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Formáli	

Upphaf	 þessa	 verkefnis	 má	 rekja	 til	 áhuga	 míns	 á	 útikennslu	 og	 hvernig	 megi	 nýta	

nærsamfélagið	í	kennslu.	Sá	áhugi	er	eflaust	sprottinn	frá	heimabæ	mínum,	Seyðisfirði,	

en	 þar	 hef	 ég	 margoft	 orðið	 vitni	 að	 því	 hvað	 framlag	 bæjarbúa	 hefur	 auðgað	 litla	

bæinn	 okkar	 og	 hef	 ég	 reynt	 að	 tileinka	 mér	 það	 að	 leggja	 mitt	 af	 mörkum	 til	

samfélagsins	sem	hefur	gefið	mér	svo	mikið.	Leiðbeinandi	minn	í	þessu	lokaverkefni	var	

Auður	Pálsdóttir	og	sérfræðingur	var	Allyson	Macdonald.		

Ég	vil	þakka	foreldrum	mínum	fyrir	alla	þá	aðstoð	og	stuðning	sem	þau	hafa	veitt	mér	í	

gegnum	 allt	 kennaranám	mitt.	 Sérstaklega	 vil	 ég	 þakka	 þeim	 fyrir	 barnapössunina	 á	

síðustu	 vikum.	 Án	 hennar	 hefði	 þetta	 verið	 ómögulegt.	 Sömu	 þakkir	 færi	 ég	

tengdaforeldrum	mínum	sem	voru	alltaf	boðin	og	búin	að	passa	 litlu	dömuna.	Mínar	

dýpstu	 þakkir	 fær	 einnig	 sambýlismaður	minn	Ágúst	 fyrir	 að	 vera	mín	 stoð	 og	 stytta	

þegar	 stressið	 var	 farið	 að	 segja	 verulega	 til	 sín.	 Síðast	 en	ekki	 síst	 vil	 ég	þakka	Auði	

Pálsdóttur	leiðbeinandanum	mínum	fyrir	alla	sína	þolinmæði	og	hvatningu	en	það	tók	

talsverðan	tíma	að	ljúka	þessu	verki.		

Þetta	 lokaverkefni	 er	 samið	 af	 mér	 undirritaðri.	 Ég	 hef	 kynnt	 mér	 Vísindasiðareglur	

Háskóla	 Íslands.	Ég	hef	gætt	viðmiða	um	siðferði	 í	 rannsóknum	og	 fyllstu	 ráðvendni	 í	

öflun	og	miðlun	upplýsinga	og	túlkun	niðurstaðna.	Ég	vísa	til	alls	efnis	sem	ég	hef	sótt	

til	annarra	eða	fyrri	eigin	verka,	hvort	sem	um	er	að	ræða	ábendingar,	myndir,	efni	eða	

orðalag.	Ég	þakka	öllum	sem	lagt	hafa	mér	lið	með	einum	eða	öðrum	hætti	en	ber	sjálf	

ábyrgð	á	því	sem	missagt	kann	að	vera.	Þetta	staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.		

	

Seyðisfjörður,	október	2018	

	

Arna Magnúsdóttir	
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Ágrip	

Tilgangur	þessarar	rannsóknar	var	að	fá	yfirsýn	yfir	viðhorf	kennara	og	reynslu	þeirra	af	

útikennslu	 og	 notkun	 nærumhverfis	 í	 samfélags-	 og	 náttúrugreinum	 unglinga	 í	

Fjarðabyggð	og	hvers	konar	stuðning	og	ráðgjöf	kennararnir	gætu	hugsað	sér	í	skipulagi	

og	framkvæmd	slíkrar	vinnu.	Rannsóknin	er	eigindleg	og	voru	tekin	hálfopin	viðtöl	við	

átta	kennara	í	samfélags-	og	náttúrufræðigreinum.	

Allir	viðmælendurnir	höfðu	að	einhverju	leyti	reynslu	af	útikennslu	en	flestir	sögðust	

þó	 vilja	 gera	 betur	 og	 nýta	 nærumhverfið	 meira	 í	 sinni	 kennslu.	 Allir	 sögðust	 sjá	

mikilvægi	útikennslu	og	töldu	hana	gera	nám	nemenda	fjölbreyttara	og	raunverulegra	

enda	séu	námsbækur	takmörkunum	háðar.	Hindranir	við	útikennslu	sögðu	kennararnir	

fyrst	 og	 fremst	 vera	 of	 lítinn	 undirbúningstíma	 en	 flestir	 töldu	 gott	 skipulag	 vera	

forsendu	góðrar	útikennslu.	Þá	virðist	sem	kennslubækur	stýri	kennslunni	að	talsverðu	

leyti.	 Þótti	 þeim	 erfitt	 að	 tengja	 námsefnið	 við	 nærumhverfið	 og	 virtist	 hluti	

kennaranna	upplifa	álag	 í	 starfi.	Þá	sögðu	kennararnir	að	of	 lítið	 fjármagn	kæmi	 í	veg	

fyrir	að	þeir	gætu	farið	í	lengri	ferðir	með	nemendur	sína.	

Kennararnir	 sögðust	 fá	 stuðning	 í	 formi	 jákvæðni	 og	 óformlegrar	 hvatningar	 en	

flestir	sögðust	þurfa	fræðslu	til	að	ná	betri	 tökum	á	útikennslu.	Töldu	þeir	sig	þurfa	á	

kveikju	og	fræðslu	að	halda	og	töldu	flestir	að	námskeið	væri	best	til	þess	fallið	sem	og	

samvinna	 milli	 kennara	 innan	 og	 milli	 skóla.	 Þeir	 sögðust	 ekki	 fá	 stuðning	 frá	

Aðalnámskrá	grunnskólanna	til	þess	að	beita	útikennslu	og	töldu	að	það	væri	þeirra	val	

hvort	 þeir	 færu	út	með	nemendur	 sína	eða	ekki.	 Þá	 kom	 í	 ljós	 að	 fæstir	 kennaranna	

höfðu	kynnt	sér	námskrána	með	útikennslu	sérstaklega	í	huga.		

Ef	styrkja	á	útikennslu	í	Fjarðabyggð	virðast	áskoranirnar	liggja	í	innri	þáttum	er	snúa	

að	kennurunum	sjálfum,	en	 líka	 í	ytri	þáttum	sem	hafa	með	ákvarðanir	stjórnenda	og	

skólayfirvalda	 að	 gera.	 Innri	 þættina	 mætti	 flokka	 í	 skipulag	 og	 undirbúning	

kennslunnar,	fræðslu	um	útikennslu	og	hlutverk	kennslubóka	í	skólastarfi.	Ytri	þættina	
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mætti	hins	vegar	flokka	í	fjármagn	til	þess	að	fara	í	 lengri	vettvangsferðir,	stundatöflu	

skólastarfsins	og	mögulega	stefnumótun	um	nýtingu	nærumhverfisins.		
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Abstract	

The	utilization	of	the	local	environment	in	social	and	nature	science 

The	 purpose	 of	 this	 research	 is	 to	 understand	 social	 -	 and	 nature	 science	 teachers	

experience	 of	 outdoor	 teaching	 teenagers	 in	 Fjarðabyggð	 and	 to	 get	 their	 ideas	 of	

support	 to	develop	 their	 teaching.	 The	 research	 is	 qualitative	 and	 consisted	of	 semi-

structured	interviews	with	eight	social	-	and	nature	science	teachers	for	teenagers.		

The	results	 indicate	that	the	teachers	use	outdoor	teaching	 in	some	ways	but	that	

they	wanted	 to	do	more	of	 it.	The	 teachers	 saw	the	 importance	of	outdoor	 teaching	

and	said	it	made	the	learning	more	diverse	and	effective	as	the	textbooks	are	limited.	

They	 identified	 the	challenges	as	a	 lack	of	 time	to	prepare	 the	outdoor	 teaching,	 the	

dominant	role	of	textbooks	in	students	learning	and	work-related	stress.	They	also	said	

that	financial	reasons	prevented	them	from	planning	longer	field	trips.		

The	 teachers	 said	 the	 support	 they	 get	 is	 in	 the	 form	 of	 positivity	 and	 informal	

encouragement,	but	most	said	they	needed	instruction	and	training	to	strengthen	their	

outdoor	 teaching.	 They	 believed	 a	 course	 would	 be	 best	 suited	 and	 a	 collaboration	

between	 teachers.	When	asked,	 the	 teachers	 said	 they	did	not	 feel	 that	 the	national	

curriculum	gave	them	support	regarding	outdoor	teaching.	It	was	simply	up	to	them	if	

they	use	the	environment	in	their	teaching	or	not.	However	most	of	the	teachers	had	

not	read	the	curriculum	with	outdoor	teaching	in	mind.		

To	 strengthen	 outdoor	 teaching	 in	 Fjarðabyggð	 the	 challenges	 seem	 to	 be	 two	

folded.	First	are	 internal	 factors	 like	collaboration	and	preparation,	training	regarding	

outdoor	teaching	and	the	dominant	role	of	textbooks.	Second	are	external	factors	like	

financial	 factors,	 the	 limitation	 of	 the	 schools’	 time	 table	 and	 possible	 policy	

development	for	outdoor	teaching.		
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1 Inngangur		

Höfundur	 þessa	 verks	 hefur	 áður	 skrifað	 um	 grenndarkennslu	 og	 mikilvægi	 þess	 að	

nærumhverfi	 nemenda	 sé	 nýtt	 í	 skólastarfi.	 Því	 þótti	 höfundi	 gott	 framhald	 af	 þeirri	

vinnu	 að	 fjalla	 um	 útikennslu	 og	 hvernig	 kennarar	 sjá	 hana	 koma	 inn	 í	 sín	 störf.	

Höfundur	ólst	upp	í	 litlum	bæ	á	landsbyggðinni,	þar	sem	samfélag	íbúanna	er	náið	og	

fjöllin	og	náttúran	er	allt	um	kring.	Telur	hann	að	mikilvægt	sé	að	nýta	þessa	þætti	vel	í	

skólastarfi	enda	bjóða	þeir	upp	á	ýmis	konar	námstækifæri.	Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	

(2011)	 er	 rauður	 þráður	 varðandi	 kennsluhætti	 og	 hlutverk	 kennara,	 það	 er	 að	 þeir	

skuli	 byggja	 upp	 sína	 kennslu	 á	 fjölbreyttan	 hátt	 með	 þarfir	 allra	 nemenda	 í	 huga.	

Útikennsla	er	vissulega	ein	leið	til	þess.		

1.1 Aðalnámskrá	grunnskóla	og	nýting	nærumhverfisins	
Aðalnámskrá	grunnskóla	 (2011)	er	hugsuð	sem	rammi	um	skólastarf	 í	 leik-,	grunn-	og	

framhaldsskólum.	Hún	er	ætluð	sem	leiðsögn	um	tilgang	skólastarfsins	og	er	ætluð	öllu	

starfsfólki	skóla.	Eitt	af	hlutverkum	hennar	er	að	marka	starfsramma	fyrir	stjórnendur,	

kennara	og	starfsfólk	skóla	við	skipulag,	framkvæmd	og	mat	á	skólastarfi	sem	þeim	ber	

að	útfæra,	meðal	annars	í	skólanámskrá.	Námskráin	kveður	einnig	á	um	að	skólar	eigi	

að	haga	sínum	störfum	í	samræmi	við	stöðu	og	þarfir	hvers	nemanda	og	á	skólastarfið	

að	 virkja	 nemendur	 til	 þátttöku	 í	 lýðræðissamfélagi,	 bæði	 innan	 skóla	 sem	 utan.	 Í	

skipulagi,	 viðfangsefnum	 og	 starfsháttum	 skólanna	 ber	 að	 leggja	 rækt	 við	

námsumhverfi	og	samskipti	sem	stuðla	að	almennri	menntun	en	það	er	hægt	að	gera	

víðar	 en	 í	 skólunum	 (bls.	 11–13).	 Hvað	 felur	 það	 samt	 í	 sér	 ef	 að	 kennarar	 ynnu	 í	

samræmi	við	Aðalnámskránna?		

Með	 því	 að	 skipuleggja	 kennslu	 út	 frá	 námskránni	 fengju	 nemendur	 að	 sinna	

„fjölbreyttu	námi	á	meginsviðum	menningar	okkar,	umhverfis	og	samfélags“	og		væru	

þeir	 þjálfaðir	 í	 því	 að	bjarga	 sér	 í	 samfélaginu	og	eiga	 í	 samstarfi	 við	 aðra.	 Þeir	 væru	

hvattir	til	þess	að	hafa	áhrif	á	samfélagið	og	vera	virkir	þátttakendur	í	viðhaldi	þess	auk	

þess	að	breyta	því	og	þróa	það	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011,	bls.	15–17).		
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Nemendur	 væru	einnig	 undirbúnir	 fyrir	 þær	 áskoranir	 og	 verkefni	 sem	munu	bíða	

þeirra	eftir	að	skólagöngu	þeirra	er	lokið	og	því	fengju	þeir	aðstoð	við	að	læra	að	fóta	

sig	 í	 flóknu	 samhengi	 náttúru	 og	 samfélags.	 Þeir	 fengju	 einnig	 að	 takast	 á	 við	 ólík	

viðfangsefni	 sem	 tengjast	 menningu	 samfélagsins	 og	 umhverfi	 þeirra	 (Aðalnámskrá	

grunnskóla,	2011,	bls.	24–25).		

Þeim	yrði	 veitt	 tækifæri	 til	 þess	 að	 afla	 sér	 þekkingar	 og	 leikni	 eftir	margvíslegum	

leiðum	 ásamt	 því	 að	 nota	 náttúruna	 og	 umhverfið	 sem	 vettvang	 náms	 og	 kennslu,	

meðal	 annars	 í	 gegnum	 útikennslu.	 Þá	 er	 mikilvægt	 að	 mannauður	 samfélagsins	 sé	

nýttur	í	kennslu	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011,	bls.	38).		

Námskráin	 kveður	 á	 um	 að	 mikilvægt	 sé	 að	 „skólar	 byggi	 upp	 virk	 tengsl	 við	

nærsamfélag	 sitt	 og	 stuðli	 þannig	 að	 jákvæðum	 samskiptum	 og	 samstarfi	 við	

einstaklinga,	 félagasamtök,	 fyrirtæki	 og	 stofnanir“.	 Mikilvægt	 er	 að	 gera	 nám	

merkingarbærara	 fyrir	 nemendur	 með	 því	 að	 tengja	 það	 við	 raunveruleikann	 í	

nærumhverfi	þeirra.	Það	er	gert	meðal	annars	með	því	að	 fara	út	með	nemendur	og	

leyfa	þeim	að	njóta	umhverfis	síns,	menningarinnar,	listastarfseminnar,	íþrótta-,	félags-	

og	tómstundastarfsins	og	atvinnulífsins.	Skólum	ber	að	setja	í	skólanámskrána	hvernig	

þeir	 ætla	 að	 hátta	 þessum	 tengslum	 við	 nærsamfélagið	 (Aðalnámskrá	 grunnskóla,	

2011,	bls.	46).		

1.2 Greinasviðin	samfélagsgreinar	og	náttúrugreinar	
Með	 námskránni	 frá	 2011	 falla	 nú	 fleiri	 námsgreinar	 og	 efnisþættir	 undir	

samfélagsgreinar	 en	 áður	 en	 þær	 eru:	 saga,	 landafræði,	 þjóðfélagsfræði,	

trúarbragðafræði,	lífsleikni	og	heimspeki,	ásamt	siðfræði	og	fá	skólarnir	frjálsar	hendur	

þegar	 kemur	 að	 greinaskiptingu	 eftir	 því	 hvað	 hentar	 best	 (Aðalnámskrá	 grunnskóla,	

2011,	bls.	194).		

Samfélagsgreinum	fylgja	mörg	námstækifæri	en	eitt	af	því	sem	sameinar	allar	þessar	

námsgreinar	 er	 að	 þær	 auka	 þekkingu	 nemenda	 um	 samfélög	 og	 menningu	 með	

upplýsandi	 og	 gagnrýnum	 hætti.	 Þær	 grundvallast	 í	 því	 að	 það	 er	 skylda	 hvers	

samfélags	að	fræða	nemendur	um	mikilvæg	gildi	líkt	og	jafnrétti	og	lýðræði.	Þeir	læra	

að	takast	á	við	ýmsar	aðstæður	sem	koma	upp	 í	umhverfinu	og	nærsamfélaginu	með	
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skynsemi	 og	 er	 þeim	 sýnt	 að	 þeir	 beri	 sjálfir	 ábyrgð	 á	 því	 að	 fóta	 sig	 í	 samfélagi	 við	

annað	fólk	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011,	bls.	195).		

Hæfniviðmiðum	fyrir	samfélagsgreinar	er	skipt	í	þrjá	flokka;	reynsluheim,	hugarheim	

og	félagsheim.	Eitt	af	markmiðum	þeirra	er	meðal	annars	að	aðstoða	nemendur	við	að	

efla	hæfni	 sína	 til	að	eiga	 í	 samskiptum	við	annað	 fólk.	Þá	eru	 taldar	upp	þrjár	 rætur	

hæfni	en	þær	eru:	1)	hæfni	til	að	skilja	veruleikann,	2)	hæfni	til	að	átta	sig	á	sjálfum	sér	

og	 3)	 hæfni	 til	 að	mynda	 og	 þróa	 tengsl	 við	 aðra.	Markmið	 samfélagsgreina	 er	 enn	

fremur	 að	 stuðla	 að	 því	 að	 nemendur	 skilji	 þær	 hugmyndir	 og	 hugsjónir	 sem	 móta	

viðhorf	okkar	til	umhverfis,	auðlinda,	menningar	og	sögu	og	er	mikilvægt	að	nemendur	

fái	 leiðsögn	 í	 lýðræðislegum	vinnubrögðum	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011,	bls.	195–

196).		

Undir	 náttúrugreinar	 falla	 náttúrufræði,	 eðlisvísindi,	 jarðvísindi,	 lífsvísindi	 og	

umhverfismennt.	 Nemendur	 fá	 tækifæri	 til	 þess	 að	 hugsa	 inn	 á	 við	 og	 átta	 sig	 á	 því	

hvað	þeir	vita	og	geta	og	hvernig	þeir	geta	notað	þessa	vitneskju	og	kunnáttu	til	að	hafa	

áhrif	 á	 umhverfi	 sitt	 og	 um	 leið	 bæta	 það.	 Það	 er	 þó	 ekki	 nóg	 að	 nemendur	 fái	 að	

upplifa	 og	 skoða	náttúruna.	 Þeir	 þurfa	 að	 fá	 rými	 til	 þess	 að	 vinna	úr	 og	miðla	þeim	

upplýsingum	sem	þeir	fá.	Áhersla	er	lögð	á	virka	þátttöku	nemenda	til	dæmis	við	val	á	

viðfangsefnum	og	verklagi	með	því	að	styrkja	verklega	færni	og	félagsfærni,	frumkvæði	

og	ábyrgð.	Mikilvægt	er	að	nemendur	geri	sér	annars	vegar	grein	fyrir	því	að	þekking	

verður	 ekki	 eingöngu	 til	 með	 beinum	 athugunum	 heldur	 einnig	 með	 upplifunum,	

ímyndunarafli	 og	 sköpun	og	hins	 vegar	að	vísindaleg	þekking	er	ekki	 algild.	Því	 verða	

nemendur	 að	 fá,	 líkt	 og	 í	 samfélagsgreinum,	 tækifæri	 til	 þess	 að	 upplifa	 og	 skoða	

náttúruna	og	umhverfið	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011,	bls.	167–168).		

Náttúrugreinar	gegna	stóru	hlutverki	í	þroska	og	menntun	nemenda	en	með	góðum	

skilningi	á	náttúrugreinum	og	hlutverki	þeirra	er	verið	að	hjálpa	nemendum	að	viðhalda	

áhuga	 þeirra	 á	 eigin	 umhverfi	 og	 náttúru	 auk	 áhuga	 á	 þeim	 sjálfum	 (Aðalnámskrá		

grunnskóla,	2011,	bls.	168).		

Hæfniviðmiðin	 í	 náttúrugreinum	 er	 skipt	 í	 tvo	 flokka;	 hæfniviðmið	 um	 verklag	 og	

hæfniviðmið	um	viðfangsefni.	Þar	er	 tekið	 fram	að	við	 lok	grunnskóla	eiga	nemendur	
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að	 geta	 sýnt	 fram	á	 getu	 til	 að	 vinna	að	umbótum	 í	 eigin	 sveitarfélagi	 eða	 í	 frjálsum	

félagasamtökum	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011,	bls.	172).	

Kennarar	 eru	 hvattir	 til	 að	 nota	 fjölbreytta	 kennsluhætti	 í	 kennslu	 náttúrugreina.	

Innan	þeirra	eru	mörg	tækifæri	til	þess	að	nýta	reynsluheim	nemenda	og	nærumhverfi	

og	þannig	tengja	viðfangsefni	við	daglegt	 líf	þeirra.	Það	er	gert	meðal	annars	með	því	

að	nota	skólahúsnæðið,	skólalóðina	og	nærumhverfi	skólans	í	kennslu	og	er	nemendum	

um	 leið	 sýnt	 hvert	 samspil	mannsins	 og	 náttúrunnar	 er.	 Náttúrugreinar	 bjóða	 einnig	

upp	á	vinnu	með	viðfangsefnum	sem	eru	í	lifandi	tengslum	við	samfélagið	og	geta	bæði	

kennarar	 og	 nemendur	 haft	 frumkvæði	 að	 því,	 til	 dæmis	 með	 því	 að	 tala	 við	 félög,	

stofnanir,	fyrirtæki	eða	einstaklinga	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011,	bls.	176).	

Greinasviðin	samfélagsgreinar	og	náttúrugreinar	eiga	margt	sameiginlegt	og	hvetja	

þau	 bæði	 til	 þess	 að	 nærumhverfið	 sé	 notað	 í	 kennslu.	 Bæði	 greinasviðin	 gefa	

nemendum	 tækifæri	 til	 að	 vera	 sjálfstæðir	 í	 eigin	 námi	 ásamt	því	 að	 hvetja	 þá	 til	 að	

vera	virkir	þátttakendur	í	samfélaginu	með	því	að	leita	leiða	til	að	bæta	það.	Nemendur	

fá	 tækifæri	 til	 að	 kynnast	 sínu	 nánasta	 umhverfi	 í	 báðum	 námsgreinum,	 til	 dæmis	 í	

gegnum	 félagasamtök	 og	 fyrirtæki,	 sem	 og	 náttúruna	 sjálfa.	 Nemendum	 er	 einnig	

ætlað	að	þróa	eigin	skilning	á	umhverfinu	og	samfélaginu	sem	þeir	búa	í	og	á	kennslan	

að	tengjast	daglegu	lífi	þeirra.		

