærðfræðikennsla úti í 

náttúrunni fellur að kenningu Piagets um að einstaklingurinn þroskist 

vitsmunalega í gangvirku samspili einstaklings og umhverfis (Snowman, 

McCown og Biehler, 2009, bls. 326-327). 

Að kenna heimilisfræði úti má líkja við útilegu. Þá var farið með það sem 

til þarf þangað sem aðstæður voru bestar hverju sinni. Viðmælendur nefndu 
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að enga sérstaka aðstöðu þyrfti, aðal málið væri að fara út og kenna. Það sem 

þyrfti af kennslugögnum tækju nemendur með sér. Fyrsta skrefið í útikennslu 

er að prófa (Jordet, 1999, bls. 11). 

Í nokkrum skólunum sem þátt tóku í rannsókninni voru ræktaðar matjurtir 

og fram kom hvernig nemendur fylgdust með ræktuninni og gerðu ýmsar 

tilraunir. Nemendur beittu aðferðum raunverulegra rannsókna eða aðleiðslu 

(Rúnar Sigþórsson, 2003, bls. 1; Burden og Byrd, 2007, bls. 137).  

Eins og viðmælandi í rannsókninni benti á þá eru samskipti stór þáttur við 

leik og störf útivið. Sú sýn er í anda Vygotskys sem lagði einmitt áherslu á 

mikilvægi félagslegra samskipta þar sem einstaklingurinn lærði í gangvirku 

samspili við aðra. Hann taldi að félagsleg virkni skapaði æðri hugsun 

(Snowman,  McCown og Biehler, 2009, bls. 326-327). 

Mat á námi 

Fram kom í rannsókninni að mat á útikennslu var með misjöfnum hætti, bæði 

hvað varðaði mat á árangri nemenda og innra mat skólans á framkvæmd og 

árangur í kennslu og einnig skipulag útikennslunnar. Í rannsókninni kom 

fram að í sumum skólum var árangur útikennslunnar metinn skipulega og 

stefnan endurskoðuð með reglulegu millibili. Í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 28-30) er kveðið á um 

innra mat í skólum til að meta hvort markmiðum í kennslu hafi verið náð. 

Útikennslan var ýmist samþætt öðrum námsgreinum eða kennd sem sér 

námsgrein. Viðmælendur í rannsókninni sögðu frá því að í þeim skólum þar 

sem útikennsla var sjálfstæð námsgrein var námsmatið byggt á frammistöðu 

nemandans, áhuga, virkni og félagsfærni. Þar sem útikennsla var hluti 

hefðbundinna námsgreina, var um samþættingu að ræða. Það sem kennt var 

úti var tengt öðru námsefni og metið sem hluti þess. Í skýrslu Þuríðar 

Jóhannsdóttur (2007, bls. 79) er það talið sóknarfæri að efla námsmat á 

skógarverkefnum og draga fram gildi þeirra verkefna sem ekki verða metin 

með hefðbundnum aðferðum (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007, bls. 72 og 75). 

5.4  Samantekt  

Í þessum umræðukafla hafa niðurstöður rannsóknarinnar um LÍS verkefnið 

verið tengdar rannsóknum og fræðilegu efni um útikennslu, nám og 

kennsluaðferðir nýrri Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 sem og skýrslu 
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Þuríðar Jóhannsdóttur, um LÍS verkefnið frá 2007. Í vettvangsrannsókninni 

vekur athygli að í öllum skólunum sem þátt tóku hafði aðstaða til útikennslu 

verið bætt að einhverju marki eftir að LÍS verkefninu lauk árið 2006. Í 

niðurstöðum viðtalsrannsóknarinnar komu fram vísbendingar um að LÍS 

verkefnið hefði haft jákvæð áhrif á starfshætti og umhverfi þátttökuskólanna 

og eflandi áhrif á nám og kennsluaðferðir. Vinsældir útikennslu virðast 

einnig hafa aukist. Gert er ráð fyrir henni bæði í innra mati skólanna og 

námsmati nemenda. 
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6. Samantekt 

Hér eru dregnar saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar og gerð grein fyrir 

þeim ályktunum sem má af henni draga. Leitast verður við að svara 

rannsóknarspurningunum: Hvað situr eftir af áhrifum LÍS verkefnisins tíu 

árum eftir að það hófst og hvernig hefur útikennsla þróast og hvernig hefur 

hún styrkt aðrar námsgreinar? Tekið verður saman hvaða lærdóm er hægt að 

draga af áhrifum verkefnisins Lesið í skóginn með skólum (LÍS) á vettvang 

útikennslu, starfshætti og umhverfi í þátttökuskólunum og áhrifum LÍS á nám 

og kennsluaðferðir í þeim skólum. Að lokum eru settar fram hugmyndir um 

sóknarfæri og framtíðarrannsóknir á þessu sviði. 

6.1 LÍS skýrslan og notagildi rannsóknar 

Þau atriði sem fram koma í þessari rannsókn eru mörg í samræmi við skýrslu 

Þuríðar Jóhannsdóttur frá (2007) um LÍS verkefnið. Þegar aflað var 

upplýsinga í þessa skýrslu var fundað með öllum kennurum í einum skóla en 

með verkefnastjórn í flestum öðrum skólum. Einnig byggir LÍS skýrslan á 

fundargerðum úr skólunum og öðrum skriflegum gögnum (Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2007, bls. 7). Í þeirri rannsókn sem hér er til umfjöllunar var 

einungis rætt við átta kennara sem best þekktu til útikennslunnar í hverjum 

þátttökuskóla LÍS verkefnisins. Meirihluti viðmælenda var einnig í þeim hópi 

sem lagði til gögn í skýrslu Þuríðar 2007.  

Samanburður rannsóknar og skýrslu Þuríðar hefur verið áhugaverður. Þar 

hefur bæði komið fram samsvörun varðandi ýmsa þætti svo sem áhugi á 

eflingu útikennslu og skógarnytja. Einnig hefur komið í ljós í þessari 

rannsókn annað og jákvæðara viðhorf til útikennslu en í skýrslu Þuríðar 

Jóhannsdóttur (2007). En líta verður til þess með nokkrum fyrirvara þar sem 

um mismunandi gagnaöflun er að ræða í þessum tveimur verkefnum. 

Markmið þessarar rannsóknar er að auka skilning og áhuga á útikennslu í 

grunnskólum. Hún getur gefið jákvæða mynd af möguleikum til kennslu 

bæði í náttúrunni og í nærumhverfi skólanna (Auður Pálsdóttir, Allyson 
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Macdonald og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2009). Rannsóknin ætti því að 

geta haft notagildi fyrir alla kennara sem starfa við kennslu í grunnskólum og 

vakið þá til umhugsunar, bæði um umhverfi útikennslunnar og hvernig hægt 

er að nýta og samþætta útikennsluna í öllum kennslugreinum. Ennfremur ætti 

rannsóknin að hafa notagildi fyrir kennara á öðrum skólastigum. 

Vettvangur útikennslu 

Þessi rannsókn leiðir í ljós mótunaráhrif LÍS verkefnisins á vettvang og 

aðstöðu til útikennslu. Í vettvangsrannsókninni vekur athygli að í öllum 

skólunum sem þátt tóku hefur aðstaða til útikennslu verið bætt eftir að LÍS 

verkefninu lauk árið 2006. Bæði hefur aðgengi að skógarsvæðum verið 

lagfært og þar hafa nemendur lagt hönd á plóginn. Einnig hefur aðstöðu til 

kennslu og ræktunar verið komið upp í nágrenni skólanna. Útikennsla hefur 

því farið fram bæði í nærumhverfi skólanna og á skógarsvæðum. Þessi 

framþróun á vettvangi útikennslu er í samræmi við markmið LÍS verkefnisins 

og áherslur í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007, bls. 

7; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 156). 