Tilgangur	þessarar	rannsóknar	var	að	greina	reynslu	kennara	af	útikennslu	og	notkun	

nærumhverfis	 í	 samfélags-	 og	 náttúrufræðigreinum	 hjá	 unglingum	 í	 sveitarfélaginu	

Fjarðabyggð.	Skoðað	var	hver	reynsla	og	sýn	þessara	tveggja	námsgreinakennara	er	af	

útikennslu	og	hvaða	stuðning	þeir	fá	og	telja	sig	þurfa	að	fá	til	að	efla	sína	útikennslu.		

1.3 Uppbygging	ritgerðar		
Ritgerð	 þessi	 byggist	 þannig	 upp	 að	 á	 eftir	 inngangi,	 sem	 fjallaði	 meðal	 annars	 um	

Aðalnámskrá	grunnskóla	og	hvernig	tengja	má	áherslur	hennar	við	útikennslu,	er	rýnt	í	

hugtakið	 útikennsla.	 Þá	 eru	 kynntar	 rannsóknir	 á	 útikennslu,	 bæði	 erlendis	 og	

hérlendis,	 og	 hvað	 það	 felur	 í	 sér	 að	 fara	 út	 með	 nemendur.	 Næst	 er	 fjallað	 um	

kenningar	fræðimanna	um	nám	og	þroska	barna	og	hvernig	megi	tengja	útikennslu	og	

útinám	 við	 þær	 kenningar.	 Næst	 er	 kafli	 um	 aðferð	 þar	 sem	 kynntar	 eru	

rannsóknarspurningar,	 rannsóknaraðferð,	þátttakendur,	mótun	viðtalsrammans,	öflun	
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og	 greining	 gagna	 ásamt	 því	 að	 fjallað	 er	 um	 siðferðileg	 álitamál.	 Þar	 á	 eftir	 eru	

niðurstöður	 rannsóknarinnar	 kynntar	 sem	 eru	 svo	 ræddar	 í	 umræðukafla.	 Síðast	 eru	

kynntar	þær	heimildir	sem	liggja	til	grundvallar	ritgerðinni	og	viðaukar.		
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2 Fræðileg	umfjöllun	

Fræðileg	 umfjöllun	 hefst	 á	 kynningu	 á	 útikennslu	 og	 hugtökum	 sem	 tengja	 má	 við	

notkun	nærumhverfisins	í	skólastarfi.	Næst	verða	kynntar	rannsóknir	á	útikennslu	sem	

hafa	verið	framkvæmdar	bæði	hér	á	landi	og	erlendis.	Þar	á	eftir	verður	umfjöllun	um	

kenningar	 um	 nám	 og	 þroska	 barna	 þar	 sem	 fjallað	 verður	 um	 hugmyndafræði	

fræðimannanna	 John	 Dewey,	 Jean	 Piaget	 og	 Lev	 Vygotsky	 og	 verður	 hún	 tengd	 við	

hugmyndafræði	útikennslu.	Í	lokin	er	samantekt	á	kaflanum.			

2.1	Útikennsla	og	hugtök	tengd	notkun	nærumhverfisins	í	skólastarfi	
Það	 hefur	 löngum	 tíðkast	 að	 skólastarf	 byggist	 á	 því	 að	 skólastofan	 sé	 umgjörðin,	

kennarinn	veit	og	kann	og	nemendur	 lesa	og	skrifa	 texta.	Nám	getur	hins	vegar	 farið	

fram	 á	 fleiri	 stöðum,	 til	 að	 mynda	 úti	 í	 nærumhverfinu	 en	 þekkt	 er	 að	 skólar	 hafi	

aðgang	til	dæmis	að	grenndarskógi,	útikennslustofu	og	söfnum.	Nemendur	geta	einnig	

farið	á	tiltekna	staði	 í	nærumhverfinu	sem	þeir	fræðast	sérstaklega	um	en	slíkir	staðir	

geta	hentað	vel,	bæði	sem	viðfangsefni	og	vettvangur	náms.	Með	því	er	verið	að	bjóða	

nemendum	upp	á	fjölbreytileika	 í	námi	sem	um	leið	gerir	þá	virkari	 í	eigin	námi	(Inga	

Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014,	bls.	105–106).		

Í	samantekt	um	rannsóknir	á	kennslu	sem	er	tengd	við	nærsamfélagið	kemur	fram	

að	 slík	 kennsla	 bætir	 hugsun	 nemenda	 og	 færni	 þeirra	 til	 að	 finna	 lausnir	 á	

vandamálum	 en	 ákvarðanir	 í	 raunverulegum	 aðstæðum	 skipta	 miklu	 máli	 fyrir	

nemendur	(Kozak	og	Elliot,	2011).	Það	hefur	einnig	sýnt	sig	að	kennsla	utandyra	leiðir	

bæði	 til	 betri	 hegðunar	 og	 vellíðunar	 nemenda	 ásamt	 því	 að	 nemendum	 er	 gefið	

tækifæri	 til	 þess	 að	 kanna	margbreytileika	nærumhverfisins.	 Þetta	er	hægt	að	gera	á	

hverjum	degi,	bæði	á	skólatíma	og	utan	hans.			

Fræðin	 um	 útikennslu	 eru	 alls	 ekki	 ný	 á	 nálinni.	 Þau	 má	 rekja	 allt	 aftur	 til	

heimspekinga	fornalda	sem	sáu	kosti	þess	að	fara	út	í	náttúruna	og	færa	þekkingu	sína	

og	reynslu	þangað	og	þar	af	leiðandi	vera	í	beinum	tengslum	við	þá	hugsun	og	fróðleik	
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sem	 mannveran	 hefur	 á	 nágrenni	 og	 umhverfi	 sínu.	 Þegar	 útikennsla	 er	 notuð	 í	

skólastarfinu	fá	nemendur	tækifæri	til	að	uppgötva	og	skilja	sem	er	mikilvægur	þáttur	

sem	byggist	 á	 þeirri	 hugmyndafræði	 að	nemendur	 læra	best	með	því	 að	 vera	 virkir	 í	

námi	sínu	(Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014,	bls.	8).		

En	 hvað	 felst	 raunverulega	 í	 hugtakinu	 útikennsla?	 Skilgreining	 norska	

útikennslufræðingsins	 Arne	 N.	 Jordet	 á	 útikennslu	 hefur	 verið	 notuð	 af	 kennurum	

hérlendis.	Hún	gengur	út	frá	því	að	útikennsla	fari	fram	að	hluta	til	úti	í	nærumhverfinu.	

Þar	 er	 nemendum	 gert	 kleift	 að	 nota	 skynfæri	 sín	 og	 um	 leið	 öðlast	 persónulega	 og	

hlutbundna	 reynslu.	 Kennsla	 sem	 fer	 fram	 utan	 veggja	 skólans	 verður	 að	 vera	 í	

samhengi	 við	 þá	 kennslu	 sem	 á	 sér	 stað	 inni	 í	 kennslustofunni	 og	 taka	 til	 allra	

námsgreina.	 Nemendur	 eru	 því	 að	 læra	 um	 samfélagið	 í	 samfélaginu	 og	 um	

nærumhverfið	í	nærumhverfinu	(Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014,	bls.	

18).		Samkvæmt	Jordet	þarf	að	uppfylla	tvö	skilyrði	svo	hægt	sé	að	tala	um	útikennslu;	

annars	vegar	að	vettvangur	náms	sé	umhverfi	skólans	og	hins	vegar	að	umhverfið	sjálft	

sé	notað	sem	þekkingarbrunnur	eða	viðfangsefni.	Þetta	þýðir	að	það	þarf	að	vinna	með	

aðilum	í	nærsamfélaginu	og	gefa	nemendum	tækifæri	til	að	takast	á	við	verkefni	sem	

eru	 hagnýt,	 rannsaka	 og	 vinna	 sjálfstætt	 og	 skapandi.	 Nemendur	 læra	 einnig	 af	

samræðum	og	samskiptum	sínum	við	aðra	(Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	

2014,	bls.	22).	Þegar	valið	er	að	vinna	með	viðfangsefni	í	nærsamfélaginu	fá	nemendur	

innsýn	og	færni	til	að	takast	á	við	erfið	verkefni	og	tengsl	við	samfélagið	og	umhverfið	

(Eygló	 Björnsdóttir	 og	 Stefán	 Bergmann,	 2010,	 bls.	 9).	Með	 ákvörðunum	um	málefni	

varðandi	 nærsamfélag	 nemenda,	 eins	 og	 skólann	 og	 grenndarsamfélagið,	 reynir	 á	

sjálfstæði	þeirra,	frumkvæði	og	samvinnu.	Hér	spila	gildin	ábyrgðar-	og	réttlætiskennd,	

umburðarlyndi	 og	 umhyggja	 fyrir	 velferð	 annarra	 stóru	 hlutverki	 (Sigrún	

Aðalbjarnardóttir,	2007,	bls.	380).		

Eitt	af	því	sem	þarf	að	hafa	í	huga	varðandi	útikennslu	er	að	ferli	kennslunnar	er	ekki	

ávallt	 fyrirsjáanlegt.	Upp	geta	komið	ýmis	 tilvik	sem	þarf	að	bregðast	hratt	við	 líkt	og	

óhöpp	eða	breytingar	á	 veðri	og	umhverfi,	 sem	getur	 kallað	 fram	 tilfinningar	eins	og	

hræðslu,	 gleði	 og	 forvitni.	Mikilvægt	 er	 að	 sýna	 samúð,	 umburðarlyndi	 og	 nærgætni	

sem	getur	um	leið	brotið	upp	hefðbundin	félagsleg	tengsl	á	milli	nemenda	og	kennara	

(Helena	Óladóttir,	2010,	bls.	27).	



16	

Með	notkun	nærumhverfisins	í	kennslu	fá	kennarar	tækifæri	til	þess	að	þróa	öðruvísi	

og	mögulega	jákvæðara	samband	við	nemendur	sína.	Nemendur	þurfa	einnig	að	vinna	

saman	sem	getur	haft	jákvæð	félagsleg	áhrif	á	þá.	Útikennsla	getur	einnig	skilið	eftir	sig	

djúpstæðari	 skilning	 á	 viðfangsefninu	 og	 leitt	 til	 þess	 að	 nemendur	 öðlist	 meiri	

ábyrgðartilfinningu	 gagnvart	 nærumhverfinu	 og	 samfélaginu	 (Barker,	 Slingsby	 og	

Tilling,	2002,	bls.	4–5).		

Flokka	 má	 tengsl	 skóla	 og	 grenndarsamfélags	 í	 þrjá	 þætti.	 Það	 er:	 1)	 miðlun	

upplýsinga	 varðandi	 skólann	 út	 í	 nærsamfélagið	 auk	 öflun	 upplýsinga	 um	

grenndarsamfélagið,	2)	 tenging	nemenda	við	grenndarsamfélagið	við	öflun	þekkingar,	

beinnar	reynslu	og	almennrar	færni	utan	skólans	eða	þegar	tekið	er	þátt	í	þátttöku-	og	

staðartengdu	námi,	og	3)	tenging	við	utanaðkomandi	aðila	sem	koma	inn	í	skólann	til	

að	 kynnast	 skólastarfi	 og	 miðla	 sinni	 reynslu	 og	 þekkingu	 með	 nemendum	 og	

kennurum.	 Markmiðið	 með	 því	 að	 tengja	 skólana	 við	 grenndarsamfélagið	 er	 annars	

vegar	 að	 efla	 félagslegan-,	 tilfinningalegan-,	 andlegan-	 og	 líkamlegan	 þroska	 og	 líðan	

nemenda	auk	þess	að	áhersla	er	lögð	á	að	nemendur	auki	þekkingu	og	umhyggju		fyrir	

umhverfinu.	 Hins	 vegar	 er	 markmiðið	 að	 bæta	 félagsleg	 tengsl,	 menntun	 og	

menningarlíf,	bæði	í	nærsamfélaginu	og	í	skólanum	(Gerður	G.	Óskarsdóttir,	2014,	bls.	

218–219).		

Í	bók	sinni	Útikennsla	og	útinám	 í	grunnskólum	útskýra	 Inga	Lovísa	Andreassen	og	

Auður	 Pálsdóttir	 (2014)	 hugtök	 sem	 hafa	 verið	 notuð	 hér	 á	 landi	 í	 tengslum	 við	

útikennslu	og	nýtingu	nærumhverfisins	í	skólastarfi.	Þetta	eru	meðal	annars	hugtökin:	

útinám,	útikennsla,	grenndarkennsla,	vettvangsferð	og	staðtengt	nám.		

Útinám	

Útinám	 á	 sér	 stað	 utan	 veggja	 skóla,	 hvort	 sem	 er	 úti	 eða	 innan	 veggja	 annarra	

bygginga	líkt	og	safna.	Nám	á	sér	stað	þegar	kennarinn	kennir,	þegar	nemendur	kenna	

hver	öðrum	eða	þegar	lært	er	af	því	viðfangsefni	sem	er	verið	að	glíma	við.	Lærdómur	

getur	einnig	falist	í	því	sem	ekki	var	skipulagt.	Nemendur	geta	uppgötvað	eitthvað	nýtt	

sem	fyrir	fram	var	ekki	gert	ráð	fyrir	eða	eitthvað	verður	til	þess	að	áhugi	þeirra	vaknar	

á	einhverju	öðru	(Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014,	bls.	15).	Útinám	er	
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ákveðin	 nálgun	 sem	 verður	 til	 þess	 að	 tengsl	 við	 nærsamfélagið	 aukast	 (Eygló	

Björnsdóttir	og	Stefán	Bergmann,	2010,	bls.	9).		

Útikennsla	

Helena	Óladóttir	 (2010,	bls.	27)	skilgreinir	hugtakið	útikennsla	sem	kennslustund	sem	

nemendur	fara	reglulega	í	utandyra	og	er	náttúran	og/eða	umhverfið	notað	bæði	sem	

kennslurými	og	sem	kennslugögn.		

Skilgreining	 Ingu	Lovísu	Andreassen	og	Auðar	Pálsdóttur	 (2014)	er	 í	grunninn	mjög	

lík	skilgreiningu	Helenu	en	þær	fara	aðeins	dýpra	í	sína	skilgreiningu	með	því	að	segja	

að	 útikennsla	 vísi	 til	 þess	 náms	 og	 kennslu	 sem	 gerist	 utan	 veggja	 skólans.	 Með	

útikennslu	 er	 lögð	 áhersla	 á	 að	 setja	 kennslu	 inni	 og	 úti	 í	 samhengi,	 á	 fjölbreytni	 í	

kennslu,	 	 á	ólíkar	kennsluaðferðir	og	á	hæfniviðmið	námskrárinnar.	Hún	er	einnig	oft	

ekki	 skipulögð	en	nemendur	geta	uppgötvað	eitthvað	nýtt	 sem	var	ekki	gert	 ráð	 fyrir	

eða	vegna	þess	að	eitthvað	vekur	áhuga	þeirra.	Með	því	að	nota	útikennslu	í	skólastarfi	

er	verið	að	gefa	nemendum	tækifæri	til	þess	að	átta	sig	betur	á	því	samfélagi	sem	þeir	

lifa	í	og	afla	þeir	sér	einnig	fræðslu	með	námi	um	umhverfi	þeirra.	

Útikennsla	 fer	 ekki	 einungis	 fram	úti	 í	 náttúrunni.	Útikennsla	 getur	 átt	 sér	 stað	 til	

dæmis	 á	 söfnum,	 í	 fyrirtækjum	og	 á	 stofnunum.	 Þá	 býður	 útikennsla	 í	miðbæ	upp	 á	

marga	möguleika	(Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014,	bls.	111).		

Grenndarkennsla		

Hugmyndafræði	 grenndarkennslu	 er	 sú	 að	 náttúrulegar	 kringumstæður,	 menning	

samfélagsins,	 saga	 þess	 og	 atvinnulíf	 séu	 viðfangsefni	 kennslunnar.	Markmiðið	 er	 að	

börnin	 verði	 læs	 á	 þeirra	 nánasta	 menningar-,	 náttúru-	 og	 landfræðilega	 umhverfi	

(Bragi	 Guðmundsson,	 2000,	 bls.	 50–51).	 Námið	 tengir	 nemendur	 betur	 við	 umhverfi	

sitt,	þeir	 sjá	umhverfi	 sitt	 í	betra	 samhengi	en	ella	og	þeir	 verða	hæfari	 til	þátttöku	 í	

grenndarsamfélaginu.	 Grenndarkennsla	 hvetur	 einnig	 til	 samvinnu	 heimila,	 skóla,	

atvinnufyrirtækja	 og	 stofnanna	 (Bragi	 Guðmundsson,	 1999,	 bls.	 34).	 Inga	 Lovísa	

Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir	 (2014,	bls.	14)	benda	á	að	grenndarkennsla	geti	 farið	

fram	 bæði	 inni	 og	 úti.	 Þar	 eru	 viðfangsefni	 nágrennisins	 notuð	 sem	 uppspretta	
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hugmynda	eða	sem	samanburður	við	kennslu	og	geta	þessi	viðfangsefni	verið	notuð	í	

öllum	námsgreinum.		

Vettvangsferð	

Vettvangsferð	 hefur	 verið	 skilgreind	 sem	 skólaferð	 sem	 er	 með	 ákveðin	

kennslufræðileg	markmið	þar	sem	nemendur	tengjast	umhverfinu	og	því	sem	þeir	eru	

að	 skoða	 til	 þess	 að	 öðlast	 tengingu	 við	 hugmyndir,	 hugtök	 og	 námsgreinar.	 Hver	

nemandi	rannsakar	þær	aðstæður	sem	hann	er	í	og	býr	til	sína	eigin	tengingu	við	það	

sem	áður	hefur	verið	lært	(Behrendt	og	Franklin,	2014,	bls.	236).		

Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir	(2014,	bls.	16)	benda	á	að	vettvangsferð	

getur	 annars	 vegar	 vísað	 til	 þess	 staðar	 sem	 farið	 er	 á	 og	 hins	 vegar	 átt	 við	

kennsluaðferð.	 Það	 skiptir	máli	 að	bæði	 vettvangurinn	og	 viðfangsefnin	 sem	 tengjast	

staðnum	tengist	vel	við	námskrána	og	þeim	hæfniviðmiðum	sem	nemendur	eiga	að	ná.	

Nemendur	 eiga	 ekki	 einungis	 að	 taka	 við	 upplýsingum	 heldur	 verða	 þeir	 líka	 að	 fá	

tækifæri	til	þess	að	tengja	viðfangsefnin	sem	þau	læra	 í	skólastofunni	við	sitt	nánasta	

umhverfi.	Vettvangsferðir	geta	verið	af	ýmsum	toga;	til	dæmis	stuttar	ferðir	í	kringum	

skólann;	heimsóknir	í	fyrirtæki	og	stofnanir	í	nærumhverfinu;	og	lengri	ferðalög.		

Staðtengt	nám	

Staðtengt	 nám	 (e.	 place-based	 education)	 er	 hugtak	 sem	 Inga	 Lovísa	 Andreassen	 og	

Auður	 Pálsdóttir	 (2014,	 bls.	 14–15)	 skilgreina	 sem	 nám	 sem	 er	 skipulagt	 í	 og	 um	

nærumhverfi	nemandans	og	er	markmiðið	að	átta	 sig	á	því	og	 finna	 leiðir	 til	 þess	að	

bæta	það.	Nemendur	skoða	og	greina	umhverfið	og	ferla	náttúrunnar	eða	mannlegar	

athafnir	sem	móta	umhverfið.	Nærumhverfið	er	notað	sem	vettvangur	og	viðfangsefni	

námsins.	Þegar	það	er	gert	er	rætt	um	staðinn	á	staðnum	og	það	er	mikilvægt	að	gefa	

nemendum	 tíma	 til	 að	 ræða	 tilfinningar	 sínar	 og	 reynslu.	 Með	 því	 kemur	 oft	 í	 ljós	

hvernig	 staðurinn	 hefur	 haft	 áhrif	 á	 hugsun	 nemenda	 en	 einnig	 hvernig	 umgengni	

mannsins	hefur	haft	áhrif	á	staðinn	sem	þeir	lifa	á.		

Einn	 af	 styrkleikum	 staðtengds	 náms	 er	 að	 það	 nýtir	 sér	 áhugaverð	 einkenni	

ákveðins	staðar	og	þannig	myndast	tengsl	á	milli	skólans	og	þess	lífs	sem	nemendur	lifa	

fyrir	utan	veggi	skólans	(Smith,	2002,	bls.	584).		
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Powers	(2004,	bls.	17–18)	bendir	á	að	staðtengt	nám	hefur	meðal	annars	verið	tengt	

við	menntun	til	sjálfbærni	og	umhverfismennt	og	eiga	þessi	hugtök	það	sameiginlegt	að	

þau	leggja	áherslu	á	að	tenging	myndist	á	milli	skólans	og	samfélagsins.	Samfélagið	á	að	

vera	óaðskiljanlegur	þáttur	 í	námi	barna	og	eiga	bæði	 skóli	og	samfélag	að	vera	opið	

fyrir	hvert	öðru	til	að	gera	nám	barna	og	unglinga	fjölbreyttara.		

Í	þessari	 ritgerð	verður	hugtakið	útikennsla	notað	um	það	nám	sem	 fer	 fram	utan	

veggja	 skólans	 í	 nærumhverfi	 hans,	 þar	 sem	bæði	 umhverfið	 og	 samfélagið	 er	 notað	

sem	viðfangsefni	og	vettvangur	skipulegs	náms.	

2.2	Rannsóknir	á	útikennslu	
Margar	 rannsóknir	 hafa	 verið	 gerðar	 um	 útikennslu	 sem	 snúa	 ýmist	 að	 upplifun	

nemenda	eða	viðhorfi	og	áhuga	þeirra,	en	líka	er	horft	af	sjónarhóli	kennara.	