Áhrif LÍS á starfshætti og umhverfi 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar koma fram jákvæð áhrif LÍS verkefnisins á 

starfshætti og umhverfi þeirra skóla sem tóku þátt í verkefninu. Allsstaðar er 

útikennsla starfrækt, en með mismundandi hætti. Bæði skógarsvæði og 

nánasta umhverfi skólanna er nýtt til kennslu eins og stefnt var að í upphafi 

LÍS verkefnisins (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007, bls. 74). Þemavinna er algeng, 

sérstaklega að hausti og vori. Misjafnt er eftir skólum hvort útikennsla er 

samþætt öðrum námsgreinum eða kennd sem sérfag, en stefna LÍS 

verkefnisins í upphafi var að samþætta sem flestar námsgreinar í útikennslu 

til þess að auka fjölbreytni í námi (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007, bls. 7). Þessi 

nálgun í útikennslu kemur einnig fram hjá Jordet (1998, bls. 1). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna hvernig LÍS verkefnið hefur eflt 

þekkingu og nýtingu á skógi. Þar hafa nemendur tækifæri til að læra af eigin 

reynslu, til uppgötvunarnáms og sjálfbærni. Nemendur nýta efni úr skóginum 

til smíða og rækta matjurtir í nágrenni skólanna til eigin nota. Ætla má einnig 

samkvæmt rannsókninni að útikennslan hafi jákvæð áhrif á heilbrigði og 
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líðan nemenda. Allir þessir þættir samrýmast markmiðum í Aðalnámskrá 

grunnskóla um grunnþætti menntunnar og samþættingu í námi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 16, 51 og 135 ). 

Í rannsókninni komu fram vísbendingar um að útikennsla gæti aukið 

lýðræði og ábyrgðarkennd nemenda í gegnum meiri tengsl skóla og 

nærsamfélags og samhjálp og samvinnu nemenda og nærsamfélags. Þessar 

niðurstöður rýma við áherslur Edelstein (2010, bls. 1) um lýðræði í 

skólastarfi og Vygotskys um ávinning félagslegs samspils (Santrock 1996, 

bls. 18). Jákvæðni til útikennslu kemur fram í rannsókninni sem bendir til að 

ákveðin viðhorfsbreyting hafa átt sér stað, ef miðað er við niðurstöður úr 

skýrslu Þuríðar Jóhannsdóttir, en þar komu fram mjög mismunandi viðhorf 

samfélagsins (2007, bls. 61).  

Áhrif LÍS á nám og kennsluaðferðir 

Ljóst er af niðurstöðum rannsóknarinnar að LÍS verkefnið um skógar- og 

útikennslu hefur verið uppspretta nýrra hugmynda í námi og 

kennsluaðferðum sem styðja bóklegt nám, fjölbreytni í námi og möguleika til 

samþættingar. Eftirtektarvert er hversu vel útikennsla fellur að 

kennsluaðferðum hugsmíðahyggjunnar; þar sem nemandinn smíðar sér eigin 

merkingu og tengir við fyrri reynslu. Hann lærir af eigin reynslu í félagslegu 

samspili við aðra og umhverfið (Snowman, McCown og Biehler, 2009, bls. 

322-360). Þetta á sömuleiðis við um markmið í nýrri Aðalnámskrá 

grunnskóla um kennslu og kennsluhætti (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2013, bls. 48-49 og 91). 

Greinilegt er að útikennsla býður upp á óþrjótandi möguleika til 

uppgötvunarnáms þar sem nemendur geta gert tilraunir og rannsakað og beitt 

aðferðum aðleiðslu út í náttúrunni. Nemendur hafa sjálfa náttúruna fyrir 

framan sig og geta skynjað og fylgst með undrum hennar (Rúnar Sigþórsson, 

2003, bls. 1; Burden og Byrd, 2007, bls. 137). Í útikennslunni geta nemendur 

þannig þroskað með sér læsi í sínum víðasta skilningi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 16).  