Í	 rannsókn	 Fagerstam	 (2014)	 sem	 framkvæmd	 var	 á	 árunum	2008–2010,	 þar	 sem	

kannað	var	viðhorf	kennara	til	útikennslu,	kom	fram	að	kennarar	sáu	mikinn	ávinning	af	

útikennslu	á	ýmsa	vegu.	Þeir	sögðu	útikennslu	hafa	góð	félagsleg	áhrif	á	nemendur	og	

samskiptahæfni	þeirra	batnaði.	Nemendur	tóku	einnig	virkari	þátt	í	eigin	námi	og	lýsti	

einn	 kennarinn	 því	 að	 það	 væri	 líkt	 og	 umhverfið,	 ólíkt	 kennslustofunni,	 hefði	 þann	

eiginleika	 að	 hvetja	 nemendur	 til	 að	 vera	 virkir	 þátttakendur.	 Þeir	 sögðu	 útikennslu	

einnig	 henta	 vel	 fyrir	 nemendur	 sem	 finndu	 sig	 illa	 í	 bóklegu	 námi.	 Kennarar	 í	

samfélags-	 og	 náttúrugreinum	 sögðu	 að	 helsti	 ávinningur	 útikennslu	 væri	 sá	 að	

nemendur	 upplifðu	 nýja	 hluti	 sem	 þeir	 myndu	 annars	 ekki	 gera	 í	 kennslustofunni.	

Náttúrugreinakennarar	 nýttu	 umhverfið	 sem	 vettvang	 námsins	 sem	 aðrir	 kennarar	

gerðu	ekki.		

Þessar	 niðurstöður	 eru	 í	 miklu	 samræmi	 við	 niðurstöður	 úttektar	 Rickinson	 o.fl.	

(2004).	 Þar	 kom	 einnig	 fram	 að	 útikennsla	 hefur	 jákvæð	 áhrif	 á	 félagsþroska	 og	

samskiptahæfni	nemenda	ásamt	því	að	þeir	 lærðu	samvinnu.	Nemendur	fundu	einnig	

fyrir	 auknu	 sjálfstrausti	 og	 stolti	 og	 ábyrgð	 af	 samfélaginu	 þeirra.	 Þar	 að	 auki	 áttu	

nemendur	auðveldara	með	að	rifja	upp	námsefnið.	Hins	vegar	kom	fram	að	útikennslu	

fylgdu	 einnig	 hindranir.	 Kennarar	 áttu	 í	 erfiðleikum	 með	 að	 tengja	 útikennslu	 við	

námskrána,	þekking	þeirra	á	gagnsemi	útikennslu	var	slök	og	var	útikennsla	lítið	notuð	

nema	helst	í	náttúruvísindum.	Þá	þótti	kennurum	útikennsla	geta	verið	tímafrek	og	að	
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forsenda	fyrir	árangursríkri	útikennslu	væri	gott	skipulag	en	svo	virtist	sem	að	kennarar	

á	yngri	stigum	ættu	auðveldara	með	að	skipuleggja	útikennslu,	en	rannsóknir	hafa	sýnt	

fram	á	mikilvægi	skipulags	þegar	beita	á	útikennslu.		

Í	 nýlegri	meistararannsókn	 Astridar	 Jóhönnu	 Kristjánsdóttur	 (2016)	 sögðu	 fjórir	 af	

sex	viðmælendanna	að	gott	skipulag	skipti	máli	ef	útikennsla	ætti	að	vera	vel	heppnuð.	

Það	 leiddi	 til	 þess	 að	 nemendur	 næðu	 að	 upplifa	 kennsluna	 á	 betri	 hátt	 en	 ella.	 Þó	

virtust	þeir	upplifa	óöryggi	um	að	skipulag	þeirra	myndi	ekki	ganga	eftir	og	því	þyrftu	

þeir	að	vera	í	skýru	stjórnunarhlutverki.	Þeim	þótti	ný	aðalnámskrá	vera	mjög	opin	og	

því	 fylgdi	meiri	 vinna	 að	 skipuleggja	 kennsluna	 vegna	 þess	 að	 það	 lægi	 ekki	 ákveðið	

námsefni	 fyrir.	 Þá	 þótti	 kennurunum	 samfélagsgreinar	 fá	 úthlutað	 fáum	

kennslustundum	á	 stundatöflunni	 og	 svo	 virtist	 sem	námsbækur	 stýrðu	 kennslunni.	 Í	

rannsókn	Dillon	o.fl.	(2005)	sögðust	kennarar	einnig	skipuleggja	útikennsluna	vel	og	að	

hún	 hefði	 skýran	 tilgang.	Með	 því	 vissu	 þeir	 hvaða	 árangur	ætti	 að	 nást.	 Þeim	 þótti	

mikilvægt	 að	 skipuleggja	 útikennsluna	 út	 frá	 námskránni	 en	 hún	 þótti	 takmarka	

tækifærin	til	þess	að	fylgja	útikennslunni	eftir.	Þeir	upplifðu	einnig	að	nemendur	sæju	

ekki	alltaf	tilgang	með	útikennslunni	og	að	aðgengi	fyrir	ákveðinn	hóp	væri	takmarkað.		

Í	 tyrkneskri	 rannsókn	 þar	 sem	 kannað	 var	 viðhorf	 15	 samfélagsgreinakennara	 á	

útikennslu	sögðu	kennararnir	einnig	helstu	vandkvæðin	við	útikennslu	vera	tímaleysi	og	

skipulag	 kennslunnar.	 Þá	 voru	 fjárhagslegar	 ástæður	 hindrun	 þegar	 skipuleggja	 ætti	

lengri	 vettvangsferðir	 ásamt	 því	 að	 hegðun	 nemenda	 væri	 á	 tíðum	 vandamál.	

Kennararnir	 sögðust	 þó	 gera	 sér	 grein	 fyrir	 því	 að	 samfélagsgreinar	 féllu	 vel	 að	

útikennslu	og	var	hún	helst	notuð	í	sögu	og	landafræði.	Voru	meðal	annars	skipulagðar	

vettvangsferðir	 á	 sögufræga	 staði	 ásamt	 því	 að	 umhverfismál,	 líkt	 og	

loftslagsbreytingar,	 voru	 tekin	 fyrir.	 Ferðirnar	 voru	 yfirleitt	 skipulagðar	 og	 var	 bæði	

ferðast	 innan-	og	utanbæjar	þar	sem	meðal	annars	var	farið	 í	kvikmyndahús	og	viðtöl	

tekin	við	sérfræðinga	(Tuba	Cengelci,	2013).		

Fagerstam	og	Blom	(2013)	gerðu	rannsókn	á	útikennslu	í	líffræði	þar	sem	að	kanna	

átti	 í	 fyrsta	 lagi	 hvort	 að	 námsumhverfi	 í	 líffræðikennslu	 hefði	 vitsmuna-	 og	

tilfinningaleg	áhrif	á	nemendur	og	í	öðru	lagi	átti	að	kanna	viðhorf	nemendanna	sjálfra	

til	kennslunnar.	Þátttakendur	voru	nemendur	í	7.	og	8.	bekk.	Í	hvorum	bekk	voru	tveir	
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bekkir	og	var	bekkjunum	fjórum	skipt	 í	átta	hópa.	Tveimur	7.	bekkjum	var	kennt	úti	á	

meðan	tveimur	var	kennt	 inni.	Það	sama	átti	við	um	8.	bekk	og	stóð	rannsóknin	yfir	 í	

átta	vikur.	Við	 lok	 rannsóknarinnar	var	upplifun	nemenda	mjög	ólík.	 Fimm	mánuðum	

eftir	rannsóknina	áttu	þeir	nemendur	sem	hafði	verið	kennt	inni	erfitt	með	að	rifja	upp	

námsefnið	á	meðan	þeir	 sem	höfðu	verið	úti	 áttu	auðveldara	með	að	muna	eftir	 því	

sem	þeir	höfðu	lært.	Nemendur	sem	lærðu	inni	sögðu	að	kennslan	væri	kennarastýrð	á	

meðan	 upplifun	 þeirra	 sem	 voru	 úti	 var	 sú	 að	 kennslan	 væri	 nemendamiðuð.	 Þeir	

nemendur	sem	var	kennt	úti	höfðu	meiri	yfirgripsþekkingu	á	námsefninu	og	höfðu	náð	

betri	tökum	á	því.	Þeim	þótti	kennslusvæðið	úti	vera	örvandi	og	skemmtilegt	ásamt	því	

að	 þeir	 sögðust	 ná	 að	 einbeita	 sér	 betur	 úti	 og	 athygli	 þeirra	 á	 viðfangsefninu	 væri	

meiri.	Hins	vegar	sögðu	þeir	nemendur	sem	voru	 inni	að	viðfangsefnin	rynnu	saman	í	

eitt.		

Í	 meistararitgerð	 Óskar	 Kristinsdóttur	 (2017)	 þar	 sem	 skoðuð	 voru	 viðhorf	 og	

upplifun	 unglinga	 af	 útikennslu	 í	 náttúrufræðigreinum	kom	 fram	að	hinn	hefðbundni	

náttúrufræðitími	 byggðist	 upp	 á	 nokkuð	 einhæfum	 kennsluháttum.	 Lestur	 í	

námsbókum	og	sjálfspróf	voru	algeng	vinna	í	kennslustundum	auk	þess	sem	nemendur	

töluðu	 um	 glósur,	 kennslumyndbönd	 og	 verkleg	 viðfangsefni	 sem	 þó	 voru	 sjaldan	

unnin.	Nemendur	sögðust	hafa	meiri	reynslu	af	útikennslu	á	yngsta	stigi	og	miðstigi	en	

á	unglingastigi.	Nemendur	virtust	ekki	átta	sig	á	markmiðum	og	tilgangi	útikennslu	sem	

þeim	þótti	ekki	greinilegur	og	að	endurgjöf	væri	engin.	Þeir	höfðu	þó	jákvæð	viðhorf	til	

útikennslu	 sem	þeir	 töldu	hafa	marga	kosti	 líkt	og	að	vera	úti,	 að	 sjá	og	upplifa.	Þeir	

sögðust	 öðlast	 betri	 skilning	 á	 námsefninu	 og	 að	 hún	 reyndi	meira	 á	 hugsun	 þeirra.	

Þótti	þeim	einnig	gott	að	fá	frí	frá	námsbókunum.	Ókostir	útikennslu	voru	sagðir	vera	

slæmt	 veðurfar	 og	 skortur	 á	 fyrirmælum.	 Þeir	 sögðust	 ekki	 sjá	 tilganginn	 með	

kennslunni	eða	áttuðu	sig	ekki	á	þeim	væntingum	sem	gerðar	voru	til	þeirra.				

Á	árunum	2006–2007	þar	sem	gerð	var	rannsókn	á	kennsluháttum	í	sex	 íslenskum	

og	 fjórum	 finnskum	 grunnskólum	 voru	 niðurstöðurnar	 þær	 að	 hefðbundnir	

kennsluhættir	 væru	 ríkjandi	 í	 báðum	 löndum	 	 þar	 sem	 kennarinn	 héldi	 fyrirlestur	 og	

nemendur	ynnu	í	verkefnabókum	í	kjölfarið	líkt	og	kom	fram	í	rannsókn	Óskar	(2017).	Í	

máli	hluta	viðmælendanna	virtist	sem	svo	að	kennsluaðferðir	væru	ekki	ávallt	fyrir	fram	

ákveðnar	þegar	unnið	er	að	gerð	kennsluáætlana	meðal	annars	til	þess	að	geta	brugðist	
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við	mismunandi	aðstæðum.	Kom	það	 fram	að	kennslubækur	væru	stýrandi	 í	kennslu.	

Kennararnir	 sögðust	 stundum	 styðjast	 við	 Aðalnámskrána	 þegar	 unnið	 væri	 að	

undirbúningi	 kennslu	 en	 yfirleitt	 létu	 þeir	 nægja	 að	 búa	 til	 kennsluáætlun	 sem	 væri	

unnin	 út	 frá	 þeim	 námsbókum	 sem	 teknar	 væru	 fyrir.	 Það	 væri	 helst	 á	 haustin	 sem	

Aðalnámskráin	 væri	 notuð	 en	 annars	 virtist	 reynsla	 kennara	 skipa	 stærra	 hlutverki	 í	

undirbúningi	 kennslu.	 Óöryggi	 kennara	 varðandi	 sitt	 hlutverk	 kom	 fram	 í	 einhæfum	

kennsluaðferðum	þar	sem	að	kennslubækur	stýra	námi	nemenda	frekar	en	kennarinn.	

Ekki	kom	á	óvart	að	áhugi	nemenda	fyrir	eigin	námi	var	talsvert	meiri	þegar	þeir	voru	

virkir	 þátttakendur	 sem	unnu	 sjálfstætt	 að	 skapandi	 verkefnum	með	öðrum.	Þó	 kom	

fram	 að	 íslenskir	 kennarar	 voru	 byrjaðir	 á	 þessum	 tíma	 að	 fikra	 sig	 áfram	 í	 átt	 að	

fjölbreyttari	kennsluháttum	(Hafsteinn	Karlsson,	2007).		

Þessar	niðurstöður	endurspegla	það	sem	kom	fram	 í	 stórri	 rannsókn	sem	gerð	var	

hérlendis	 á	 starfsháttum	 í	 grunnskólum.	 Í	 henni	 kom	 fram	 að	 bein	 kennsla	 með	

samræðum	var	algengasta	kennsluaðferðin	en	73%	kennara	sögðust	nota	hana	daglega	

eða	oft	á	dag.	Þar	á	eftir	kom	bein	kennsla	sem	61%	kennara	notuðu	daglega	eða	oft	á	

dag.	Hins	vegar	kom	í	ljós	að	útikennsla	var	aðeins	í	15.	sæti	af	18	kennsluaðferðum	en	

62%	kennara	sögðust	beita	henni	sjaldnar	en	einu	sinni	 í	mánuði.	Það	vakti	þó	athygli	

að	þegar	spurt	var	að	því	hvaða	kennsluaðferð	þeir	vildu	beita	oftar	sögðust	flestir	vilja	

nota	 útikennslu	 meira,	 eða	 62%	 kennara.	 Þá	 kom	 einnig	 fram	 að	 þrátt	 fyrir	 að	

útikennsla	sé	fastur	liður	í	skólastarfi	einhverra	skóla	þá	hafi	það	ekki	tekist	hjá	öllum.	

Það	megi	meðal	annars	rekja	til	þess	að	þeir	upplifðu	sig	bundna	við	ákveðið	námsefni.	

Eins	 og	 kom	 fram	 í	 úttekt	 Rickinson	 o.fl.	 (2004)	 og	 rannsókn	 Óskar	 (2017)	 notuðu	

kennarar	á	yngsta	stigi	og	miðstigi	útikennslu	oftar	 í	starfi	en	kennarar	á	unglingastigi	

(Ingvar	 Sigurgeirsson,	 Amalía	 Björnsdóttir,	 Gunnhildur	 Óskarsdóttir	 og	 Kristín	

Jónsdóttir,	2014,	bls.	125–154).	

Í	 sömu	 rannsókn	 höfðu	 skólastjórnendur	 orð	 á	 því	 að	 með	 góðri	 tengingu	 við	

grenndarsamfélagið	væri	verið	að	auka	fjölbreytni	 í	skólastarfinu	og	koma	til	móts	við	

einstaka	nemendur.	Nemendur	fá	einnig	tækifæri	til	að	kynnast	sínu	nánasta	umhverfi	

betur.	Virtist	þó	sem	þátttakendurnir	hefðu	ekki	skýra	sýn	á	það	hvert	markmið	náms	

og	kennslu	á	vettvangi	væri	ásamt	því	að	tengslin	við	Aðalnámskrána	þóttu	ekki	alltaf	

vera	 skýr.	 Ferðir	 á	 vettvang	 eða	 útikennsla	 var	 ekki	 fastur	 liður	 í	 heildarskipulagi	
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skólastarfsins	 en	 almennt	 var	 tekið	 vel	 í	 boð	 um	þátttöku	 í	menningarviðburðum,	 til	

dæmis	 á	 vegum	 safna	 eða	 íþróttafélaga,	 en	 engin	 dæmi	 voru	 tekin	 um	 formlegar	

heimsóknir	 á	 vinnustaði	 sem	 lið	 í	 fræðslu	 um	 atvinnulíf	 eða	 einstök	 störf.	 Nám	 úti	 í	

náttúrunni	 var	 mun	 algengara	 en	 nám	 tengt	 samfélaginu	 líkt	 og	 í	 fyrirtækjum	 og	

stofnunum.	Stjórnendur	sögðust	hvetja	kennara	til	að	beita	útikennslu	en	það	ylti	þó	á	

áhuga	hvers	og	eins	hvort	það	væri	gert	(Gerður	G.	Óskarsdóttir,	2014,	bls.	224–233).	Í	

rannsókn	 Ingu	 Lovísu	 og	 Auðar	 (2014)	 sem	 framkvæmd	 var	 í	 tengslum	 við	 gerð	

bókarinnar	Útikennsla	og	útinám	í	grunnskólum	kom	þó	fram	að	áhugi	og	þrýstingur	frá	

skólastjórum	hefði	mikið	að	segja	um	útikennslustarf	skóla.	

Þegar	 rýnt	 er	 í	 rannsóknir	 á	 útikennslu	 má	 sjá	 að	 hún	 hefur	 jákvæð	 áhrif	 á	

nemendur.	Henni	fylgir	fjölbreytni	ásamt	því	að	nemendur	komast	í	beina	snertingu	við	

viðfangsefnin	 sem	 gerir	 námið	 raunverulegra	 fyrir	 nemendur	 og	 öðlast	 þeir	 betri	

skilning	 á	 því	 sem	 lært	 er	 um.	 Þeir	 verða	 virkir	 þátttakendur	 í	 eigin	 námi	 og	 verða	

sjálfstæðari.	 Rannsóknir	 hafa	 einnig	 sýnt	 að	 sjálfstraust	 nemenda	 eykst	 og	 almenn	

samskiptahæfni	 batnar.	 Þeir	 finna	 einnig	 fyrir	 aukinni	 ábyrgð	 á	 eigin	 umhverfi.	 Hins	

vegar	eru	hindranir	til	staðar	sem	kennarar	þurfa	að	yfirstíga.	Gott	skipulag	virðist	vera	

forsenda	 fyrir	 góðri	 útikennslu	 en	 kennarar	 upplifa	 að	 þeir	 hafi	 ekki	 tíma	 til	 þess	 að	

skipuleggja	 kennsluna	 vel	 eða	 eiga	 í	 erfiðleikum	með	 að	 tengja	 hana	 við	 námskrána.	

Útikennsla	 virðist	 einnig	 minnka	 eftir	 því	 sem	 nemendur	 eldast	 en	 algengara	 er	 að	

útikennslu	 sé	 beitt	 á	 yngri	 stigum	 fremur	 en	 á	 unglingastigi.	 Kennslubækur	 virðast	

einnig	 hafa	 stýrandi	 áhrif	 þegar	 kennsla	 er	 skipulögð	 sem	 endurspeglast	 í	 einhæfum	

kennsluháttum.		

2.3	Kenningar	um	nám	og	þroska	barna	
Þegar	 kenningar	 um	 nám	 og	 þroska	 barna	 eru	 skoðaðar	 eru	 þrír	 menn	 íslensku	

skólafólki	 vel	 kunnugir.	 Þetta	 eru	 fræðimennirnir	 John	 Dewey,	 Jean	 Piaget	 og	 Lev	

Vygotsky.	Þeir	lögðu	allir	áherslu	á	mikilvægi	þess	að	nemendur	fengju	sjálfir	að	kanna	

og	rannsaka	umhverfi	sitt	og	öðlast	reynslu	sem	myndi	nýtast	þeim	í	þeirra	daglega	lífi.	

Í	 þessum	 kafla	 verða	 þessir	 fræðimenn	 kynntir	 og	 hvernig	 kenningar	 þeirra	 og	

hugmyndafræði	tengist	útikennslu	í	skólastarfi.		
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2.3.1.	John	Dewey	

John	Dewey	var	 fæddur	árið	1859	 í	Burlington,	höfuðborg	Vermont	 í	Bandaríkjunum.	

Hann	útskrifaðist	úr	Vermont-háskóla	tvítugur	að	aldri	og	kenndi	á	unglingastigi	 í	þrjá	

vetur	 áður	 en	 hann	 fór	 í	 doktorsnám	 við	 John	 Hopkins-háskóla	 þaðan	 sem	 hann	

útskrifaðist	 árið	 1884	 með	 doktorspróf	 í	 heimspeki.	 Eftir	 doktorsnámið	 fór	 hann	 til	

Michigan	þar	sem	hann	kenndi	heimspeki.	Þar	kynntist	hann	heimspekinemanum	Alice	

Chipman	sem	seinna	varð	eiginkona	hans	en	það	samband	átti	eftir	að	hafa	mikil	áhrif	á	

líf	 hans	 og	 verk	 en	 með	 henni	 stofnaði	 hann	 Tilraunaskólann	 í	 Chicago	 (Ólafur	 Páll	

Jónsson,	2010,	bls.	14–15).		

John	Dewey	 sagði	 að	 það	 væri	mikil	 synd	 að	 nota	 ekki	 þá	 reynslu	 sem	nemendur	

öðlast	utan	skólans	inni	í	skólastofunni.	Á	meðan	geta	nemendur	ekki	nýtt	það	sem	þeir	

gera	 innan	 veggja	 skólans	 í	 það	 sem	 þeir	 gera	 utan	 hans.	 Þetta	 sagði	 hann	 vera	

einangrun	skólans,	einangrun	frá	lífinu.	Þegar	nemendur	koma	í	skólann	verða	þeir	að	

leggja	hugmyndir	sínar,	áhugamál	og	athafnir	til	hliðar	(Smith,	2002,	bls.	586).		

Ein	 af	 hans	 kenningum	 var	 svokölluð	 verkhyggja	 og	 var	 hann	 ásamt	

heimspekingnum	 og	 sálfræðingnum	 William	 James	 og	 heimspekingnum	 C.S.	 Peirce	

helsti	frumkvöðull	þeirrar	stefnu.	Hún	tengdist	kenningunni	um	raunhyggju	að	hluta	til	

sem	að	gekk	út	á	það	að	þekking	kæmi	frá	skynjun	og	að	maðurinn	væri	skynjandi,	ekki	

einungis	hugsandi.	Verkhyggjan	tekur	undir	þetta	viðhorf	að	vissu	 leyti	en	hún	 leggur	

meiri	áherslu	á	það	verklega,	það	er	að	manneskjan	sé	ekki	einungis	þiggjandi	heldur	

einnig	gerandi.	Með	því	er	verið	að	segja	að	þekkingarferlið	 sé	ekki	einungis	 ferli	þar	

sem	við	tökum	eingöngu	við	upplýsingum	og	vinnum	úr	þeim,	heldur	er	það	virkt	ferli	

þar	sem	að	rannsaka	þarf	viðfangsefni	af	því	að	rannsóknin	er	hluti	af	virka	ferlinu.	Auk	

verkhyggjunnar	 er	 reynsla	 eitt	 af	 grundvallarhugtökunum	 í	 heimspeki,	 samkvæmt	

Dewey	(Ólafur	Páll	Jónsson,	2010,	bls.	17–19).		