Það vekur athygli að útikennsla gefur margvísleg færi á að koma til móts 

við mismunandi getu og hæfileika nemenda í anda Gardners (Santorck, 1996, 

bls. 150-151). Rannsóknin sýnir að bæði þarf að huga að mati á framkvæmd 

útikennslu og frammistöðu nemenda. Það má leiða að því líkum að 
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leiðsagnarmat geti verið heppileg námsmatsaðferð í útikennslu, þar sem það 

er samofið námi og kennslu (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008, bls. 8). 

6.2 Sóknarfæri og framtíðarannsóknir  

Síðustu orðin í skýrslu Þuríðar Jóhannsdóttur (2007, bls. 79) um LÍS 

verkefnið fjalla um tækifæri og þróunarmöguleika og talin eru upp fjögur 

sóknarfæri: tengslanet á vef, samvinna við grenndarsamfélag og foreldra, 

tengsl skógarfræðslu og námsgreina og að læra að vera til og njóta. Samvinna 

við foreldra og grenndarsamfélag virtist vera til staðar, eins og Edelstein 

(2010, bls. 1) leggur áherslu á, þar sem nærsamfélagið virtist reiðubúið til 

aðstoðar ef eftir er leitað. Enginn viðmælenda nefndi hins vegar að samráð 

væri við aðra grunnskóla varðandi útikennslu. Í svona samvinnu við skóla 

virðast því liggja dýrmæt sóknarfæri sbr. skýrslu Þuríðar Jóhannsdóttur 

(2007, bls. 79).  

Í rannsókninni var ekki minnst á það vefræna tengslanet milli 

þátttökuskólanna sem talað er um í verkefni Þuríðar Jóhannsdóttur (2007, bls. 

1 og 79), en rannsakanda þykir ljóst að margt væri á annan veg ef það væri til 

staðar. Eins virðist skortur á endurmenntun á þessu sviði þó ekki væri nema 

vegna mikillar nýliðunar. Skógarfræðsla virtist frekar tilviljanakennd víðast 

hvar og einungis þegar leitað var eftir henni. Utanaðkomandi frumkvæði var 

ekki nefnt í viðtölunum.  

Samanburður rannsóknar og skýrslu Þuríðar hefur verið áhugaverður. 

Verkefnisstjóri LÍS verkefnisins lagði upp með að tengja skógarfræðsluna við 

sem flestar námsgreinar því það yki líkurnar á að skógurinn væri nýttur allt 

árið, ekki bara haust og vor (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007, bls. 12). Þetta þyrfti 

að rannsaka betur, en fljótt á litið gæti þetta átt við rök að styðjast. 

Rannsakandi veit til þess að margir skólar til viðbótar hafa tekið upp 

útikennslu og komið sér upp grenndarskógi. Hvernig fara þeir að og hvernig 

gengur þeim? Áhugavert væri að gera rannsóknir á útikennslu í skólum sem 

ekki tóku þátt í LÍS verkefninu og bera saman útikennslu í þeim skólum og 

hinum sem þátt tóku í LÍS verkefninu á sínum tíma. 
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6.3 Lokaorð  

Í þessari rannsókn koma fram jákvæð áhrif LÍS verkefnisins á útikennslu í 

þátttökuskólunum. Útikennslan hefur víðast hvar dafnað, ekki bara í skógi 

heldur vítt og breytt í nærumhverfi skólanna. Þróun aðstöðu í skógi hefur 

fyrst og fremst verið í bættu aðgengi með stígagerð og grisjun. Aðstaða á 

skólalóðum og nærumhverfi hefur einnig verið aukin og bætt með ýmiskonar 

ræktunarmöguleikum. Áhugavert er einnig að viðhorf nærsamfélagsins til 

útikennslunnar virðist jákvæðara en það var og allir tilbúnir að rétta 

hjálparhönd ef einhvers þarf við. 

Það vekur athygli að útikennslan þykir góð viðbót við aðra kennslu og er 

talin auka möguleika til samþættingar námsgreina og fjölbreytni í 

kennsluháttum. Í bóklegu námi er útikennslan einnig talin góður stuðningur 

sem virkar glæðandi á námsáhuga með því að gera námsefnið lifandi og 

áþreifanlegt. Útikennslan gefur ennfremur ýmsar hugmyndir í námsefnisgerð. 