Hann	flokkaði	reynslu	í	tvo	flokka;	kerfisbundna	reynslu	og	sálfræðilega	reynslu.	Hin	

sálfræðilega	sýn	á	reynsluna	horfir	til	þess	hvernig	hún	raunverulega	þróast	og	vex	og	

hvernig	hún	verður	til	við	raunverulegar	aðstæður.	Þessi	sýn	er	því	söguleg	og	byggist	á	

þeim	skrefum	sem	tekin	eru	á	ólíkum	tímum.	Kerfisbundna	sýnin	er	hins	vegar	ósöguleg	
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og	gerir	hún	 ráð	 fyrir	því	að	 reynsla	hafi	náð	 fullkomnun.	Þá	skiptir	ekki	máli	hvernig	

reynslan	varð	til	heldur	skiptir	útkoman	máli	(Ólafur	Páll	Jónsson,	2010,	bls.	26).		

Í	skrifum	sínum	um	Dewey	útskýrir	Jóhanna	Einarsdóttir	(2010)	hugmyndir	hans	um	

að	reynsla	sé	bæði	virkt	ferli	og	óvirkt	ferli.	Þetta	felur	í	sér	að	í	virka	þætti	reynslu	þarf	

að	reyna,	eða	það	sem	mætti	kalla	gera	tilraun.	Óvirki	þátturinn	felur	það	hins	vegar	í	

sér	að	maður	verður	fyrir	einhverju.	Með	því	er	átt	við	að	reynslan	sé	athöfn	gagnvart	

einhverju	og	maður	gerir	eitthvað	við	það	og	í	kjölfarið	þarf	að	taka	afleiðingunum.	Því	

er	sá	sem	öðlast	reynslu	virkur	vegna	þess	að	hann	gerir	eitthvað,	er	að	reyna	eitthvað,	

en	hann	er	óvirkur	vegna	þess	að	hann	verður	fyrir	einhverju	og	tekur	afleiðingunum	af	

því.	Reynsla	gerist	aldrei	í	tómarúmi;	hún	verður	til	við	sérstakar	aðstæður	sem	tengjast	

umhverfi	þess	sem	verður	fyrir	reynslunni.	Þannig	öðlast	barn	sem	býr	 í	 fjölbýlishúsi	 í	

borg	og	barn	sem	elst	upp	í	sveit	algjörlega	mismunandi	reynslu.	

Dewey	talaði	einnig	um	það	að	nám	verði	að	vera	nátengt	því	að	gera	eitthvað	eða	

það	sem	hefur	verið	kallað	„að	læra	í	verki“	(e.	learning	by	doing).	Þetta	er	samofið	við	

þær	hugmyndir	hans	sem	nefndar	voru	hér	að	ofan	að	þekkingarferlið	sé	verklegt	ferli.	

Hann	 tók	 hins	 vegar	 dýpra	 í	 árinni	 og	 sagði	 að	 merking	 hugtaka	 sem	 við	 notum	 sé	

bundin	við	það	samhengi	sem	þau	eru	notuð	í.	Ef	við	getum	ekki	tengt	orð	við	reynslu	

okkar	á	nokkurn	hátt	eru	þau	orð	ekkert	nema	merkingarlausir	stafir	á	blaði	(Ólafur	Páll	

Jónsson,	2010,	bls.	35).	Dewey	hélt	því	fram	að	engin	kennsla	inni	í	skólastofu	bæri	eins	

mikinn	 árangur	 og	 að	 leyfa	 nemendum	 að	 komast	 í	 raunverulega	 snertingu	 við	

viðfangsefnin.	Hann	 sagði	 að	 sýnikennsla	 um	 jurtir	 og	dýr	 væri	 aldrei	 eins	 góð	og	 að	

leyfa	nemendum	að	lifa	með	þeim	og	annast	þau.	Nemendur	verða	að	upplifa	skynjun	

með	því	 að	 vera	 í	 daglegum	kynnum	við	 algeng	 störf	 og	 áhugamál	 þeirra	 því	 að	það	

mun	þjálfa	skynjun	þeirra	mun	betur	en	hægt	væri	að	gera	innan	skólastofunnar.	Loks	

sagði	 hann	 að	 þó	 hægt	 væri	 að	 þjálfa	 orðaminni	 með	 utanbókarlærdómi	 og	 þjálfa	

rökhugsun	 í	 náttúrufræði-	 og	 stærðfræðinámi	 þá	 væri	 það	 alltof	 fjarlægt	 og	

óraunverulegt.	 Þessi	 færni	 myndi	 ávallt	 þroskast	 best	 með	 því	 að	 takast	 á	 við	

viðfangsefni	sem	hefði	raunverulega	tilgang	fyrir	nemendur	(Dewey,	1999,	bls.	162).		

Í	 grein	 sinni	 Sannfæring	 mín	 og	 menntun	 (e.	 My	 Pedagogic	 Creed)	 sagði	 Dewey	

(2010)	að	hans	trú	væri	sú	að	skólinn	ætti	að	sýna	 lífið	eins	og	það	væri	hverju	sinni.	
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Hann	ætti	að	sýna	nemendum	líf	sem	væri	jafn	raunverulegt	og	mikilvægt	og	líf	þeirra	

heima	 fyrir,	 í	 hverfinu	 og	 á	 leikvellinum.	 Annað	ætti	 á	 hættu	 að	 hindra	 og	 takmarka	

þroska	nemenda.	Hann	 sagði	 að	 skólinn	ætti	 að	 vera	 einfölduð	mynd	af	 samfélaginu	

sem	myndi	smám	saman	þróast	frá	heimilinu	og	þannig	taka	upp	og	halda	áfram	með	

þær	 athafnir	 sem	 börnin	 hafa	 lært	 heima	 fyrir.	 Hann	 trúði	 því	 að	 það	 ætti	 að	 örva	

nemendur	og	stjórna	þeim	í	starfi	þeirra	með	lífi	samfélagsins.	

Kenningar	 Dewey	 má	 vel	 tengja	 við	 fræðin	 um	 útikennslu	 en	 líkt	 og	 hann	 lagði	

áherslu	 á	 reynsluna	og	 að	 læra	 í	 verki	 þá	byggist	 útikennsla	 á	 þessum	þáttum.	Þá	 er	

hægt	 að	 tengja	 áherslur	 Aðalnámskrárinnar	 og	 þá	 sérstaklega	 samfélags-	 og	

náttúrugreinar	 við	 kenningar	 hans	 en	 þar	 er	 lögð	 áhersla	 á	 að	 nemendur	 séu	 virkir	

þátttakendur	í	eigin	námi	þar	sem	þeir	eiga	að	fá	tækifæri	til	að	komast	í	kynni	við	eigið	

umhverfi.		

2.3.2	Jean	Piaget	

Jean	Piaget	var	fæddur	í	bænum	Neuchâtel	í	Sviss	árið	1896.	Snemma	var	ljóst	að	hann	

var	 mikill	 vísindamaður	 og	 birtist	 hans	 fyrsta	 ritgerð	 þegar	 hann	 var	 aðeins	 11	 ára	

gamall.	 Í	 gegnum	 starfsferil	 sinn	 skrifaði	 hann	 yfir	 60	 bækur	 og	 hundruð	 greina.	 Þó		

margir	tali	um	hann	sem	sálfræðing	þá	var	það	áhugi	hans	á	náttúruvísindum	sem	olli	

því	að	hann	átti	eftir	að	hafa	mikil	áhrif	á	þekkingu	fólks	á	kennslu-	og	uppeldisfræðum.	

Í	staðinn	fyrir	að	spyrja	sig	að	því	hvað	börn	vita	eða	hvenær	þau	vita	það	þá	vildi	hann	

frekar	fá	svör	við	því	hvernig	börn	læra	það	sem	þau	vita	(Mooney,	2013,	bls.	77).	

Upprunalega	 hafði	 Piaget	 ekki	 ætlað	 sér	 að	 vinna	 með	 börnum.	 Hann	 lauk	

doktorsprófi	í	líffræði	en	vann	aldrei	á	þeim	starfsvettvangi	heldur	á	sviði	sálfræðinnar.	

Hann	ferðaðist	til	Parísar	árið	1919	þar	sem	hann	hóf	störf	á	rannsóknarstofu	þar	sem	

hann	þýddi	bresk	greindarpróf	yfir	á	frönsku.	Það	var	við	þessa	vinnu	sem	hann	fór	að	

taka	eftir	að	við	ákveðinn	aldur	 svöruðu	börn	með	svipuðum	röngum	svörum.	Vegna	

svara	þeirra	fór	hann	að	velta	fyrir	sér	hugsanaferli	barnanna.	Það	var	þessi	vinna	sem	

átti	eftir	að	móta	framtíðarstörf	hans	(Mooney,	2013,	bls.	77).	

Piaget	 kom	 fram	með	 hugmyndir	 sínar	 um	 greind	 sem	hann	 flokkaði	 í	 þrjá	 þætti;	

líffræðilega	aðlögun,	jafnvægisleit	og	virkni.	Þegar	hann	talaði	um	líffræðilega	aðlögun	

átti	hann	við	þau	einkenni	 lífverunnar	að	 laga	sig	að	umhverfinu,	 líkt	og	þegar	augað	
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lagar	sig	að	ljósinu	með	því	að	ljósopið	víkkar	eða	þrengist	eftir	ljósmagninu	sem	í	það	

berst,	og	nálgast	Piaget	viðfangsefnið	hér	sem	líffræðingur.	Þessu	aðlögunarferli	skipti	

hann	í	tvo	þætti.	Annars	vegar	samlögun	þar	sem	lífveran	breytir	umhverfi	sínu	á	þann	

hátt	að	það	falli	að	þeirri	formgerð	sem	fyrir	er,	og	hins	vegar	samhæfing	þar	sem	að	

lífveran	 verður	 að	 breyta	 formgerð	 sinni	 til	 að	 koma	 til	 móts	 við	 eðli	 umhverfisins	

(Sigurjón	Björnsson,	1992,	bls.	20–21).	Til	að	setja	þetta	í	kennslufræðilegan	skilning	þá	

eru	til	mörg	dæmi	um	höfnun	nemenda	á	hugmyndum	kennslubóka	og	kennara	eða	þá	

að	þeir	einangri	þær	með	einhverjum	hætti	til	að	fá	þær	til	að	falla	að	forhugmyndum	

þeirra.	 Þá	 verður	 kennarinn	 að	 huga	 að	 samhæfingu	 hugmynda	 nemandans	 annars	

vegar	og	hugmynda	kennslubókarinnar	hins	vegar.	Skiptir	þá	máli	að	fundnar	séu	leiðir	

til	 að	 fá	 nemendur	 til	 að	 horfa	 á	 gagnrýninn	 hátt	 bæði	 á	 eigin	 hugmyndir	 og	

kennslubókarinnar	og	endursmíða	eigin	hugmyndir,	sé	þess	þörf.	Það	ákvarðast	svo	af	

skilningi	nemenda	hvort	að	þessi	endursmíði	felur	í	sér	samlögun	eða	samhæfingu	því	

það	 er	 ekki	 alltaf	 hægt	 að	 gera	 ráð	 fyrir	 að	 skilningur	 kennslubókarinnar	 sé	 ávallt	 sá	

rétti	(Meyvant	Þórólfsson,	2003).		

Jafnvægisleit	 er	 þegar	 fullkomins	 jafnvægis	 er	 leitað	 á	 milli	 aðlögunar	 og	

samhæfingar,	einstaklings	og	umhverfis.	Þetta	krefst	þess	að	jafnvægi	taki	yfir	vítt	svið	

athafna.	 Það	 þarf	 að	 vera	 sveigjanlegt,	 varanlegt	 og	 þola	 breytingar.	 Því	 er	 hægt	 að	

segja	 að	 vitsmunaleg	 þróun	 hvers	 einstaklings	 sé	 í	 stöðugri	 leit	 að	 betra	 jafnvægi	

(Sigurjón	Björnsson,	1992,	bls.	23).	

Sálfræðingar	hafa	ekki	verið	sammála	um	virkni	barnsins	gagnvart	umhverfi	sínu	og	

mikilvægi	hennar	í	þróunarlegu	tilliti.	Piaget	sagði	að	barnið	væri	virkt	alveg	frá	upphafi	

og	það	sé	vegna	athafna	barnsins	að	vitsmunalegar	framfarir	eigi	sér	stað.	Athafnasemi	

barnsins,	sem	hefst	með	hinum	fyrstu	ásköpuðu	viðbrögðum,	eykst	og	breytist	vegna	

þeirrar	 samlögunar	 og	 aðhæfingar	 sem	 fer	 strax	 að	 gera	 vart	 við	 sig	 (Sigurjón	

Björnsson,	1992,	bls.	24).		

Þekktasta	verk	Piagets	er	kenning	hans	um	vitsmunaþroskann,	allt	frá	fyrstu	árum	til	

fullorðinsára.	 Hann	 lagði	 áherslu	 á	 mikilvægi	 líffræðilegs	 þroskaskeiðs	 hvers	 barns	

þegar	kemur	að	þroska	vitsmunanna	og	taldi	hann	að	allir	fæddust	með	ákveðna	greind	

sem	þroski	þeirra	og	nám	byggðist	á.	Kenning	hans	gengur	út	 frá	því	að	barnið	sé	frá	
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upphafi	 virkt	 og	 vegna	 þessarar	 virkni	 eigi	 sér	 stað	 vitsmunalegar	 framfarir.	 Kenning	

hans	er	einnig	stigskipt;	hann	taldi	þroskann	ekki	vera	samfelldan	heldur	taki	eitt	stig	

við	af	öðru.	Barnið	byggir	því	ofan	á	fyrri	þekkingu	og	er	mikilvægt	að	þessi	nýja	þekking	

sé	 kynnt	 fyrir	 barninu	 á	 ákveðnu	 stigi	 í	 þróun	 vitsmunaþroska	 þess	 (Inga	 Lovísa	

Andreassen	 og	 Auður	 Pálsdóttir,	 2014,	 bls.	 98–99).	 Hann	 flokkaði	 vitsmunaþroskann	

niður	 í	 fjögur	stig;	 (1)	skynhreyfistig,	 (2)	foraðgerðastig,	 (3)	stig	hlutbundinna	aðgerða	

og	(4)	stig	formlegra	aðgerða.	Skilgreining	hans	á	stigunum	var	þessi:	

• Skynhreyfistig	 (0–2	 ára).	 Á	 þessu	 stigi	 treystir	 barnið	 á	 hreyfiþroskann	 og	

skynjun	 til	 að	kynnast	heiminum	 í	kringum	sig.	Barnið	er	mjög	sjálflægt	og	

sér	heiminn	einungis	frá	sínu	sjónarhorni.	Við	lok	þessa	stigs	er	barnið	búið	

að	átta	sig	á	því	að	eitthvað	er	til	þó	það	sjái	hlutinn	ekki.	Áður	en	það	gerist	

hugsar	 barnið	 eingöngu	 um	 það	 sem	 það	 sér.	 Á	 þessu	 stigi	 kemur	 fram	

aðskilnaðarkvíði	hjá	börnum	þar	sem	þau	eru	búin	að	átta	sig	á	því	að	þegar	

þau	sjá	ekki	foreldra	sína	þýðir	það	að	þeir	eru	annars	staðar.	Því	nota	börn	

oft	 grát	 sem	 leið	 til	 að	 reyna	að	 fá	þau	 til	 baka.	Mikilvægt	er	 að	 kennarar	

barna	á	þessum	aldri	búi	til	öruggt	og	örvandi	umhverfi	í	kringum	börnin.		

• Foraðgerðastig	 (2–7	 ára).	 Á	 þessu	 stigi	 móta	 börn	 hugmyndir	 út	 frá	 eigin	

reynslu.	 Þess	 vegna	 skiptir	 máli	 að	 hjálpa	 börnum	 að	 komast	 sjálf	 að	

niðurstöðu	 í	 einhverju	 fremur	 en	 að	 segja	 þeim	það.	 Börn	 á	 þessu	 stigi	 er	

gjörn	 á	 að	 trúa	 því	 sem	 þau	 sjá	 og	 þannig	 eru	 þau	 ekki	 komin	 með	

almennileg	tök	á	ýmsum	hugtökum.	Þau	geta	ruglað	saman	hugtökum	eins	

og	„þungur”	og	„stór”	eða	„hæð”	og	„aldur”	og	því	er	manneskjan	sem	er	

hæst	 í	 hópnum	 sú	 elsta	 í	 þeirra	 huga.	 Á	 þessu	 stigi	 eru	 börn	 háð	 eigin	

reynslu	og	þar	af	leiðandi	eru	ályktanir	þeirra	oft	rangar.	Börn	sjá	oft	aðeins	

eina	hlið	á	hlut	eða	manneskju	og	eiga	því	til	dæmis	erfitt	með	að	trúa	því	að	

mamma	þeirra	sé	dóttir	ömmu	þeirra.		

• Stig	hlutbundinna	aðgerða	(7–11	ára).	Á	þessu	stigi	má	sjá	miklar	breytingar	

í	hugsanaferli	barna.	Nú	geta	börn	hugsað	til	baka;	sem	dæmi	þá	getur	barn	

rakið	 skref	 sín	 á	 skólalóðinni	 í	 leit	 að	 nestisboxinu	 sem	það	 gleymdi.	 Börn	

geta	flokkað	hluti	betur	en	áður,	hundur	er	ekki	bara	hundur	heldur	eru	til	
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margar	 tegundir	 af	 hundum.	 Nú	 geta	 börn	 hugsað	 út	 frá	 fleiri	 hliðum	 en	

einni	og	kominn	er	skilningur	á	að	mamma	þeirra	er	dóttir	ömmu	þeirra.		

• Stig	formlegra	aðgerða	(frá	11	ára	aldri).	Nú	er	hugsunin	orðin	rökræddri	og	

börn	 farin	 að	 geta	 notað	 ímyndunaraflið	 betur.	 Barn	 getur	 velt	 fyrir	 sér	

flóknum	spurningum,	líkt	og	hvort	það	sé	rangt	að	stela	mat	fyrir	börnin	sín	

sem	eru	svöng	(Mooney,	2013).	

Varðandi	 hlutverk	 kennara	 sagði	 Piaget	mikilvægt	 að	 skapaðar	 séu	 aðstæður	 fyrir	

nemendur	til	að	vera	virkir	 í	náminu.	Það	þarf	að	gefa	þeim	tækifæri	á	því	að	upplifa	

ólík	viðfangsefni	og	öðlast	mikilvæga	reynslu.	Það	skiptir	þó	ávallt	máli	að	þær	kröfur	

sem	gerður	eru	til	nemenda	séu	í	samræmi	við	það	vitsmunaþroskastig	sem	þeir	eru	á.	

Þó	geta	legið	tækifæri	í	því	að	para	saman	nemendur,	sem	eru	ekki	staddir	á	sama	stað,	

til	að	vinna	saman	en	það	getur	veitt	þeim	sem	styttra	eru	komnir	mikla	örvun	að	vinna	

með	 þeim	 sem	 lengra	 eru	 komnir	 í	 sínu	 námi	 (Inga	 Lovísa	 Andreassen	 og	 Auður	

Pálsdóttir,	2014,	bls.	99–100).		

2.3.3	Lev	Vygtosky	

Lev	 Semyonovich	 Vygotsky	 fæddist	 í	 litlu	 rússnesku	 þorpi	 árið	 1896.	 Hann	 var	 af	

gyðingum	kominn	og	fjölskylda	hans	var	millistéttarfólk	sem	lagði	mikla	áherslu	á	bestu	

mögulegu	menntunina	 fyrir	 hann.	Upprunalega	 lærði	hann	 læknavísindi	og	 lögfræði	 í	

Háskólanum	í	Moskvu	áður	en	hann	sótti	nám	í	hinum	einkarekna	Shaniavsky-háskóla	

þaðan	 sem	 hann	 útskrifaðist	 með	 gráðu	 í	 sögu	 og	 heimspeki.	 Hann	 útskrifaðist	 árið	

1925	 með	 doktorsgráðu	 í	 sálfræði	 frá	 Háskólanum	 í	 Moskvu.	 Á	 árunum	 1924–1934	

vann	 hann	 sín	 þekktustu	 verk,	 þar	 með	 talinn	 skóla	 sem	 hann	 stofnaði	 sem	 kenndi	

rússneska	 sálfræði.	Vygotsky	 lést	aðeins	38	ára	að	aldri	úr	berklum	 (Aubrey	og	Riley,	

2016,	bls.	49).	

Hugmyndir	Vygotskys	koma	að	miklu	leyti	frá	félagslegri	hugsmíðahyggju	sem	leggur	

áherslu	á	bæði	menningu	og	umhverfi	þegar	við	erum	átta	okkur	á	heiminum	í	kringum	

okkur	(Aubrey	og	Riley,	2016,	bls.	48).	Hann	hafnaði	þeirri	hugmynd	að	geta	barna	gæti	

einungis	verið	könnuð	með	prófum	sem	mældu	eingöngu	vitneskju.	Vygotsky	sagði	að	

rannsóknir	 ættu	 bæði	 að	 vera	 eigindlegar	 og	 megindlegar	 og	 lagði	 hann	 sérstaka	

áherslu	 á	 mikilvægi	 eigindlegra	 rannsókna.	 Verk	 hans	 sýna	 að	 félagslegur	 og	



30	

vitsmunalegur	þroski	vinna	saman	og	byggja	hvor	á	öðrum	og	Vygotsky	trúði	því	einnig	

að	 persónulegar	 og	 félagslegar	 upplifanir	 gætu	 ekki	 verið	 aðskildar.	 Heimur	 barna	

mótast	af	fjölskyldum	þeirra,	samfélaginu,	menntun	og	menningu.	Skilningur	þeirra	af	

heiminum	kemur	að	hluta	til	frá	gildum	og	trú	fullorðna	fólksins	í	kringum	þau	sem	og	

öðrum	 börnum.	 Börnin	 læra	 hvert	 af	 öðru	 á	 hverjum	 degi	 og	 öðlast	 nýja	 þekkingu	 í	

gegnum	 tungumálið	 og	 með	 því	 að	 hlusta	 hvert	 á	 annað	 (Mooney,	 2013,	 bls.	 100).	

Vygotsky	lagði	mikla	áherslu	á	tungumálið	í	kenningum	sínum	og	sagði	að	hugsun	barna	

þroskist	þegar	það	á	í	samskiptum	og	samræðum	við	aðra.	Leiðsögnin	og	stuðningurinn	

sem	 barnið	 fær	 sem	 og	 samfélagið	 sem	 það	 býr	 í	 er	 í	 takti	 við	 þroska,	 þekkingu	 og	

hæfni	þess	 (Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014,	bls.	95).	Hann	hélt	því	

fram	að	forsenda	öflugs	vitsmunaþroska	og	árangursríks	náms	væri	tjáskipti	á	milli	þess	

ólærða	 og	 hins	 lærða.	 Þetta	 á	 bæði	 við	 um	 tjáskipti	 á	milli	 fullorðinna	 og	 barna,	 og	

tjáskipti	milli	 jafningja.	Hver	einstaklingur	þróar	 sitt	 eigið	hugtakanet	ásamt	því	 að	 til	

verður	 sameiginlegt	 hugtakanet	 fólks	 sem	 fæst	 við	 sömu	 fyrirbæri.	 Þannig	 verður	 til	

sameiginleg	 upplifun	 þeirra	 sem	 tilheyra	 sama	 samfélagi	 og	 menningu	 (Meyvant	

Þórólfsson,	2003).			

Vygotsky	 hélt	 því	 fram	 að	 sú	 þekking	 sem	 aflast	 með	 því	 að	 vera	 þátttakandi	 í	

samfélaginu	 breytist	 í	 sálfræðilegt	 ferli	 í	 huga	 einstaklings.	 Allt	 nám	 fer	 því	 fram	 í	

tveimur	 skrefum.	 Fyrra	 skrefið	 tengist	 því	 samfélagi	 sem	 einstaklingurinn	 tilheyrir	 og	

seinna	 skrefið	 byggir	 á	 einstaklingnum	 sjálfum,	 á	 samskiptum	 milli	 fólks	 og	 samtali	

einstaklingsins	við	sig	sjálfan.	Hann	vildi	því	meina	að	börn	sem	æfa	sig	að	tala	við	sig	

sjálf	 (til	 dæmis	 í	 leik)	 komi	 til	 með	 að	 vera	 félagslega	 færari	 en	 þau	 sem	 nota	

tungumálið	 lítið.	 Í	 félagslegum	samskiptum	þjálfast	málnotkunin	þar	sem	upprunalegi	

tilgangurinn	er	að	skiptast	á	upplýsingum	en	seinna	verður	það	hugsun	og	„innra”	tal	

barnsins.	 Hugsunin	 verður	 því	 afleiðing	 tungumálsins	 og	 notkunar	 þess	 (Inga	 Lovísa	

Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014,	bls.	96).	Þar	af	leiðandi	vildi	Vygotsky	meina	að	

tungumálið	væri	í	grunninn	félagslegt	verkfæri	því	það	sprettur	af	samskiptum	barnsins	

við	 aðra.	Með	 öðrum	orðum	þá	 er	 tungumálið	 bæði	 útkoma	 og	 hluti	 af	 félagslegum	

samskiptum	(Pound,	2006,	bls.	40).			

Meðal	 þekktustu	 kenninga	 Vygotskys	 eru	 svæði	 hins	mögulega	 þroska	 (e.	 zone	 of	

proximal	 development,	 ZPD),	 oft	 kallað	 þroskasvæði,	 og	 vinnupallar	 (e.	 scaffolding).	
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Kenninguna	 um	 svæði	 hins	mögulega	 þroska	 skilgreindi	 hann	 sem	 fjarlægðina	 á	milli	

erfiðasta	 verkefnisins	 sem	barn	 getur	 framkvæmt	 sjálft	 og	 erfiðasta	 verkefnisins	 sem	

barn	getur	gert	með	hjálp	(Mooney,	2013,	bls.	101).	Það	er	að	segja	muninn	á	því	sem	

barnið	getur	gert	eitt	og	sér	og	það	sem	það	getur	gert	með	leiðsögn	og	hvatningu	þess	

sem	 veit	 meira	 (Inga	 Lovísa	 Andreassen	 og	 Auður	 Pálsdóttir,	 2014,	 bls.	 97).	 Í	 huga	

Vygotsky	 á	menntun	að	 koma	af	 stað	þekkingarferlinu	með	því	 að	draga	það	 sem	er	

undirliggjandi	hjá	barninu	upp	á	yfirborðið.	Það	gerist	á	svæði	mögulegs	þroska	með	því	

að	gefa	nemendum	aðeins	of	erfið	verkefni	 sem	þau	 leysa	með	stuðningi	kennara	og	

með	því	ná	þeir	árangri	(Bryndís	Ásta	Böðvarsdóttir,	2010,	bls.	6).	Hann	sagði	að	færnin	

til	að	læra	með	því	að	fá	leiðbeiningu	væri	lykilatriði	í	greind	mannsins.	Þegar	fullorðnir	

hjálpa	börnum	að	læra	eru	þeir	að	ýta	undir	þroska	barna.	Því	vildi	Vygotsky	meina	að	

að	sú	þekking	og	 skilningur	 sem	barnið	hefur	að	geyma	væri	ekki	eingöngu	 lykilatriði	

heldur	einnig	geta	þeirra	til	að	læra	með	aðstoð.	Börn	geta	búið	yfir	sömu	getunni	en	

útkoman	 getur	 verið	 mismunandi	 vegna	 ólíkrar	 getu	 til	 að	 nýta	 sér	 leiðbeiningu	

fullorðinna.	 Þetta	 er	 ástæðan	 fyrir	 því	 að	 hann	 var	 andsnúin	 prófum	 sem	 mældu	

eingöngu	vitneskju.	Hann	trúði	að	með	því	að	fylgjast	með	því	hvernig	börn	athöfnuðu	

sig	í	gegnum	verkefni	hefði	jafn	mikið	vægi	og	niðurstöður	prófa.	Vygotsky	benti	líka	á	

mikilvægi	samskipta	barna	sín	á	milli.	Barn	getur	einnig	grætt	mikið	á	samskiptum	við	

jafnaldra	sem	hefur	meiri	þekkingu	á	viðfangsefninu	(Pound,	2006,	bls.	40).			

Sú	 aðstoð	 sem	 barn	 fær	 frá	 fullorðnum/kennara	 eða	 jafningja	 kallaði	 Vygotsky	

vinnupalla	(e.	scaffolding).	Á	sama	hátt	og	málari	þarf	á	vinnupöllum	að	halda	til	að	ná	

til	hæsta	hluta	hússins,	þá	eru	kennarar	eða	jafningjar	að	hjálpa	barninu	að	„ná“	í	nýja	

þekkingu	 eða	 færni	með	 því	 að	 veita	 því	 stuðning.	 Til	 þess	 að	 þetta	 takist	 vel	 þurfa	

kennarar	 að	 fylgjast	 vel	 með	 nemendum	 sínum	 til	 að	 átta	 sig	 á	 því	 hvar	 þeir	 eru	 í	

þekkingarferlinu	 og	 hvað	 þeir	 eru	 færir	 um	að	 gera	 í	 ljósi	 þarfa	 þeirra	 og	 félagslegra	

aðstæðna.	Með	því	að	 fylgjast	vel	með	trúði	Vygtosky	því	að	kennarar	gætu	stutt	vel	

við	bakið	á	nemendum	sínum.	Þetta	svipar	til	þess	sem	Dewey	sagði	um	mikilvægi	þess	

að	kennarar	noti	þekkingu	sína	á	umhverfinu	til	þess	að	nemendur	skilji	umhverfið	sem	

þeir	lifa	í	(Mooney,	2000,	bls.	102).		
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2.3.4	Útikennsla	í	ljósi	kenninga	um	nám	og	þroska	barna	

Þegar	kenningar	þessara	þriggja	fræðimanna	er	skoðaðar	má	vel	sjá	hvernig	þær	styðja	

við	hugmyndafræðina	um	útikennslu.	Þeir	 leggja	allir	áherslu	á	að	nám	eigi	að	 tengja	

við	 samfélagið	 og	 umhverfið	 sem	nemendur	 búa	 í.	Mikilvægt	 er	 að	 nemendur	 fái	 að	

rannsaka	 og	 upplifa	 bæði	 náttúruna	 og	 samfélagið.	 Verkefnin	 verða	 þá	 að	 vera	 á	

mörkum	 þess	 sem	 þeir	 eru	 færir	 um	 að	 takast	 á	 við.	 Þeir	 leggja	 einnig	 áherslu	 á	 að	

nemendur	 séu	virkjaðir	 til	 þess	að	orða	hugsanir	 sínar	og	upplifanir	og	að	nemendur	

velti	 því	 fyrir	 sér	 hvað	 þeir	 hafa	 lært.	 Þar	 af	 leiðandi	 hentar	 útikennsla	 vel	 en	 þar	 fá	

nemendur	tækifæri	til	að	ræða	um	það	sem	þeir	sjá	og	að	lýsa	verkefnunum	sem	þeir	

eru	að	vinna	að.	Með	því	öðlast	nemendur	mikilvæga	þekkingu	á	nærumhverfi	sínu	og	

um	leið	örvast	hugsun	þeirra	með	notkun	tungumálsins.		

Hlutverk	kennara	er	ávallt	mikilvægt.	Fræðimennirnir	þrír	benda	á	að	sú	leiðsögn	og	

sá	stuðningur	sem	nemendur	fá	verði	að	vera	í	samhengi	við	þroska,	þekkingu	og	hæfni	

nemenda	og	í	samhengi	við	aldur	þeirra	og	samfélagið	sem	þeir	búa	í.	Því	skiptir	máli	að	

valin	 séu	 hæfilega	 ögrandi	 verkefni.	 Til	 þess	 að	 kennarar	 geti	 gert	 það	 verða	 þeir	 að	

þekkja	nemendur	sína	vel,	bæði	styrkleika	og	veikleika	þeirra.	Kennarar	verða	einnig	að	

hafa	góða	þekkingu	á	viðfangsefninu	og	kunna	að	beita	kennsluaðferðum	sem	hvetja	

nemendur	til	að	vera	virkir	og	hafa	áhuga	á	þátttöku.	Með	því	er	til	að	mynda	hægt	að	

nota	verkleg	viðfangsefni	og	nýta	það	sem	nærumhverfið	og	reynsluheimur	nemenda	

býður	upp	á.	Með	því	læra	nemendur	hvernig	þeir	geta	haft	áhrif	á	samfélagið	sem	þeir	

búa	í	sem	aftur	hefur	áhrif	á	þá	(Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014,	bls.	

100–101).		

Einnig	má	 auðveldlega	 tengja	 þær	 rannsóknir	 sem	 fjallað	 var	 um	 hér	 að	 ofan	 við	

kenningar	þessara	þriggja	fræðimanna.	Þar	sýndu	meðal	annars	rannsóknir	Fagerstam	

(2014)	og	Rickinson	o.fl.	(2004)	fram	á	að	útikennsla	hefði	góð	áhrif	á	samskiptahæfni	

nemenda,	bæði	innbyrðis	og	á	milli	nemenda	og	kennara	en	Vygtosky	fjallaði	mikið	um	

mikilvægi	 tungumálsins	 þegar	 nemendur	 öðlast	 nýja	 þekkingu.	 Hann	 sagði	 að	

persónulega	upplifun	væri	ekki	hægt	að	skilja	frá	félagslegri	upplifun	og	að	börn	læri	í	

gegnum	 tungumálið.	 Piaget	 talaði	 um	 mikilvægi	 þess	 að	 börn	 séu	 virk	 gagnvart	

umhverfi	sínu	og	að	vegna	athafna	þeirra	eigi	sér	stað	vitsmunalegar	framfarir.	Þetta	er	

ekki	 ósvipað	 því	 sem	 Dewey	 fjallaði	 um	 en	 hann	 lagði	 áherslu	 á	 reynslu	 og	 að	
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nemendur	ættu	 að	 læra	 í	 verki.	 Þá	 skiptir	máli	 að	 námið	 sé	 samhljóma	 reynsluheimi	

nemenda.	Þetta	er	í	miklu	samræmi	við	fræðin	á	bakvið	útikennslu	og	þær	rannsóknir	

sem	 gerðar	 hafa	 verið.	 Rannsóknir	 Fagerstam	 (2014),	 Cengelci	 (2013),	 Fagerstam	 og	

Blom	 (2013),	 Rickinson	 o.fl.	 (2004)	 og	 Óskar	 Kristinsdóttur	 (2017)	 eru	meðal	 annars	

dæmi	 um	 rannsóknir	 sem	 sýna	 fram	 á	 jákvæð	 áhrif	 útikennslu	 á	 skólastarf	 þar	 sem	

nemendur	fá	að	komast	í	snertingu	við	viðfangsefnin.		

2.4	Samantekt	
Þegar	rýnt	er	í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	er	margt	sem	hvetur	kennara	til	að	nýta	

sér	kennsluaðferðina	útikennslu.	Eitt	af	markmiðum	hennar	er	að	þjálfa	nemendur	til	

að	vera	virkir	 samfélagsþegnar	 sem	eiga	 í	 samstarfi	 við	aðra.	Nemendur	eiga	að	vera	

hvattir	til	að	viðhalda	því	samfélagi	sem	þeir	búa	í	og	að	breyta	því	og	þróa.	Nemendur	

eiga	því	að	vera	tilbúnir	undir	það	líf	sem	bíður	þeirra	eftir	að	skólagöngu	líkur.	Þetta	á	

að	gera	með	fjölbreyttum	hætti,	meðal	annars	með	því	að	veita	nemendum	tækifæri	til	

þess	að	nota	náttúruna	og	umhverfið	sem	vettvang	náms	og	kennslu.	Skólum	er	ætlað	

að	byggja	virk	tengsl	við	nærsamfélag	sitt,	einstaklinga	þess,	félagasamtök,	fyrirtæki	og	

stofnanir.		

Þetta	 kemur	 heim	 og	 saman	 við	 markmið	 útikennslu	 ásamt	 því	 að	 finna	 má	

samhljóm	við	 fræðimenn	sem	hvetja	 til	þess	að	nemendur	séu	 í	 virkum	tengslum	við	

umhverfi	sitt.		

Útikennsla	er	í	grófum	dráttum	skilgreind	sem	kennsluaðferð	þar	sem	farið	er	með	

nemendur	 út	 og	 er	 gengið	 út	 frá	 því	 að	 umhverfið	 sé	 bæði	 þekkingarbrunnur	 og	

viðfangsefni	 náms	 og	 skiptir	 þá	 máli	 að	 nemendur	 fái	 að	 vinna	 með	 aðilum	 í	

nærsamfélaginu.	Einnig	skiptir	máli	að	nemendur	fái	að	nota	umhverfið	sjálft,	til	dæmis	

grenndarskóg	eða	útikennslustofu,	sem	vettvang	náms.		

Fræðin	um	útikennslu	er	ekki	einungis	hægt	að	tengja	við	Aðalnámskrána	en	hún	er	í	

góðum	tengslum	við	þá	fræðimenn	sem	fjallað	var	um	hér	að	ofan,	þá	Dewey,	Piaget	og	

Vygotsky.	 Þeir	 lögðu	 áherslu	 á	 að	 nemendur	 fái	 að	 upplifa	 á	 eigin	 skinni	 og	 öðlast	

reynslu	með	því	að	vera	 í	 góðum	tengslum	við	umhverfið	og	náttúruna	 sem	umlykur	

þá.	Þeir	töldu	einnig	mikilvægt	að	nemendur	rannsaki	umhverfi	sitt	og	vinni	úr	því	sem	

þeir	 sjá.	 Góð	 samvinna	 á	milli	 nemenda	 skiptir	máli	 en	með	 henni	 öðlast	 nemendur	
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mikilvæga	þekkingu.	Hlutverk	kennara	er	sömuleiðis	veigamikið	en	öll	 leiðsögn	verður	

að	vera	 í	 samræmi	við	þroska	nemenda	og	verða	verkefni	því	 að	vera	við	hæfi	hvers	

aldurshóps.	Kennarar	verða	einnig	að	vera	meðvitaðir	um	þann	nemendahóp	sem	þeir	

eru	að	kenna	og	hvernig	hægt	er	að	vinna	með	styrkleika	og	veikleika	nemenda.		

Rannsóknir	benda	til	að	útikennsla	hafi	jákvæð	áhrif	á	nemendur	en	svo	virðist	sem		

þeir	nái	meðal	annars	betri	tökum	á	viðfangsefninu	ásamt	því	að	trú	þeirra	á	eigin	getu	

eykst.	 Samskiptahæfni	 þeirra	 batnar	 og	 þeir	 fá	 að	 upplifa	 hluti	 sem	þeir	myndu	 ekki	

gera	ef	þeir	væru	einungis	að	læra	inni	í	kennslustofunni.	Kennslan	virðist	einnig	verða	

nemendamiðaðri	og	nemendur	finna	fyrir	auknu	stolti	af	samfélaginu	sem	þeir	tilheyra.	

Útikennsla	er	þó	ekki	án	vandkvæða	og	hafa	kennarar	helst	talað	um	að	þeir	eigi	erfitt	

með	að	skipuleggja	kennsluna	þannig	að	hún	sé	í	samræmi	við	aðalnámskrá	og	að	þeir	

finni	 fyrir	óöryggi	 í	 starfi.	Útikennsla	þykir	einnig	vera	tímafrek,	 tilgangur	kennslunnar	

er	ekki	nægilega	skýr	og	hegðunarvandamál	geta	komið	upp.	Einnig	hefur	komið	fram	í	

rannsóknum	bæði	hér	á	landi	og	erlendis	að	útikennsla	virðist	oftar	vera	notuð	á	yngri	

stigum	en	sjaldnar	eftir	því	sem	nemendur	verða	eldri.		

Með	 ofantalið	 í	 huga	 –	 ef	 auka	 á	 stuðning	 við	 kennara	 eða	 skipuleggja	

endurmenntunarnámskeið	 fyrir	 unglingakennara	 í	 Fjarðabyggð,	 sem	 vilja	 beita	

útikennslu	í	sinni	kennslu	–	þarf	að	kanna	hver	reynsla	og	sýn	kennara	af	útikennslu	og	

notkun	 nærumhverfis	 í	 kennslu	 er.	 Einnig	 þarf	 að	 kanna	 hvers	 konar	 stuðning	 og	

ráðgjöf	þeir	gætu	hugsað	sér	að	fá.		
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3 Aðferð	

Þegar	rannsókn	er	undirbúin	þarf	að	velja	hvernig	best	hentar	að	afla	upplýsinga	vegna	

þeirra	spurninga	sem	leita	á	svara	við.	Algengt	er	að	skipta	rannsóknaraðferðum	í	tvo	

flokka;	 megindlegar	 og	 eigindlegar	 aðferðir.	 Sigurlína	 Davíðsdóttir	 (2003)	 segir	 að	

megindlegar	 aðferðir	 byggjast	 á	 tölfræði	 og	 mælanleika,	 sem	 gjarnan	 snúast	 um	 að	

finna	meðaltöl	og	dreifingu	 í	hópum	og	hvernig	þeir	 tengjast	á	milli.	Hins	vegar	 segir	

Esterberg	 (2002)	 eigindlegar	 aðferðir	 snúast	 um	 að	 dýpka	 skilning	 á	 fyrirbærum	 í	

þjóðfélagslegu	 samhengi	 út	 frá	 sjónarmiðum,	 upplifunum	 og	 túlkun	 þátttakenda	 á	

veruleikanum.	 Eigindlegar	 nálganir	 þykja	 því	 henta	 betur	 þegar	 rýnt	 er	 í	 flókinn	

veruleika	sem	byggist	að	stórum	hluta	á	félagslegu	samhengi	og	aðstæðum.		

Í	 þessum	 kafla	 eru	 megin-	 og	 undirspurningar	 rannsóknarinnar	 kynntar,	 gerð	 er	

grein	 fyrir	 vali	 á	 rannsóknaraðferðum	 og	 þátttakendum,	 lýst	 er	 gagnaöflun	 og	

gagnagreiningu,	 og	 gerð	 er	 grein	 fyrir	 þeim	 siðferðilegu	 álitamálum	 sem	 að	 þessari	

rannsókn	snúa.		

3.1 Rannsóknarspurningar		
Tilgangur	 rannsóknarinnar	 er	 að	 fá	 yfirsýn	 yfir	 viðhorf	 kennara	 og	 reynslu	 þeirra	 af	

útikennslu	 og	 notkun	 nærumhverfis	 í	 samfélags-	 og	 náttúrugreinum	 unglinga	 í	

Fjarðabyggð	og	hvers	konar	stuðning	og	ráðgjöf	kennarar	gætu	hugsað	sér	 í	 skipulagi	

og	framkvæmd	slíkrar	vinnu.	

Meginrannsóknarspurningar	þessarar	rannsóknar	eru	tvær:	

1. Hver	er	 reynsla	 samfélags-	og	náttúrugreinakennara	unglinga	 í	 Fjarðabyggð	

af	útikennslu	og	notkun	nærumhverfis	síns	skóla	í	skólastarfinu?	

2. Hvers	 konar	 stuðning	 telja	 kennararnir	 sig	 þurfa	 til	 að	 efla	 slíka	 kennslu	 í	

daglegu	skólastarfi	þessara	tveggja	greinasviða?	

Til	að	leita	svara	við	þessum	spurningum	voru	mótaðar	fimm	undirspurningar:	

1. Hvernig	skilja	kennararnir	hugtakið	útikennsla?	
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2. Hvers	 konar	 staði	og	 viðfangsefni	 í	 nærumhverfi	 skólanna	hafa	 kennararnir	

notað	í	sinni	kennslu?	

3. Hversu	stór	hluti	af	námi	nemenda	fer	fram	í	nærumhverfi	skólanna?	

4. Hver	eru	helstu	tækifæri	og	hindranir	útikennslu	að	mati	kennaranna?	

5. Hvers	konar	stuðning	við	útikennslu	myndu	kennararnir	kjósa	sér	til	að	nýta	

betur	nærumhverfi	skólanna	í	kennslu	sinni?		

Þessar	spurningar	voru	lagðar	til	grundvallar	við	mótun	rannsóknarinnar.		

3.2 Rannsóknaraðferð		
Í	þessari	rannsókn	var	ákveðið	að	beita	eigindlegri	nálgun	þar	sem	beina	átti	sjónum	að	

reynslu	kennara	í	þeirra	eigin	starfsumhverfi.	Tilgangur	rannsóknarinnar	var	ekki	að	afla	

víðtækra	gagna	svo	alhæfa	mætti	niðurstöður	á	alla	samfélags-	og	náttúrufræðikennara	

unglinga	 á	 landinu.	 Tilgangurinn	 var	 miklu	 frekar	 að	 reyna	 að	 skilja	 val	 og	 áherslur	

kennara,	þarfir	þeirra	og	samhengi	aðstæðna	með	hliðsjón	af	skólastarfi	í	Fjarðabyggð.	