Niðurstöður rannsóknarinnar ættu því að samræmast markmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla frá 2013, um hönnun og smíði, þar sem talað er um 

að flétta saman á áþreifanlegan hátt sköpun, læsi og sjálfbærni.  

Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru bornar saman við eigin reynslu 

af útikennslu kemur ýmislegt upp í hugann. Það vekur umhugsun að í 

rannsókninni er hvergi getið um samvinnu og samráð milli skóla. Leiða má 

líkum að eflandi áhrifum aukins samráðs hvað varð miðlun hugmynda 

varðandi útikennslu, bæði hvað varðar kennsluhætti, aðstöðu og notkun 

skógarefnis. Að lokum langar mig að gera að mínum, orð viðmælenda í 

rannsókninni, um að það þurfi enga sérstaka aðstöðu úti, bara gott aðgengi og 

svo að fara út að kenna. 
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Fylgiskjal 1 Bréf til skólayfirvalda 

 

Akureyri, 30 jan 2013 

 

Góðan dag. 

Ég heiti Ingvar Engilbertsson og er að vinna að mastersritgerð við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri. Verkefnið tengist starfi mínu, en ég 

er smíðakennari við tvo grunnskóla á Akureyri. 

Fyrir um áratug var hleypt af stokkunum skólaþróunarverkefninu 

„Lesið í skóginn með skólum“ (LÍS) sem var samstarfsverkefni 

Skógræktar ríkisins, Kennaraháskóla Íslands, Kennarasambands Íslands, 

Námsgagnastofnunar, og nokkurra grunnskóla víða um land. Nöfn þeirra 

skóla sem tóku þátt í verkefninu eru birt á heimasíðu Skógræktar ríkisins 

ásamt nöfnum sumra þeirra sem rætt var við í sambandi við gerð á 

matsskýrslu sem unnin var af Þuríði Jóhannsdóttur og birt árið 2007 eða 

þremur árum eftir að verkefnið hófst.  

Í mínu verkefni er ætlunin að fjalla um hvernig útikennsla hefur þróast 

í þessum skólum síðan matsskýrslan kom út. Ég óska því eftir samstarfi 

við ykkur varðandi þetta verkefni og heimild til rannsóknar í [nafn 

vikomandi skóla] skóla. Þátttakendur munu fá eintak af verkefninu eftir 

að það hefur verið unnið og birt. 

Notuð verður eigindleg rannsóknaðferð. Leitað verður eftir tengilið í 

hverjum skóla, sem getur upplýst um stöðu mála og vísað á þá aðila sem 

helst og best geta veitt upplýsingar er varða verkefnið. Þá er gert ráð fyrir 

að tekið verði viðtal við að minnsta kosti einn þeirra kennara sem nota 

útisvæðið til kennslu. Að því loknu verði farið í vettvangsskoðun um 

útikennslusvæðið í fylgd viðmælanda. Ef því verður við komið væri 

einnig æskilegt að skoðun fari fram þegar kennsla er á svæðinu. 

Viðmælendur verða nafnlausir fulltrúar sinna skóla. Til aðgreiningar 

verður notast við dulnefni. Viðmælendur munu þurfa að gefa upplýst 

samþykki sitt fyrir þátttöku í rannsókninni. Gögnin úr öllum skólunum 

verða svo borin saman og greind. Rannsóknin verður tilkynnt til 

persónuverndar með tilætluðum fyrirvara.  

Meðal þess sem rannsakað verður er: Hvernig hefur útikennsla þróast 

og hvort og þá hvernig hún hefur styrkt aðrar námsgreinar, bóklegar og 

verklegar. 
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Hvort og þá hvernig hefur skógarkennslan nýst í einstökum námsgreinum 

og til samþættingar námsgreina. Hafa einhverjar hindranir komið í ljós og 

þá hverjar?  