Í	þessu	felst	að	kafa	ofan	 í	viðfangsefnið	og	skilja	það	til	hlítar	 (Sigurlína	Davíðsdóttir,	

2013,	 bls.	 229–232).	 Því	 var	 ákveðið	 að	 taka	 hálfopin	 viðtöl	 við	 kennara	 sem	 kenna	

annað	hvort	samfélagsgreinar	eða	náttúrufræðigreinar	á	unglingastigi	í	sveitarfélaginu.	

Helga	 Jónsdóttir	 (2013,	 bls.	 143–45)	 bendir	 á	 að	 tilgangur	 eigindlegra	 viðtala	 er	

annars	vegar	sá	að	 lýsa	og	skilja	fyrirbæri	 í	 lífi	 fólks	og	hins	vegar	að	 lýsa	félagslegum	

ferlum.	Þegar	verið	er	að	rannsaka	reynsluheim	fólks	er	reynt	að	skilja	reynslu	þeirra	frá	

þeirra	sjónarhóli.	Viðtöl	eru	því	í	raun	ekkert	annað	en	samtal	þar	sem	rannsakandinn	

er	búinn	að	ákveða	umræðuefnið	fyrir	fram	og	reynir	hann	að	mæta	viðmælandanum	á	

jafnréttisgrundvelli	þar	sem	reynt	er	að	skoða	viðfangsefnið,	 í	þessu	tilviki	útikennslu,	

frá	ólíkum	sjónarhornum	og	þannig	ná	dýpt	í	umfjöllunina.	Hins	vegar	geta	viðtöl	verið	

ólík	frá	einum	þátttakanda	til	annars	og	innihaldið	ekki	það	sama.	Þetta	tekur	Lichtman	

(2013,	bls.	191)	undir	og	bendir	á	að	þótt	stuðst	sé	við	sama	viðtalsramma	hjá	öllum	

geta	 viðtölin	 þróast	 á	misjafnan	 hátt	 þar	 sem	 rannsakandinn	 hefur	 frelsi	 til	 að	 leyfa	

hverju	 viðtali	 fyrir	 sig	 að	 taka	 sína	 stefnu	 og	 gefur	 þannig	 rými	 fyrir	 sjónarmið	 og	

áherslur	 viðmælenda.	Helga	 Jónsdóttir	 (2013)	 segir	 þetta	 gerast	meðal	 annars	 vegna	

þess	 að	 bæði	 rannsakandi	 og	 þátttakendur	 eru	 að	 skapa	 rannsóknargögnin.	
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Rannsakandinn	 og	 viðmælandinn	 leiðast	 áfram	 af	 umræðuefninu	 til	 þess	 að	 skapa	

sameiginlegan	skilning.	Viss	tengsl	geta	myndast	á	milli	viðmælenda	og	skiptir	máli	að	

þeir	 séu	 opnir	 fyrir	 hver	 öðrum	 og	 gagnkvæm	 virðing	 sé	 til	 staðar.	 Lykilatriði	 í	

árangursríku	viðtali	er	því	góð	hlustun	sem	felst	 í	skilningi,	bæði	á	tilfinningum	og	því	

hvernig	viðmælandinn	 tjáir	 sig.	Einnig	skiptir	máli	að	endurvarpa	 til	 viðmælenda	með	

eigin	 orðum	 hvað	 hann	 telur	 að	 þeir	 eigi	 við.	 Þannig	 aðstoðar	 rannsakandinn	

viðmælendur	sína	við	að	tjá	sig	skýrt.	Líkt	og	góð	hlustun	er	virðing	fyrir	þátttakendum	

mjög	 mikilvæg	 ásamt	 trausti,	 einlægni	 og	 heiðarleika	 þegar	 kemur	 að	 viðtölum.	

Þátttakendur	 verða	 að	 geta	 treyst	 því	 að	 farið	 sé	 vel	með	 allar	 upplýsingar	 sem	þeir	

veita	(Helga	Jónsdóttir,	2013,	bls.	143–145).		

3.3 Þátttakendur		
Í	 þessari	 rannsókn	 var	 ákveðið	 að	 reyna	 að	 ná	 til	 allra	 samfélags-	 og	

náttúrufræðikennara	í	Fjarðabyggð	til	að	fá	sem	besta	yfirsýn	yfir	viðhorf	kennaranna	í	

sveitarfélaginu.	 Haft	 var	 samband	 við	 alla	 skólastjóra	 grunnskóla	 í	 Fjarðabyggð,	 en	

skólarnir	eru	fimm	talsins,	og	þeim	sent	bréf	í	tölvupósti	(sjá	Viðauka	A)	þar	sem	beðið	

var	um	leyfi	til	að	hafa	samband	við	samfélags-	og	náttúrufræðikennara	á	unglingastigi	í	

viðkomandi	 skóla.	Samþykki	þeirra	 fékkst	 fúslega	og	 sendu	þeir	 rannsakanda	nöfn	og	

netföng	þeirra	kennara	sem	komu	til	 greina	sem	þátttakendur	þessarar	 rannsóknar.	 Í	

kjölfarið	var	kennurunum	sendur	tölvupóstur	þar	sem	óskað	var	eftir	þátttöku	þeirra	í	

rannsókninni	(sjá	Viðauka	Á).		

Þýðið	 í	 þessari	 rannsókn	 var	 tíu	 kennarar	 sem	 kenna	 samfélags-	 og/eða	

náttúrugreinar.	 Átta	 þeirra	 svöruðu	 beiðninni	 og	 tóku	 þátt	 en	 svör	 bárust	 ekki	 frá	

tveimur	kennurum.	Reynt	var	ítrekað	að	ná	til	þeirra	með	tölvupósti	og	símleiðis	en	það	

bar	ekki	árangur.	Þátttakendur	voru	af	báðum	kynjum.	Starfsreynsla	þeirra	var	frá	því	

að	vera	á	fyrsta	starfsári	upp	í	30	ára	starfsreynslu.	Fimm	hafa	B.Ed.-próf	sem	kennarar,	

þar	af	einn	með	M.Ed.-gráðu	í	kennslufræðum	og	annar	að	ljúka	M.Ed.-prófi	 í	 íþrótta-	

og	heilsufræði.	Einn	hafði	B.A.-próf	í	sagnfræði	og	einn	með	B.S.-próf	í	jarðfræði	og	að	

auki	kennsluréttindi.		
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Skólar	 Fjarðabyggðar	 eru	 staðsettir	 á	 Reyðarfirði,	 Eskifirði,	 Neskaupsstað,	

Fáskrúðsfirði	og	Stöðvarfirði	og	eru	þeir	allir	heildstæðir	skólar	með	einum	skólastjóra	

hver.		

3.4 Mótun	viðtalsramma	
Á	 grunni	 undirspurninga	 rannsóknarinnar	 var	 mótaður	 hálfopinn	 viðtalsrammi	 sem	

finna	má	í	Viðauka	B.	Í	hálfopnum	viðtölum	eru	spurningar	fyrir	fram	ákveðnar	og	sami	

viðtalsrammi	notaður	við	alla	viðmælendur.	Hins	vegar	geta	viðtölin	þróast	á	misjafnan	

hátt	þar	sem	rannsakandinn	hefur	frelsi	til	að	leyfa	viðtölunum	að	taka	sína	stefnu	sem	

er	 ólík	 öðrum	 (Lichtman,	 2013,	 bls.	 191).	 Viðtalsramminn	 var	 einnig	 byggður	 á	

hugmyndafræði	fræðimannanna	þriggja	sem	fjallað	var	um	að	framan.	Þeir	 lögðu	allir	

áherslu	á	að	nám	sé	tengt	við	samfélagið	og	umhverfið	sem	nemendur	lifa	í.	Þeir	lögðu	

áherslu	á	rannsóknarvinnu	og	upplifun	nemenda	en	þeir	töldu	mikilvægt	að	þeir	fengu	

að	prófa	sig	áfram	og	gera	tilraunir	(Ólafur	Páll	Jónsson	2010;	Dewey,	1999;	Sigurbjörn	

Björnsson,	 1992;	Aubrey	og	Riley,	 2016;	 Inga	 Lovísa	Andreassen	og	Auður	 Pálsdóttir,	

2014).	Með	það	 í	huga	voru	settar	 fram	spurningar	 í	viðtalsrammanum	sem	snéru	að	

því	hvort	og	hvernig	kennararnir	tengdu	kennsluna	við	nærsamfélagið.	Mikilvægt	þótti	

að	 fá	 svör	 við	 því	 hvert	 hlutverk	 kennara	 og	 nemenda	 væri	 í	 útikennslunni	 og	 hvort		

nemendum	væri	gefið	tækifæri	til	að	vera	sjálfstæðir	í	sinni	vinnu	úti	á	vettvangi.		

Við	 mótun	 viðtalsramma	 þessarar	 rannsóknar	 var	 meðal	 annars	 stuðst	 við	

ábendingar	Lichtmans	(2013,	bls.	195–197)	eins	og	að	gera	viðmælendum	ljóst	strax	 í	

byrjun	 hver	 tilgangur	 rannsóknarinnar	 er.	 Eins	 leggur	 hún	 áherslu	 á	 góða	 byrjun	

viðtalsins	þar	sem	byrjað	er	á	spurningu	sem	er	almenns	eðlis	til	að	byggja	upp	traust	

milli	 rannsakanda	 og	 viðmælanda.	 Eins	 skiptir	 máli	 að	 enda	 viðtalið	 vel	 og	 bjóða	

viðmælandanum	upp	á	að	bæta	einhverju	við	þegar	allar	spurningar	hafa	verið	bornar	

upp.		

Viðtalsrammanum	 var	 skipt	 upp	 í	 sex	 hluta	 og	 var	 leitast	 við	 að	 fá	 sýn	 inn	 í	

reynsluheim	kennaranna	um	útikennslu	og	notkun	nærumhverfis	skólanna	í	kennslunni	

þeirra.	Með	 því	 mætti	 greina	 það	 hvar	 áhugi	 og	 vilji	 kennara	 liggur	 en	 líka	 á	 hvaða	

sviðum	megi	veita	kennurum	sveitarfélagsins	stuðning	og	í	hvaða	formi.		
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3.5 Öflun	og	greining	gagna	
Gagnaöflun	þessarar	rannsóknar	fór	fram	með	tvennum	hætti;	annars	vegar	var	rýnt	í	

opinber	 stefnuskjöl,	 líkt	 og	 Aðalnámskrá	 grunnskóla,	 sem	 leggja	 línurnar	 fyrir	 starf	

grunnskólanna	 í	 landinu.	 Hins	 vegar	 var	 gagna	 aflað	 með	 hálfopnum	 viðtölum	 við	

kennara	í	samfélags-	og	náttúrugreinum	í	Fjarðabyggð.		

Þegar	Aðalnámskráin	var	greind	var	almenni	hlutinn	 lesinn	sem	og	umfjöllunin	um	

bæði	 samfélags-	 og	 náttúrugreinar.	 Leitast	 var	 við	 að	 tengja	 þessa	 þætti	 við	

rannsóknina.	Það	var	gert	með	því	að	rýna	vel	í	alla	umfjöllun	um	nám	sem	getur	átt	sér	

stað	utan	veggja	skóla;	áhersluþætti	þessara	tveggja	námsgreina;	hvernig	fjallað	var	um	

náttúruna	og	samfélagið;	og	hver	þeirra	þáttur	í	námi	unglinga	getur	verið.		

Hálfopnu	 viðtölin	 voru	 tekin	 í	 skóla	 hvers	 þátttakanda	 á	 stað	 sem	 þeir	 völdu	 sér.	

Viðtölin	voru	tekin	á	tímabilinu	16.	apríl	til	og	með	4.	maí	2018	og	tóku	þau	öll	um	30–

60	 mínútur.	 Þau	 voru	 hljóðrituð	 og	 afrituð	 með	 leyfi	 viðmælenda.	 Öll	 viðtölin	 voru	

prentuð	út	til	að	auðvelda	lesturinn	og	greininguna.		

Greining	 viðtalanna	 fólst	 í	 því	 að	 þau	 voru	 lesin	 aftur	 og	 aftur	 til	 að	 rannsakandi	

áttaði	sig	á	inntaki	þeirra	umfram	þær	formlegu	spurningar	sem	lágu	að	baki.	Þá	voru	

tekin	saman	svör	viðmælenda	við	rannsóknarspurningunum	og	var	það	gert	í	samræmi	

við	leiðbeiningar	Lichtmans	(2013,	bls.	248–249)	og	Seidmans	(2013,	bls.	127–130)	sem	

minna	á	að	endurtekinn	yfirlestur	sé	mikilvægur	þegar	um	viðamikil	gögn	sé	að	ræða.	

Auk	 svara	 við	 undirspurningum	 rannsóknarinnar	 var	 leitað	 eftir	 þemum	 sem	 kæmu	

fram	 í	 máli	 viðmælenda.	 Til	 dæmis	 var	 ekki	 bara	 hlustað	 eftir	 því	 sem	 var	 sagt	 og	

hvernig	spurningum	viðtalsins	var	svarað	heldur	var	 líka	hlustað	eftir	því	sem	ekki	var	

sagt	og	jafnvel	þagað	um	(Kristín	Björnsdóttir,	2013,	bls.	274–275).		

3.6 Siðferðileg	atriði	
Í	undirbúningi	rannsókna	þarf	að	huga	vel	að	því	að	þær	uppfylli	siðferðilegar	kröfur	og	

beitt	 sé	 vísindalegum	 vinnubrögðum	 í	 hvívetna.	 Fræðigreinin	 siðfræði	 leitast	 við	 að	

svara	spurningum	um	það	sem	er	rétt	og	rangt.	Sigurður	Kristinsson	(2013,	bls.	71–73)	

kynnir	 og	 útskýrir	 fjórar	 höfuðreglur	 um	 siðferði	 í	 rannsóknum	 sem	mikilvægt	 er	 að	

hafa	 í	 huga	 þegar	 þeir	 sem	 veita	 upplýsingarnar	 eru	 fólk.	 Reglurnar	 fjórar	 eru	
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sjálfræðisreglan,	 skaðleysisreglan,	 velgjörðareglan	 og	 réttlætisreglan	 og	 voru	 þær	

hafðar	til	hliðsjónar	í	þessari	rannsókn.		

Sjálfræðisreglan	segir	 til	um	að	bera	verði	virðingu	 fyrir	manneskjunni	og	sjálfræði	

hennar.	Þátttakendum	þarf	að	vera	gerð	grein	fyrir	tilgangi	rannsóknarinnar	svo	að	þeir	

geti	 tekið	 upplýsta	 ákvörðun	 um	 þátttöku.	 Í	 tengslum	 við	 rannsóknir	 þýðir	 þetta	 að	

þátttakendur	 verða	 að	 gefa	 samþykki	 fyrir	 þátttöku	 sinni	 af	 fúsum	 og	 frjálsum	 vilja.	

Mikilvægt	 er	 að	 ljóst	 sé	 hver	 standi	 fyrir	 rannsókninni;	 hvað	 felst	 í	 þátttöku;	 hvenær	

hún	fer	fram;	hver	áhættan	og	ávinningurinn	af	þátttökunni	er,	hvað	sé	gert	til	að	draga	

úr	áhættunni;	hvort	aflað	verður	persónugreinanlegra	upplýsinga;	hvernig	farið	verður	

með	upplýsingarnar;	 og	með	hvað	 hætti	 niðurstöðurnar	 verði	 birtar.	 Þá	 beri	 að	 taka	

skýrt	fram	við	þátttakendur	að	þeir	hafi	fullt	frelsi	til	að	hafna	eða	hætta	þátttöku	sem	

hafin	er,	sama	hvaða	ástæða	liggur	að	baki.	Í	þessari	rannsókn	var	það	gert	með	því	að	

upplýsa	 viðmælendurna	 vel	 um	hver	 tilgangur	 rannsóknarinnar	 væri.	 Þeim	var	 einnig	

gert	ljóst	að	öll	gögn	sem	safnað	væri	yrðu	ekki	persónugreinanleg.	Áður	en	viðtal	hófst	

var	 tekið	 fram	 að	 viðmælendur	 þyrftu	 ekki	 að	 svara	 einstaka	 spurningum	 og	mættu	

hætta	þátttöku	hvenær	sem	væri	í	ferlinu.		

Skaðleysisreglan	 felur	 það	 í	 sér	 að	 rannsóknir	 mega	 ekki	 fela	 í	 sér	 ónauðsynlega	

áhættu	fyrir	þátttakendur.	Það	er	því	hlutverk	rannsakenda	að	passa	upp	á	að	áhættan	

sé	 innan	viðunandi	marka	og	að	ávinningur	af	þátttöku	sé	nægur	ti	að	réttlæta	hana.	

Þetta	 þýðir	 að	 upplýst	 samþykki	 er	 ekki	 nægilegt	 til	 að	 rannsókn	 sé	 siðferðilega	

réttmæti.	 Hún	 þarf	 að	 samrýmast	 hagsmunum	 þátttakenda.	 Segja	 má	 að	 þátttaka	 í	

þessari	rannsókn	fylgdi	ekki	mikil	áhætta	fyrir	þátttakendur.	Tilgangur	hennar	var	að	fá	

upplýsingar	um	kennsluhætti	kennara	en	það	er	þó	ávallt	mikilvægt	að	hafa	þessa	reglu	

í	huga	þegar	viðtal	er	tekið.		

Velgjörðareglan	fjallar	um	þá	skyldu	sem	rannsakendur	hafa	til	að	 láta	sem	best	af	

sér	 leiða	 og	 um	 leið	 velja	 leiðir	 sem	 fela	 í	 sér	 sem	minnsta	 fórn.	 Samkvæmt	 þessari	

reglu	ber	 rannsakendum	að	gera	aðeins	 rannsóknir	 sem	eru	 til	bóta	 fyrir	mannkynið.	

Það	 er	 von	 rannsakanda	 þessarar	 rannsóknar	 að	 hún	 gefi	 gagnlegar	 upplýsingar	 um	

reynslu	kennara	af	útikennslu	og	hvernig	megi	styðja	þá	í	sínu	starfi	sem	í	framhaldinu	

getur	gefið	öðrum	gagnlegar	upplýsingar	um	hvað	megi	gera	betur	í	þeirra	starfi.		
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Réttlætisreglan	kveður	á	um	að	sanngirni	þurfi	að	gæta	varðandi	dreifingu	gæða	og	

byrða	og	að	allir	eigi	að	fá	þá	sem	þeir	eiga	skilið.	Þetta	skiptir	máli	þegar	kemur	að	vali	

á	þátttakendum.	Sagan	hefur	því	miður	sýnt	að	áhættan	af	þátttöku	fellur	oft	á	þá	hópa	

sem	 eru	 viðkvæmir,	 til	 dæmis	 fátæka,	minnihlutahópa	 og	 fanga	 en	 að	 ávinningurinn	

skilar	sér	hins	vegar	til	þeirra	sem	búa	við	góð	kjör.	Því	er	stuðst	við	þessa	reglu	fyrst	og	

fremst	til	að	vernda	þá	hópa	sem	eru	í	veikri	stöðu	og	forða	þeim	frá	áhættu.	í	þessari	

rannsókn	voru	þátttakendur	vel	upplýstir	um	þeirra	hlutdeild	 í	 rannsókninni	og	 fengu	

þeir	góðar	upplýsingar	áður	en	viðtölin	fóru	fram.		
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4 Niðurstöður	

Tilgangur	þessarar	rannsóknar	var	að	fá	yfirsýn	yfir	viðhorf	kennara	og	reynslu	þeirra	af	

útikennslu	 og	 notkun	 nærumhverfis	 í	 samfélags-	 og	 náttúrugreinum	 unglinga	 í	

Fjarðabyggð	og	hvers	konar	stuðning	og	ráðgjöf	kennarar	gætu	hugsað	sér	 í	 skipulagi	

og	framkvæmd	slíkrar	vinnu.			

Niðurstöðurnar	 eru	 kynntar	 í	 fjórum	 hlutum.	 Fyrst	 er	 kynnt	 sýn	 samfélags-	 og	

náttúrugreinakennara	unglinga	í	Fjarðabyggð	á	hvað	útikennsla	felur	í	sér.	Þá	er	dregin	

fram	hver	reynsla	kennaranna	hefur	verið	af	útikennslu.	Því	næst	er	kynnt	hvaða	kosti	

og	tækifæri	kennararnir	telja	útikennslu	hafa	ásamt	því	hvaða	galla	og	hindranir		henni	

fylgir.	Loks	er	gerð	grein	fyrir	hvers	konar	stuðning	og	ráðgjöf	kennararnir	telja	sig	þurfa	

að	fá	til	að	efla	sína	vinnu.	Síðast	eru	kynntir	þættir	sem	virðast	gera	kennurum	erfitt	

fyrir	í	starfi.					

4.1 Sýn	og	reynsla	af	útikennslu	
Til	þess	að	fá	skýra	mynd	af	því	hvaða	sýn	kennararnir	höfðu	á	hvað	hugtakið	útikennsla	

felur	í	sér	voru	þeir	í	upphafi	viðtalanna	spurðir	hvernig	þeir	myndu	skilgreina	hugtakið	

fyrir	 öðrum.	 Enginn	 munur	 var	 á	 svörum	 samfélags-	 og	 náttúrugreinakennaranna	 en	

margar	 skilgreininganna	 fólu	 í	 sér	hugtökin	náttúra	og	umhverfi.	Allir	 kennararnir	 átta	

sögðu	að	hugtakið	útikennsla	fæli	í	sér	að	færa	námið	út	fyrir	veggi	skólans	og	nýta	það	

sem	þar	er	í	kennslunni	og	námi	nemanda.	

[Útikennsla	 felst	 í]	 að	 færa	okkur	út	 af	því	 að	efniviðurinn	er	þar,	 en	ekki	

kenna	úti	til	að	vera	úti	heldur	erum	við	að	vinna	með	eitthvað	sem	er	úti	

og	er	auðveldara	að	upplifa	á	staðnum.		

Í	 máli	 eins	 kennara	 kom	 fram	 að	 útikennsla	 ætti	 sér	 ekki	 einungis	 stað	 utandyra	

heldur	gæti	hún	átt	sér	stað	innan	veggja	annarra	húsa	en	skólans.	Var	þá	verið	að	vísa	

til	dæmis	í	söfn	og	opinberar	byggingar	sem	hafa	að	geyma	einhvers	konar	menningar-	

og	náttúruminjar.	
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Þegar	 viðmælendur	 höfðu	 útskýrt	 eigin	 skilning	 á	 hugtakinu	 útikennsla	 var	 þeim	

kynnt	skilgreining	á	hugtakinu	sem	lá	samtalinu	til	grundvallar	í	framhaldinu.	

Útikennsla	er	allt	það	nám	sem	á	sér	stað	utan	veggja	skólans.	Kennslan	er	

færð	út	 í	nærumhverfið	og	getur	hún	átt	sér	stað	í	náttúrunni,	-	söfnum,	-		

fyrirtækjum,	 -	 stofnunum	 og	 alls	 staðar	 þar	 sem	 námsleg	 tækifæri	 er	 að	

finna	fyrir	utan	kennslustofuna.	Þá	er	staðurinn	sem	er	heimsóttur	gjarnan	

bæði	viðfangsefnið	og	vettvangur	námsins.	

Þegar	 kennararnir	 báru	 skilgreininguna	 saman	 við	 eigin	 reynslu	 kom	 í	 ljós	 að	 þeir	

höfðu	meiri	reynslu	af	útikennslu	en	þeir	töldu	í	upphafi,	hvort	sem	þeir	voru	samfélags-	

eða	náttúrugreinakennarar.	Munaði	þar	mestu	um	að	talsvert	hafði	verið	farið	á	söfn	og	

í	heimsókn	í	fyrirtæki.	Í	tveimur	skólum	er	skipulögð	starfsfræðsla	þar	sem	nemendur	fá	

að	vera	á	ákveðnum	vinnustað	 í	nokkurn	 tíma	og	kynnast	þeirri	 starfsemi	 sem	þar	 fer	

fram,	 ásamt	 því	 að	 vera	 virkir	 þátttakendur	 á	 vinnustaðnum.	 Þriðji	 skólinn	 var	 einnig	

með	starfsfræðslu	en	það	var	einungis	í	boði	fyrir	nemendur	sem	áttu	í	erfiðleikum	með	

hefðbundið	bóknám.		

Þrír	viðmælendanna,	sem	allt	voru	náttúrugreinakennarar,	sögðust	ósammála	þessari	

skýringu	að	því	 leytinu	að	þeir	 töldu	 ferðir	 á	 söfn,	 í	 fyrirtæki	eða	 í	 stofnanir	 ekki	 vera	

hluti	af	útikennslu.	Fyrir	þeim	var	útikennsla	einungis	tengd	náttúrunni	og	að	vera	úti	 í	

náttúrunni.	

Í	 viðtölum	 við	 kennarana	 voru	 þeir	 spurðir	 um	 reynslu	 sína	 af	 því	 að	 nýta	

nærumhverfi	skólans	 í	kennslunni	sinni.	Sex	af	átta	viðmælendanna	sögðust	hafa	nýtt	

nærumhverfið	í	kennslu	þessara	tveggja	námsgreina	en	þeir	tveir	kennarar	sem	höfðu	

ekki	 gert	 það	 höfðu	 reynslu	 af	 útikennslu	 í	 öðrum	 námsgreinum,	 meðal	 annars	

íþróttum	og	stærðfræði.	Aðspurðir	um	hvort	kennararnir	færu	út	með	nemendur	sína	

sögðust	sex	kennaranna	vilja	gjarnan	fara	meira	út	en	þeir	gera.		

Ég	myndi	vilja	það	[að	fara	oftar	út],	allavega	þegar	veðrið	leyfir.	Það	skipar	
stærsta	partinn	í	þessu	öllu	saman.	Þau	hafa	svo	gott	af	því	að	fara	út,	það	

örvar	alla	hugsun	að	fara	úr	kennslustofunni.	Í	framtíðinni	ef	ég	held	áfram	

þá	myndi	ég	vilja	nýta	það	meira.	
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Þegar	kennararnir	voru	spurðir	að	því	hvað	þeir	gerðu	helst	með	nemendum	þegar	

þeir	 færu	 út	 var	 fyrst	 og	 fremst	 vísað	 í	 viðfangsefni	 tengd	 ferðum	 í	 náttúruna	 sem	

umlykur	 bæjarfélögin	 auk	 ferða	 á	 söfn.	 Náttúrufræðikennararnir	 virtust	 eiga	

auðveldara	með	 að	 tengja	 útikennslu	 við	 námsefnið	 sem	þeir	 notuðu	 og	 töluðu	 þeir	

fyrst	 og	 fremst	 um	 fjöruna,	 tjarnir,	 fjöll,	 læki,	 skógræktir	 og	 söfn.	 Einn	 skólanna	 í	

Fjarðabyggð	 er	 með	 sérstaka	 útikennslustofu	 sem	 hefur	 verið	 nýtt	 að	 nokkru	 leyti,	

meðal	 annars	 í	 heimilisfræði.	 Þá	 kom	 fram	 í	 máli	 eins	 kennarans	 að	 hann	 notaði	

bæjarfélagið	 í	 heild	 sinni	 sem	 vettvang	 í	 sinni	 kennslu,	 til	 dæmis	 þegar	 farið	 var	 í	

umhverfisfræðslu.	Þá	var	sjónum	beint	að	flokkun	sorps,	hverju	væri	hent	og	hvað	væri	

mengandi.		

Kennararnir	 tóku	dæmi	um	útikennsluverkefni	 sem	 fólu	 í	 sér	 forvinnu	 í	 skólanum,	

vinnu	úti	á	vettvangi	og	svo	úrvinnslu;	ýmist	úti	eða	í	skólastofunni.	Flest	þessi	verkefni	

tengdust	náttúrufræði.		

Í	 fjörunni	 erum	 við	 að	 skoða	 lífríkið	 þar,	 ýmist	 þara	 eða	 dýr.	 Við	 förum	á	
andapollinn	til	að	taka	sýni,	þar	er	sjór,	það	er	blönduð	tjörn	sem	flæðir	inní	

og	svo	er	hrein	tjörn	...	Svo	förum	við	inn	eftir	til	að	skoða	fuglalífið	en	það	

er	gríðarlegt	fuglalíf	þar.	Svo	förum	við	í	skóginn	til	að	sjá	gróðurinn.		

Tveir	náttúrufræðikennaranna	töluðu	sérstaklega	um	göngutúra	þar	sem	farið	er	um	

bæinn	og	rusl	er	týnt	upp.	Tveir	þeirra	sögðust	vilja	nota	útikennslu	meira	en	þeir	gerðu	

í	dag.	Annar	þeirra	sagðist	vilja	gera	unglingana	læsa	á	umhverfið	og	tók	dæmi	af	færni	

við	að	nota	áttavita.		

Allir	samfélagsgreinakennararnir	sögðust	vilja	nota	útikennslu	talsvert	meira	en	þeir	

gerðu.	 Einn	 sagðist	 nýta	 sér	 fjallahringinn	 í	 kringum	 bæinn	 til	 að	 kenna	 nemendum	

helstu	örnefni	 bæjarins.	Annar	 sagðist	nýta	 sér	 ferðir	 um	bæinn	 til	 að	 fjalla	um	 sögu	

hans	 og	 breytingar	 sem	 hafa	 átt	 sér	 stað	 á	 ólíkum	 tímabilum	 í	 sögu	 bæjarins.	 Þriðji	

sagðist	fara	með	nemendur	í	fjallgöngur	í	tengslum	við	landafræðikennslu	þar	sem	farið	

var	í	nærliggjandi	gljúfur	og	skoðaðar	bergtegundir	og	skiptingu	í	berginu.	Sami	kennari	

sagðist	hafa	nýtt	sér	bæjarfélagið	í	verkefni	þar	sem	nemendur	völdu	sér	ákveðinn	stað	

í	 bænum	og	 rannsökuðu	 hann.	 Svo	 fengu	 þau	 að	 ráða	 hvernig	 framkvæmd	og	 skil	 á	

verkefninu	voru.		
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Það	er	svo	stutt	að	fara	út	fyrir	þorpið,	þetta	er	bara	pínulítið	þorp,	þannig	

að	 við	 förum	 bara	 hérna	 út	 fyrir.	 Við	 erum	 oft	 að	 vinna	með	 örnefni	 og	
svona.	Það	er	lágmark	að	þau	þekki	helstu	örnefni	í	firðinum	sínum	en	það	

verður	oft	misbrestur	þar	á.		

Tveir	 kennaranna	 sem	 kenndu	 samfélagsgreinar	 höfðu	 ekki	 nýtt	 nærumhverfi	

skólanna	 í	 kennslu	 sinni	 en	 höfðu	 gert	 það	 í	 tengslum	 við	 kennslu	 í	 öðrum	

námsgreinum.		

Ég	hef	ekki	verið	með	þau	úti.	Námsefnið	hefur	ekki	snúist	um	það	sem	er	

úti.	Við	höfum	meira	verið	að	fjalla	um	það	sem	er	erlendis	og	 landafræði	

þannig	ég	hef	ekki	mikið	verið	úti.		

Í	máli	bæði	náttúru-	og	samfélagsgreinakennarana	kom	fram	að	þeir	höfðu	nýtt	sér	

fyrirtæki	og	stofnanir	í	öðrum	bæjarfélögum	sveitarfélagsins.	Var	þá	meðal	annars	farið	í	

heimsókn	í	fiskvinnslur	bæjanna,	álverið	í	Reyðarfirði	og	söfnin	sem	eru	í	bæjarfélögum	

Fjarðabyggðar.	Tveir	kennaranna	sögðust	hafa	heimsótt	Tækniminjasafnið	á	Seyðisfirði	

og	einn	hafði	skoðað	Snæfellsstofu	í	ferðalagi	með	nemendur	á	Skriðuklaustur.	

7.	bekkurinn	 fer	alltaf	 í	eins	dags	 ferð	og	það	er	búið	að	skipuleggja	hana	

þannig	 að	 það	 er	 eitthvað	 fræðilegt	 og	 skemmtilegt	 til	 skiptis.	 Þau	 fara	 í	
safnið	 á	 Eskifirði,	 í	 slökkvistöðina	 á	 Reyðarfirði,	 í	 Stríðsminjasafnið,	 svo	 á	
Fáskrúðsfjörð	 á	 Franska	 safnið.	 Þannig	 að	 þau	 fara	 þarna	 á	 einum	 degi	 á	

þrjú	söfn	auk	þess	að	fara	í	sund	og	ýmislegt	skemmtilegt.		

Í	 ljós	 kom	 að	 nokkurt	 samstarf	 er	 á	 mill	 skóla	 sveitarfélagsins	 og	 fer	 til	 dæmis	 7.	

bekkur	 allra	 skólanna	 á	 hverju	 ári	 í	 ferð	 í	 Mjóafjörð.	 Auk	 þess	 voru	 tekin	 dæmi	 af	

útivistardögum,	vordögum	og	 íþróttadögum	en	allir	þessir	skipulögðu	skóladagar	 fela	 í	

sér	skipulega	notkun	náttúru	nágrennis	sem	og	nærumhverfisins	almennt	þótt	þeir	séu	

ekki	tengdir	beint	við	ákveðið	námsefni.		

Svo	eru	hér	íþróttardagar	og	litlu	Ólympíuleikarnir	þar	sem	að	allir	krakkar	á	
unglingastigi	 í	 Fjarðabyggð	 hittast	 þannig	 þetta	 er	 stórt	 og	 skemmtilegt	

skipulag	þannig	að	það	taka	allir	þátt	í	þessu.	Krökkunum	finnst	þetta	alltaf	

jafn	 gaman	 þannig	 að	 þau	 fara	 þá	 í	 stöðvarvinnu	 þar	 sem	 þau	 ljúka	
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verkefnum	 og	 þá	 er	 lagt	 upp	 með	 að	 krakkarnir	 eru	 að	 kynnast	 sem	 er	

auðvitað	nám	út	af	fyrir	sig.	

Kennararnir	 voru	 spurðir	 hversu	 oft	 þeir	 nýttu	 nærumhverfið	 í	 kennslu	 og	 fengust	

misjöfn	svör,	allt	frá	því	að	hafa	farið	tvisvar	sinnum	út	allt	skólaárið	upp	í	að	hafa	farið	

út	þriðju	hverju	viku.	Algengt	var	að	 farið	væri	út	einu	 sinni	 í	mánuði.	 Einn	kennarinn	

útskýrði	hvernig	hann	ýmist	nýtir	haustin	og	vorin	og	fer	þá	minna	út	yfir	veturinn	eða	

hefur	útikennslu	sem	reglulega	hluta	námsins	yfir	veturinn.	

Ég	er	ekki	með	fasta	útikennslu	þannig	að	ég	er	ekki	að	fara	vikulega	heldur	
bara	 í	 tengslum	við	námsefnið,	kannski	ég	veit	ekki	alveg	hvað	það	er	oft.	

Það	er	meira	á	vorin	og	haustin.	Kannski	aðra	hverja	viku	á	vorin	og	haustin	

og	minna	 yfir	 veturinn.	 Svo	 hef	 ég	 tekið	 vetur	 þar	 sem	 ég	 er	með	 þetta	
markvissara	og	hef	verið	með	bekki	þar	sem	farið	er	út	í	hverri	viku	sem	er	

skipulagt	við	námsefnið	inni.		

Kennararnir	voru	spurðir	að	því	hvert	hlutverk	þeirra	væri	 í	útikennslunni	og	virtust	

þeir	allir	hafa	nokkuð	 líka	 sýn	á	það.	Þeir	 sögðust	vera	 í	hlutverki	 leiðbeinandans	 sem	

væri	til	staðar	ef	þess	þyrfti.	Þeir	væru	ekki	í	hlutverki	þess	sem	er	með	beina	kennslu	úti	

á	 vettvangi	 heldur	 færi	 undirbúningurinn	 fram	 inni	 í	 kennslustofunni	 þar	 sem	 útskýrt	

væri	 hvað	ætti	 að	 fara	 að	 gera	 úti	 og	 hvers	 væri	 vænst	 af	 nemendum.	 Þannig	 gætu	

nemendurnir	 orðið	 sjálfstæðir	 í	 sínum	 vinnubrögðum	 og	 uppgötvað	 hlutina	 á	 eigin	

spýtur.	

Ég	vona	bara	að	maður	sé	búinn	að	gefa	það	skýr	fyrirmæli	að	maður	þurfi	

bara	að	vera	þarna,	svona	með	og	þau	sjái	um	sína	vinnu	sjálf.	En	auðvitað	

er	maður	til	staðar.	Ég	er	ekki	endilega	með	ræður	yfir	hlutunum	heldur	að	

þau	finni	út	úr	þessu	sjálf.	Maður	er	kannski	búinn	að	fara	yfir	fjallahringinn	

með	PowerPoint	og	svo	þurfa	þau	að	finnna	út	úr	þessu	sjálf.		

Allir	viðmælendur	voru	sammála	um	að	forgangsverkefni	kennara	úti	væri	að	halda	

hópnum	saman	og	að	halda	öllum	við	efnið.	Einn	orðaði	þetta	þannig	að	hann	væri	 í	

senn	fræðari,	í	umönnunarhlutverki	og	þyrfti	að	tryggja	að	nemendur	færu	sér	ekki	að	

voða.	Þá	kom	fram	að	kennurunum	þykir	mikilvægt	að	sýna	nemendum	sínum	traust	og	
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veita	 þeim	 svigrúm	 til	 að	 leysa	 verkefnin	 en	 samt	 að	 vera	 til	 staðar	 og	 passa	 upp	 á	

hópinn.		

...	og	þá	er	maður	að	leiðbeina	þeim	[um]	hvar	þau	eiga	að	vera,	en	mesti	

tíminn	fer	í	að	fylgjast	með	og	passa	upp	á	að	þau	séu	þar	sem	þau	eiga	að	

vera	og	gera	það	sem	þau	eiga	að	gera.		

Í	 samtali	 um	 hvað	 einkenni	 góða	 útikennslu	 lögðu	 allir	 viðmælendur	 nema	 einn	

áherslu	á	mikilvægi	góðs	skipulags	og	undirbúnings	ásamt	því	að	tilgangur	vinnunnar	sé	

skýr.	Tekin	voru	dæmi	af	óundirbúnum	verkefnum	sem	voru	„soðin	saman	á	staðnum”	

sem	helst	 gerist	 þegar	 veður	er	 gott.	Nauðsynlegt	þótti	 að	 leiðbeiningar	 til	 nemenda	

væru	kynntar	 inni	 í	 skólanum	því	annars	 tæki	hluti	hópsins	ekki	nægilega	vel	eftir	og	

yrði	þar	af	leiðandi	óvirkur	í	vinnunni.		

En	það	þarf	að	vera	ofsalega,	finnst	mér,	skýr	fyrirmæli	svo	að	þau	fari	ekki	
út	 í	 vitleysu	 þegar	 á	 að	 leysa	 verkefni.	 Það	 er	 svo	 sjálfsagt	 að	 gefa	 þeim	

lausan	 tauminn	 þegar	 maður	 vill	 það	 en	mér	 finnst	 mikilvægt	 að	 það	 sé	

nákvæmlega	skipulagt	hvað	eigi	að	gera	svo	að	þau	fari	ekki	í	vitleysu.	

Í	 hnotskurn	 töldu	 kennararnir	 útikennslu	 fela	 í	 sér	 að	 nám	nemenda	 væri	 fært	 út	

fyrir	veggi	skólans	og	viðfangsefnin	tengdust	fyrst	og	fremst	náttúrunni.	Á	sömu	nótum	

var	 reynsla	 kennaranna	 af	 útikennslu	 tengd	 ferðum	 í	 náttúruna	 sem	 umlykur	

bæjarfélögin,	auk	ferða	á	söfn.	 Í	samhengi	víðari	skilgreiningar	á	hugtakinu	útikennsla	

voru	 margskonar	 dæmi	 tekin	 af	 viðfangsefnum	 nemenda	 í	 nærumhverfi	 skólanna.	

Hlutverk	kennara	í	útikennslu	fannst	viðmælendum	almennt	eiga	að	felast	í	að	vera	til	

staðar	þegar	verið	væri	úti	og	fylgjast	með	að	allt	færi	fram	eins	og	ætlast	væri	til.	Allir	

viðmælendur	 töldu	 að	 einkenni	 góðrar	 útikennslu	 fælist	 í	 góðum	 undirbúningi	 og	

skipulagi	 ásamt	 því	 að	 tilgangur	 vinnu	 nemenda	 sé	 skýr	 í	 upphafi.	 Þá	 sögðust	 flestir	

viðmælenda	vilja	beita	útikennslu	í	meiri	mæli	en	þeir	gerðu.		

4.2 Kostir	og	tækifæri	útikennslu	
Aðspurðir	 um	 kosti	 útikennslu	 sögðu	 allir	 átta	 kennararnir	 kosti	 útikennslu	marga	 og	

væri	hún	kærkomin	viðbót	við	hefðbundið	skólastarf.	Vísað	var	 í	að	nám	eigi	sér	ekki	
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eingöngu	stað	innan	veggja	skóla	enda	bjóði	útikennsla	upp	á	fleiri	möguleika	og	nám	

nemenda	verður	áþreifanlegra	en	ella.		

Þrír	kennaranna	sögðu	að	útikennslan	yki	fjölbreytnina	og	gæfi	nemendum	tækifæri	

til	 að	upplifa	hlutina	öðruvísi	 en	 að	hægt	er	 inni	 í	 kennslustofunni.	 Í	 útikennslu	 felist	

nám	sem	byggist	á	að	læra	af	reynslunni	og	gerir	nemendum	auðveldara	með	að	rifja	

upp	það	sem	kennt	hafði	verið	og	skapa	 tengingar	við	það	sem	áður	hafði	verið	 lært	

um.	Þá	töluðu	tveir	viðmælendanna	um	örvunina	sem	fælist	í	því	að	fara	út	og	upplifa	

umhverfið.	

Þetta	eykur	fjölbreytnina	og	þau	upplifa	hlutina	öðruvísi	en	að	sjá	þá	inni	í	

stofunni	eða	sjá	þá	alls	ekki	heldur	bara	lesa	um	þá.	Þannig	fyrir	mig	finnst	

mér	þetta	auka	fjölbreytnina	og	líflegri	kennsla.		

Auk	 þess	 benti	 einn	 kennarinn	 á	 mikilvægi	 þess	 að	 með	 útikennslu	 eflist	

samskiptahæfni	nemendanna	þar	sem	að	nemendurnir	læra	að	umgangast	hver	annan	

á	annars	konar	máta.		

Allir	 kennararnir	 voru	 sammála	 um	 hversu	 heppnir	 þeir	 væru	 að	 búa	 í	 litlu	

bæjarfélagi	þar	sem	stutt	væri	alla	náttúru	og	ekki	þyrfti	að	fara	 langt	til	að	komast	 í	

tæri	við	margskonar	ólík	námstækifæri.		

Við	höfum	árnar	og	lækina	og	við	getum	notað	þær.	Eins	er	stutt	í	fjöruna,	

stutt	í	berjamó	og	svoleiðis	á	haustin.	Nándina	við	náttúruna	er	styrkur.	Og	

líka	þetta	að	þurfa	ekki	að	skipuleggja	eins	og	ef	maður	væri	í	stórum	skóla	
þar	 sem	 þarf	 rútu,	 þetta	 og	 hitt.	 Þó	 það	 sé	 ókostur	 að	 vera	 svona	 fá	 þá	

hefur	að	það	líka	sína	kosti.	

Þegar	 spurt	var	að	því	hvers	konar	útisvæði	kennararnir	myndu	kjósa	sér	 svöruðu	

allir	átta	að	þeir	væru	nokkuð	sáttir	við	sín	útisvæði	og	nærumhverfi	enda	væri	stutt	til	

dæmis	 í	 fjöll,	 fjörur	 og	 söfn.	 Einn	 tók	 það	 þó	 fram	 að	 hann	 myndi	 vilja	 styrkja	

náttúrufræðikennslu	 með	 aðstöðu	 úti.	 Einn	 bætti	 um	 betur	 og	 sagði	 að	 útikennsla	

veitti	 tækifæri	 til	 að	 nálgast	 nemendur	 sem	 hafa	 engan	 áhuga	 á	 að	 lesa	 í	 bók,	 eða	

nemendur	sem	væru	hæglæsir.		
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Ég	hef	verið	með	einn	nemanda	sem	var	ekki	hægt	að	fá	til	að	lesa	en	svo	

gat	maður	farið	út	með	hann	og	fylgst	með	hrafni	og	velt	því	fyrir	sér	hvar	
hann	væri	að	gera	laup	og	hann	gat	sagt	þér	allt	sem	þú	hefðir	sagt	honum.	