Hvernig er staðið að námsmati í þeirri kennslu sem fram fer í 

skóginum, einkum í þeim verkefnum sem ekki verða metin eftir 

hefðbundnum aðferðum með prófum? 

Áætlað er að rannsóknin fari fram á vorönn 2013 í samráði við 

stjórnendur og starfsfólk í skólunum hverjum fyrir sig.  

Með von um jákvæðar undirtektir og gott samstarf. 

 

Ingvar Engilbertsson       

Lönguhlíð 21          

603 Akureyri.. 
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf um rannsóknina 

 

Kynning á rannsóknarverkefni 

 

Kæri samstarfsaðili 

 

Ég vil með bréfi þessu gera grein fyrir tilefni þessa erindis. Þannig er að ég 

undirritaður er í meistaranámi í kennslufræðum við framhaldsdeild Háskólans 

á Akureyri. Þessi rannsókn er lokaverkefni mitt. Rannsókn mín byggist á 

verkefninu Lesið í skóginn með skólum (LÍS), sem er samstarfsverkefni 

Skógræktar ríkisins, Kennaraháskóla-Íslands, Kennarasambands Íslands, 

Námsgagnastofnunar, og nokkurra grunnskóla víða um land. Með þessari 

rannsókn er áformað að meta hver áhrif þróunarverkefnisins Lesið í skóginn 

með skólum eru á starfsemi þátttökuskólanna í dag, réttum tíu árum eftir að 

því var hrint af stokkunum.  

Rannsóknarspurning mín er: Hvernig hefur útikennsla þróast og hvernig 

hefur hún styrkt aðrar námsgreinar?  

Rannsóknin fer þannig fram að ég tek við þig viðtal, sem getur varað allt 

að einni klukkustund. Þú mátt hætta við hvenær sem er í viðtalinu ef þú kýst 

að gera það af einhverjum ástæðum og þér er ekki skylt að svara öllum 

spurningum. Formið kýs ég að hafa þannig að þú segir frá, en ég leita nánari 

skýringa með spurningum þegar tilefni er til. Öllum reglum um persónuvernd 

verður fylgt.  

Þú mátt velja hvar viðtalið fer fram, en tryggja verður að ekkert 

utanaðkomandi ónæði verði á meðan það stendur yfir. Jafnframt óska ég eftir 

að fá að hafa samband við þig á meðan úrvinnsla fer fram ef dýpka þarf eða 

taka af einhvern vafa vaðandi þær upplýsingar sem fram kunna að koma í 

viðtalinu. Viðtalið verður hljóðritað og síðan ritunnið orðrétt. Að því loknu 

verður hljóðupptökunni eytt. Auk þess vil ég biðja þig að nefna engin nöfn í 

viðtalinu, hvorki á fólki stöðum eða stofnunum eða öðru því sem gefið getur 

vísbendingu um við hvern verið er að tala. Í verkefninu kemur einungis fram 

að um starfandi kennara er að ræða sem hefur verið í því starfi í fimm ár eða 

lengur. Komi einhver nöfn fram óvart verður þeim sleppt. Þú færð síðan 

ritaða útgáfu af niðurstöðu viðtalsins til yfirlestrar og athugasemda varðandi 

réttmæti niðurstöðunnar.  
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Efni viðtalsins verður notað í meistaraprófsritgerð, sem getur orðið 

aðgengileg þeim sem þess óska eftir að hún hefur verið birt. Leiðbeinandi 

minn og ábyrgðarmaður við ritgerðarskrifin er Brynhildur Bjarnadóttir, lektor 

við Háskólann á Akureyri (brynhildurb@unak.is). Allir þátttakendur munu fá 

afrit af endanlegri útgáfu ritgerðarinnar. 

 

Virðingarfyllst 

 

 

     _________________________________ 

Ingvar Engilbertsson  
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Fylgiskjal 3 Upplýst samþykki 

 

Upplýst samþykki 

 

 

Ég hef lesið kynningu á verkefninu og þar með alla þá skilmála sem settir eru 

fyrir þátttöku og treysti því að öll gögn verði meðhöndluð sem trúnaðarmál. 

Ég samþykki hér með að taka þátt í verkefninu og staðfesti það með 

undirskrift minni. 

 

 

 

 

       __________________________ 

        Staður og dagsetning 

        

       __________________________ 

        Samstarfsaðili 

 (má setja merki í stað nafns) 
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Fylgiskjal 4 Tilkynning til persónuverndar 

 

Tilkynning til Persónuverndar. 

 
Tilkynning um vinnslu persónuupplýsinga 

Númer   

S6148 

Er um að ræða nýja tilkynningu eða 

breytingu á eldri tilkynningu? 

Ný tilkynning 

Eldra tilkynninganúmer sé um breytta 

tilkynningu að ræða: 

 

Nafn 
 

Nafn forsvarsmanns (s.s. forstjóra)ef 

ábyrgðaraðili er fyrirtæki/stofnun: 

Leiðsagnarkennari Brynhildur Bjarnadóttir,  

Háskólinn á Akureyri 

Heimilisfang: 

 
Póstnúmer:  

Staður:  

Símanúmer tengiliðs:  

Titill verkefnis(ss. nafn á skrá eða heiti 

rannsóknar) 

Hvað er að gerast í LÍS skólunum.  

Verkefni til meistaraprófs. 

Tilgangur vinnslunnar? Rannsaka afleiðingar, framhald verkefnisins  

„Lesið í skóginn með skólum“ eftir að lokaskýsla kom 

 út um það 2007. Hvaða áhrif hefur skógarkennslan  
haft á aðrar námsgreinar og hefur hún leitt til  

samþættingar námsgreina. 

Hvaða upplýsingar verður unnið með? Viðtöl við ónafngreinda kennara 
 og upplýsingar um vettvang.  

Hvert verða upplýsingarnar sóttar?  
Til stjórnenda og einstaka kennara viðkomandi skóla 

Heimild(ir) til vinnslu persónuupplýsinga, sbr. 
8. gr.  laga um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga 

 
samþykki hins skráða sbr. 1. tl. 

Verður unnið með viðkvæmar 
persónuupplýsingar, sbr. 8. tl. 2. gr. laganna? 

Nei 

Viðbótarskilyrði um vinnslu viðkvæmra 
persónuupplýsinga, sbr. 9. gr.  laganna? 

 

Frekari skýringar á þeim heimildum sem merkt 

er við hér að ofan (t.d. lagaákvæði eða ef byggt 
er á samþykki hins skráða skal hér greint frá 

efni samþykkisyfirlýsingar) 

Þátttakendur þurfa að gefa upplýst samþykki, en nöfn  

þeirra verða ekki birt. Ef þörf krefst þess að þeir verði 
auðgreindir verða notuð dulnefni.  

Ef aflað er persónuupplýsinga frá öðrum en 

hinum skráða, hvernig er þá uppfyllt  

viðvörunarskylda gagnvart hinum skráða, sbr. 
21. gr.  laganna 

 

Ekki er áformað að vinna með persónuupplýsingar 

 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
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Ef aflað er persónuupplýsinga frá hinum skráða 
sjálfum, hvernig er þá uppfyllt fræðsluskylda, 

sbr. 20. gr.  laganna 

 
Ekki unnið með persónuupplýsingar 

Verður persónuupplýsingum safnað með 
notkun eftirlitsmyndavéla eða annars konar 

vöktunarbúnaðar? Nei 

Verða upplýsingarnar afhentar öðrum. 

Hverjum? 

 

Nei, en niðurstöður úrvinnslu verða í MEd ritgerð.  

Verða upplýsingarnar fluttar úr landi? Nei 

Verða upplýsingarnar birtar á Netinu / 

Vefnum? 

Nei 

Hvaða öryggisráðstafanir verða 

viðhafðar ? Persónuauðkenni afmáð. 

Ef annað. þá hvað? 

 
Nafn og/eða stöðuheiti þess sem ber ábyrgð á 
framangreindum öryggisráðstöfunum Ingvar Engilbertsson 

Verður upplýsingunum/auðkennunum 

eytt og þá hvenær? 

Öllum upplýsingu verður eytt  

þegar unnið hefur verið úr þeim. 

Verður öðrum aðila (vinnsluaðila) með 

skriflegum samningi falin vinnsla 

upplýsinganna? 

Nei 

Nafn vinnsluaðila: Ingvar Engilbertsson 

Heimilisfang vinnsluaðila:  

Póstnúmer:  

Staður:  

Hverjar eru skyldur vinnsluaðila samkvæmt 

þessum samningi? 

 

Aðrar athugasemdir tilkynnanda:  

  

 

 

  

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
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Fylgiskjal 5 Viðtalsrammi 

 

Viðtalsrammi 
 

Viðtalsramminn er byggður á þróunarverkefninu Lesið í skóginn með skólum 

(LÍS), sem er um skógar- og útikennslu og lokaskýrslu Þuríðar Jóhannsdóttur 

um verkefnið frá 2007. Við mótun spurningarammans eru markmið 

skýrslunnar höfð til viðmiðunar. 

 

Rannsóknarspurning:  

Hvernig hefur útikennsla þróast og hvernig hefur hún styrkt aðrar 

námsgreinar? 

 

Spurningarammi:  

 Hvaða áhrif hefur verkefnið Lesið í skóginn með skólum haft á 

kennslu og skipulagningu í skólunum?  

 Hvað gerðist eftir að verkefninu lauk? 

 Hvert hefur gildi verkefnisins Lesið í skóginn með skólum verið fyrir 

nemendur og nám?  

 Hvernig hefur skógarkennslan nýst í einstökum námsgreinum og til 

samþættingar námsgreina?  

 Er þátttaka kennara í útikennslunni almenn?  

 Hvaða kennarar taka þátt í verkefninu og hvernig tengist það 

faggreinakennslu eða almennri bekkjarkennslu? 

 Hafa utanaðkomandi aðilar komið að verki, styrktaraðilar, 

sjálfboðaliðar, við að byggja upp aðstöðu eftir að skýrslan kom út?  

 Er samvinna við Skógræktina og stuðningur og ráðgjöf frá öðru 

utanaðkomandi fagfólki og stofnunum, sbr. samninginn í upphafi 

verkefnis?  

 Hefur aðstaða til útikennslu tekið breytingum? 

 Hvaða aðstöðu þarf? 

 Hafa einhverjar hindranir komið í ljós og þá hverjar? 

 Hvaða tækifæri hefur útikennslan skapað? 

 Hefur verkefnið haft áhrif á stjórnun og samskipti? 
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Fylgiskjal 6 Gátlisti vettvangsrannsóknar 

 

Gátlisti 

Gátlistinn er byggður á þróunarverkefninu Lesið í skóginn með skólum (LÍS), 

sem er um skógar- og útikennslu og lokaskýrslu Þuríðar Jóhannsdóttur um 

verkefnið frá 2007. Gátlistinn er byggður á lýsingum skýrslunnar á aðstæðum 

í hverjum skóla. 

 

Gátlisti: 

 

Skóli no. 1. Aðstaða í skjólbelti. Risavaxið indíánatjald. 

 

Skóli no. 2. Óklárað skýli á túni. Eldstæði á skólalóð og annað stærra á túni. 

 

Skóli no.3. Aðgengi að, skógi, skógarhús, eldstæði bekkir og borð leiksvæði í 

skóginum, útsýnispallur. 

 

Skóli no. 4. Skýli og eldstæði, borð. Drumbar til að sitja á og eldstæði. 

Áætlun: Skógarkista í skýli? drumbar til að sitja á, fræðslustígar. 

 

Skóli no.5. Tvö skýli bálpanna og ketill yfir bálstæði. 

 

Skóli no. 6. Hús, borð og stólar eftir kennara. Gerð nýtingar og umbótaáætlun 

fyrir skógarsvæðið. 

 

Skóli no. 7. Skýli og bálstæði með pönnu. 

 

 