En	ef	þú	hefðir	tekið	bók	og	látið	hann	lesa.	Hann	hefði	ekki	haft	hugmynd.	

Í	máli	 viðmælenda	mátti	 einnig	 heyra	 að	 í	 raun	 væri	 fjölbreytnin	 einnig	mikilvæg	

fyrir	þá	sem	kennara	og	gerði	útikennsla	starfið	þeirra	líflegra.		

Í	hnotskurn	töldu	allir	kennararnir	kosti	útikennslu	vera	að	hún	væri	góð	viðbót	við	

hefðbundið	 skólastarf	 sem	 yki	 fjölbreytnina	 og	 leyfði	 nemendum	að	 upplifa	 á	 annan	

hátt	en	gerist	inni	í	kennslustofunni.	Útikennsla	skapi	tækifæri	fyrir	nýjar	tengingar	við	

það	sem	áður	hafi	verið	 lært	og	auðveldi	það	nemendum	að	rifja	upp	það	sem	þeim	

hefur	 verið	 kennt.	 Kennararnir	 töldu	 sig	 lánsama	 af	 þeirra	 náttúru	 sem	 umlykur	

bæjarfélögin	enda	stutt	 í	alla	náttúru,	hvort	sem	er	 fjara	eða	 fjöll,	og	það	byði	upp	á	

ýmis	 konar	 námstækifæri.	 Vegna	 þessarar	 nálægðar	 voru	 allir	 kennararnir	 ánægðir	

með	sín	útisvæði.	

4.3 Gallar	og	hindranir	útikennslu	
Í	 viðtölunum	 voru	 kennararnir	 inntir	 eftir	 göllum	 sem	 þeir	 sæju	 við	 útikennslu	 í	

skólastarfi	eða	hindrunum	sem	stæðu	í	vegi	slíkrar	vinnu.	Allir	voru	á	einu	máli	um	að	

út	 frá	sjónarhóli	náms	nemenda	væru	engir	gallar	við	útikennsluna	sjálfa	og	gerði	slík	

nálgun	í	kennslu	ekkert	nema	að	auka	fjölbreytni	námsins.		

Aðspurðir	 um	 hindranir	 á	 beitingu	 útikennslu	 eða	 nýtingu	 nærumhverfisins	 í	

skólastarfinu	 voru	 viðmælendur	 allir	 á	 einu	 máli	 um	 þrennt.	 Í	 fyrsta	 lagi	 að	

undirbúningstími	 fyrir	 slíka	 vinnu	 væri	 of	 lítill	 og	 framkvæmdin	 tímafrek.	 Í	 öðru	 lagi	

virðist	kennsla	kennara	mikið	stýrast	af	kennslubókum	og	því	efni	sem	kennararnir	telja	

sig	þurfa	að	komast	yfir.	Verkefni	í	bókunum	sem	kennararnir	velja	að	vinna	virðast	ekki	

krefjast	útikennslu	eða	vinnu	úti	 í	nærumhverfinu.	 Í	þriðja	 lagi	upplifa	kennararnir	að	

álag	 í	 starfi	 þeirra	 sé	 það	 mikið	 að	 þeir	 forgangsraði	 öðrum	 starfsháttum	 ofar	 en	

útikennslu.	 Álagið	 virðist	 fyrst	 og	 fremst	 byggjast	 á	 margskonar	 verkefnum	 er	 snúa	

málefnum	einstakra	nemenda	eða	 innleiðingu	breytinga	 sem	Aðalnámskráin	 frá	2011	

krafðist.	
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Það	er	mikið	sem	er	hægt	að	gera	en	það	vantar	 tíma	til	að	undirbúa	sig.	

Það	er	engan	veginn	nægur	tími	til	þess.	Maður	reynir	að	púsla	saman	því	
sem	maður	hefur	til	að	hafa	smá	fjölbreyttari	kennslu	en	maður	hefur	ekki	

tíma	til	að	prenta	út	og	plasta	ýmislegt	til	dæmis	fyrir	ratleik	því	maður	er	

líka	að	undirbúa	aðra	kennslu.	

	

...ég	 hefði	 óskað	 þess	 að	 það	 væri	 til	 og	 hægt	 að	 fara	með	 þau	 í	 einum	

áfanga	 í	 nærsamfélagið,	 sögu	 nærsamfélagsins	 en	 við	 erum	 bara	 með	
einhverjar	 bækur	 sem	 fjalla	 um	 sögu	 Íslands	 og	 heimsins	 en	 síðan	 kemur	

það	að	það	er	bara	brjálað	að	gera	hjá	okkur,	bæði	út	frá	nýju	námsmati	og	

öðru,	 að	 við	 komumst	 ekki	 í	 það	 að	 fara	 að	 útbúa	 eitthvað	 nýtt.	 ...	
nemendurnir	sitja	á	hakanum	því	að	pappírsbatteríið	 ...	er	orðið	svo	mikið	

og	við	þurfum	alltaf	að	vinna	úr	öllu	líka.	Við	erum	að	drukkna	...	bara	hreint	
og	beint		brenna	út.	Orkan	er	bara	búin.	

	

Aðrar	 hindranir	 sem	 viðmælendur	 voru	 flestir	 sammála	 um	 voru	 að	 tíminn	 sem	

námsgreinunum	 er	 úthlutað	 á	 stundatöflu	 væri	 of	 lítill,	 þeir	 þurfi	 að	 komast	 yfir	 of	

mikið	 námsefni	 og	 að	 kennararnir	 ættu	 erfitt	 með	 að	 tengja	 viðfangsefnin	 við	

nærumhverfið.	 Hér	 birtist	 munur	 á	 svörum	 náttúru-	 og	 samfélagsgreinakennara	 þar	

sem	 samfélagsgreinakennarar	 áttu	 erfiðara	 með	 að	 tengja	 viðfangsefnin	 við	

nærumhverfið	 en	 náttúrugreinakennarar	 og	 virtust	 um	 margt	 bundnari	 tilteknum	

kennslubókum	en	áherslum	aðalnámskrárinnar.	

Annar	galli	er	til	dæmis	ákveðið	skyldunámsefni	sem	ég	á	að	kenna.	Það	er	

Jón	 Sigurðsson.	 Hvernig	 á	 ég	 að	 geta	 nýtt	 útisvæði	 fyrir	 Jón	 Sigurðsson	

hérna?	 Það	 væri	 hægt	 fyrir	 vestan	 kannski	 og	 í	 Reykjavík.	 Hér	 er	 maður	

svolítið	út	úr.	Það	er	erfitt	að	tengja	Jón	við	samfélagið	hér.		

Í	máli	fjögurra	viðmælendanna	kom	fram	að	veðrið	ætti	stundum	þátt	í	að	hætt	væri	

við	 fyrir	 fram	ákveðin	útiverkefni	því	nemendur	 væru	yfirleitt	 áhugalitlir	 þegar	 veður	

væri	slæmt.	



	

51	

Í	 viðtölunum	 kom	 fram	 að	 ef	 útikennslan	 ætti	 að	 vera	 markviss	 þá	 þyrfti	 að	

undirbúa	hana	vel.	Hins	vegar	sögðu	kennararnir	að	undirbúningstíminn	færi	því	miður	

í	önnur	verkefni.	Einn	kennarinn	sagði	að	sinn	tími	færi	mikið	í	teymisfundi	og	að	sinna	

nemendum	í	vanda	og	að	hann	væri	endalaust	að	elta	skottið	á	sjálfum	sér	að	reyna	að	

undirbúa	sig	fyrir	næstu	viku.	Annar	kennari	sagði:	„Kostir	útikennslu	yfirgnæfa	gallana	

margfalt	en	þú	getur	ekki	sinnt	henni	vel	út	af	þessum	eina	galla“,	það	er	að	segja	of	

litlum	undirbúningstíma.		

Önnur	hindrun	sem	kennararnir	nefndu	í	tengslum	við	útikennslu	var	tíminn	sem	fer	

í	 að	 koma	 sér	 á	 vettvang	og	 til	 baka.	Hætta	 væri	 á	 að	unglingarnir	mættu	of	 seint	 í	

næsta	tíma	og	leiðinlegt	væri	að	þurfa	að	hætta	í	miðju	verkefni.	Þá	er	staðreyndin	að	

unglingakennarar	vinna	mikið	einir	með	afmarkaðan	tíma	í	faggreinaskiptri	stundatöflu	

er	 hindrun	 í	 útikennslu.	 Einn	 viðmælendanna	 útskýrði	 að	 þar	 sem	 samkennsla	 væri	

alger	undantekning	á	unglingstigi	væri	hann	alltaf	einn	ef	hann	færi	út	með	nemendur	

og	sumir	hópar	væru	mjög	krefjandi	og	erfitt	væri	að	hafa	yfirsýn	yfir	aðstæður.		

Þrír	kennaranna	töluðu	um	að	unglingar	væru	ekki	alltaf	spenntir	 fyrir	útivinnu	og	

nenntu	því	oft	ekki.	Einn	þeirra	bætti	svo	við	að	hann	væri	of	gjarn	á	að	samþykkja	að	

draga	í	land	vegna	mótbára	nemenda,	sérstaklega	þegar	veður	væri	vont.	Unglingarnir	

sæju	ekki	 alltaf	 tilganginn	með	því	 að	 fara	út	 og	upplifðu	 að	þeir	 væru	ekki	 að	 læra	

neitt.	 Þrír	 viðmælendanna,	 sem	 kenna	 einnig	 á	 miðstigi,	 sögðust	 fara	 oftar	 með	

miðstigsnemendurna	 út	 en	 unglingana	 enda	 auðveldara	 að	 virkja	 áhuga	 þeirra.	 Eins	

fannst	 þeim	 auðveldara	 að	 tengja	 námsefni	 miðstigsins	 við	 útikennslu	 þar	 sem	 að	

námsefni	 unglinga	 er	 orðið	 þyngra	 og	 bóklegra,	 sérstaklega	 í	 náttúrufræði.	 Þá	 kom	

ítrekað	fram	að	námsefnið	á	unglingastigi	væri	talsvert	mikið	og	upplifðu	kennararnir	

sig	í	tímaþröng	við	að	komast	yfir	allt	sem	þyrfti.					

Fimm	viðmælendanna	bentu	á	að	framboð	af	söfnum	og	tækifæri	til	að	heimsækja	

fyrirtæki	 væru	 rýr,	 því	 þyrftu	 þeir	 að	 skipuleggja	 vettvangsferðir	 um	 nokkuð	 langan	

veg.	 Það	 kostar	 að	 sjálfsögðu	 peninga	 sem	 eru	 af	 skornum	 skammti	 til	 slíkra	 ferða	

nema	á	einum	stað;	þar	virðist	auðsótt	að	fara	í	vettvangsferðir	sem	krefjist	bæði	tíma	

og	fjármagns	
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Í	hnotskurn	töldu	kennararnir	galla	og	hindranir	við	útikennslu	helst	felast	í	of	litlum	

undirbúningstíma	og	skorti	á	tíma	fyrir	vettvangsferðir	sem	erfitt	væri	að	koma	fyrir	 í	

stundatöflu	einstakra	faggreina,	og	svo	veðrinu	sem	dragi	úr	vilja	nemenda	til	að	fara	

út.	Ef	marka	má	dæmin	sem	kennararnir	tóku	virðist	kennsla	þeirra	stjórnast	talsvert	af	

kennslubókum	 og	 námsefni	 sem	 þurfi	 að	 fara	 yfir	 auk	 sem	 þeir	 virtust	 eiga	 í	

erfiðleikum	 með	 að	 tengja	 námsefnið	 við	 tækifæri	 í	 nærumhverfinu.	 Þá	 upplifa	

kennararnir	 álag	 í	 starfi	 sem	 veldur	 því	 að	 útikennsla	 var	 ekki	 efst	 í	 forgangsröðun	

verkefna	sem	þyrfti	 að	undirbúa.	Aðrar	hindranir	 sem	kennararnir	 tilgreindu	voru	að	

náttúru-	 og	 samfélagsgreinar	 finnst	 þeim	 fá	 lítinn	 tíma	 í	 stundatöflu	 nemenda,	 sem	

skapi	 klemmu	 því	 námsefni	 sem	 þarf	 að	 fara	 yfir	 er	 mikið.	 Forsenda	 fyrir	 góðri	

útikennslu	sögðu	kennararnir	vera	góður	undirbúningur	og	vandað	skipulag	en	að	tími	

þeirra	 færi	 í	 önnur	 verkefni	 sem	 yrði	 frekar	 að	 sinna	 eins	 og	 fundarsetu	 og	málum	

einstakra	 nemenda.	 Kennararnir	 sem	 kenndu	 einnig	 á	miðstigi	 og	 sögðust	 fara	 oftar	

með	 þá	 nemendur	 út	 en	 unglinga	 sem	 sjá	 ekki	 alltaf	 tilganginn	 með	 útikennslu	 og	

upplifðu	gjarnan	að	þeir	væru	ekki	að	læra	neitt.	Þá	var	bent	á	að	takmarkað	framboð	

af	söfnum	og	fyrirtækjum	í	hverjum	bæ	kallaði	á	að	fara	þyrfti	í	lengri	vettvangsferðir	

sem	kosta	tíma	og	fjármuni	sem	þeir	sögðu	vera	af	skornum	skammti.		

4.4 Stuðningur	við	útikennslu	
Kennararnir	 voru	 inntir	 eftir	 því	 hvers	 konar	 stuðning	 og	 ráðgjöf	 við	 útikennslu	 þeir	

upplifðu	annars	vegar	og/eða	gætu	hugsað	sér	við	skipulag	og	framkvæmd	slíkrar	vinnu	

hins	vegar.	

Af	orðum	kennaranna	að	dæma	virðist	ekki	vera	nein	formleg	áhersla	á	útikennslu	

og	nýtingu	nærumhverfisins	í	grunnskólum	Fjarðabyggðar.	Allir	viðmælendur	voru	hins	

vegar	sammála	um	að	þeir	fengju	stuðning	innan	síns	skóla	til	að	beita	útikennslu	í	sínu	

starfi	ef	þeir	vildu.	Sá	stuðningur	virðist	yfirleitt	vera	á	formi	jákvæðni	og	óformlegrar	

hvatningar	til	þess	að	gera	kennsluna	fjölbreyttari	svo	nemendur	þurfi	síður	að	sitja	yfir	

bókum	 löngum	 stundum.	Það	 virðist	 því	 undir	 áhuga	 kennaranna	 sjálfra	 komið	hvort	

farið	er	út	eða	ekki.		

Aðspurðir	um	hvernig	mætti	auka	stuðning	við	kennara	til	þess	að	auka	útikennslu	

sögðu	fimm	kennaranna	á	að	þeir	þyrftu	meiri	fræðslu	um	möguleika	útikennslu,	dæmi	
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um	 	 kveikjur	 til	 að	 koma	 þeim	 á	 stað	 og	 um	 hvernig	 mætti	 tengja	 útikennslu	 við	

einstaka	námsgreinar.	Töldu	þeir	námskeið	best	til	þess	fallin.	Einn	viðmælendanna	tók	

hins	vegar	 fram	að	hann	vildi	 fá	 fræðslu	sem	byggði	á	staðfærðum	dæmum	um	hans		

bæjarfélag	og	nærumhverfi	skólans.			

Það	 vantar	 bara	 fræðslu	 í	 heild.	 Hvernig	 við	 getum	 nýtt	 okkur	 þetta.	 Og	
hvaða	fög?	Er	hægt	að	nota	þetta	 í	öllum	fögum	og	hvað	getum	við	gert?	

Við	erum	kannski	bara	öll	frekar	hugmyndasnauð.	

Leiðin	 að	 því	 að	 festa	 útikennslu	 í	 sessi	 í	 skólastarfinu	 og	 viðhalda	 þekkingunni	 á	

tækifærunum	í	nærumhverfi	skólanna	sögðu	kennararnir	vera	einhvers	konar	teymis-	

eða	samvinnu	kennara.	Slík	teymisvinna	yrði	annars	vegar	að	vera	innan	skóla	og	hins	

vegar	milli	 skóla	 sveitarfélagsins.	 Þá	 væri	 síður	 hætta	 á	 að	menn	 féllu	 í	 sama	 gamla	

farið	sem	byggði	á	hefðbundinni	bókakennslu.	Benti	einn	kennaranna	á	að	samvinna	

innan	og	milli	 skóla	 feli	 í	 sér	 tækifæri	 til	 dæmis	 fyrir	 faggreinakennara	 sem	geti	 lært	

hver	af	öðrum	enda	kæmu	fram	fleiri	hugmyndir	í	samtali	kennara	en	þegar	þeir	vinna	

einir.		

Með	því	að	hafa	meira	samræmi	milli	faggreinakennara	[í	Fjarðabyggð].	Að	
það	 séu,	 ég	 veit	 ekki	 hvað	 skal	 segja,	 fundur	 einu	 sinni	 í	mánuði.	 ...	 Ekki	

beint	til	þess	að	ræða	kennslubækurnar,	heldur	hvernig	megi	þróa	hlutina	
áfram	þannig	að	þeir	verði	í	raun	sambærilegir	milli	bæjarkjarnanna.		

Einn	 kennarinn	 sem	 kenndi	 náttúrufræði	 sagði	 líka	 að	 hann	 myndi	 vilja	 að	

náttúrufræðin	 fengi	 fleiri	 tíma	 í	 stundaskránni	 og	 að	 þá	 yrði	 hafður	 fastur	 tími	 fyrir	

útikennslu.		

Aðspurðir	 um	 stuðning	 að	 hálfu	 sveitarfélagsins	 tilgreindu	 kennararnir	 að	 aukið	

fjármagn	 þurfi	 að	 koma	 til,	 sértaklega	 þegar	 kemur	 að	 samstarfi	 milli	 skóla	 og	

heimsóknum	því	tengt.	

Ég	held	að	af	því	að	sveitarfélagið	sé	svo	dreift	þá	komi	aðallega	inn	eins	og	

fjármagn	 þegar	 þarf	 að	 fara	 með	 hópana	 á	 milli	 staða	 því	 það	 kostar	

peninga.	 Ef	 það	 verður	 settur	 peningur	 í	 það	 þá	 held	 ég	 að	 það	 gæti	 vel	

gengið.		
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Einn	 kennaranna	 vildi	 sjá	 sveitarfélagið	 setja	 sér	 stefnu	 um	útikennslu	 til	 þess	 að	

hún	yrði	markvissari.	Ólík	 sjónarmið	komu	 fram	því	 tengt.	Einn	 sagði	að	ef	 slíkt	 væri	

gert	 færu	 kennarar	 þá	 oftar	 út	 með	 nemendur.	 Annar	 kennari	 sagðist	 ekki	 vera	

fylgjandi	því	þar	sem	útikennsla	ylti	alltaf	á	áhuga	kennarans	og	ef	að	hann	hefði	ekki	

áhuga		en	yrði	að	fara	út	með	sína	nemendur	þá	yrði	útikennslan	ekki	góð.	Enn	annar	

sagðist	ekki	vera	viss	hvort	hann	teldi	að	setja	ætti	sérstaka	stefnu	um	útikennslu	en	

hann	taldi	þó	að	ef	það	yrði	gert	myndi	hún	aukast.		

Aðspurðir	 um	 Aðalnámskrána	 í	 tenglsum	 við	 útikennslu	 voru	 viðmælendurnir	

nokkuð	samhljóða	 í	 skoðun	sinni	á	henni	og	 fannst	kennurum	hún	vera	nokkuð	opin	

þegar	 kemur	 að	 vali	 á	 kennsluaðferðum.	 Eins	 kom	 í	 ljós	 að	 þrátt	 fyrir	 að	 hafa	 lesið	

námskrána	 þá	 höfðu	 fæstir	 gert	 það	 með	 útikennslu	 sérstaklega	 í	 huga.	 Fimm	

viðmælendanna	 sögðu	 að	 þeir	 upplifðu	 ekki	 að	 námskráin	 hvetji	 þá	 til	 að	 nota	

útikennslu	 sérstaklega	 og	 vildi	 einn	 viðmælendanna	 sjá	 Aðalnámskrána	 gera	 meiri	

kröfur	um	útikennslu	af	því	að	hún	ætti	það	 til	 að	gleymast.	Þeir	 sögðu	að	vissulega	

hvetti	hún	til	fjölbreyttra	kennsluhátta	en	svigrúm	og	frelsi	kennara	væri	mikið	og	val	

þeirra	væri	um	hvort	þeir	færu	út	með	nemendurna	eða	ekki.	Þar	af	leiðandi	væri	ekki	

nægilega	mikill	stuðningur	í	henni	í	tengslum	við	útikennslu.		

[Út	frá	Aðalnámskránni]	þá	skil	ég	þetta	meira	að	þetta	sé	mitt	val,	hvað	ég	

get	gert	og	hvað	ég	vil	gera.	Val	kennara	er	í	dag	miklu	opnara	um	hvernig	

maður	ætlar	að	hafa	kennsluna	þannig	að	ég	get	nánast	valið	bara	hvort	ég	
vil	fara	út	eða	vera	inni.	

Í	 hnotskurn	 töldu	 kennararnir	 sig	 fá	 stuðning	 fyrir	 útikennslu	 í	 formi	 jákvæðni	 og	

óformlegrar	 hvatningar	 til	 þess	 að	 gera	 kennsluna	 fjölbreyttari.	 Ekki	 er	 þó	 formleg	

áhersla	á	útikennslu	og	nýtingu	nærumhverfisins	í	skólunum	og	veltur	það	því	á	áhuga	

kennaranna	sjálfra	hvort	farið	sé	út	eða	ekki.	Flestir	kennaranna	sögðust	þurfa	fræðslu	

um	möguleika	útikennsla	og	 töldu	þeir	námskeið	best	 til	þess	 fallið,	 jafnvel	sem	búið	

væri	að	staðfæra	yfir	á	þeirra	bæjarfélag.	Kennararnir	töldu	einnig	að	samtal	kennara,	

bæði	innan	eigin	skóla	en	einnig	milli	skóla	sveitarfélagsins	myndi	styðja	þá	í	starfi	en	

það	 gæti	 meðal	 annars	 komið	 í	 veg	 fyrir	 stöðnun	 í	 starfi.	 Varðandi	 stuðning	 frá	

sveitarfélaginu	töldu	kennararnir	fyrst	og	fremst	hann	þurfa	að	vera	í	formi	fjármagns	
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enda	sveitarfélagið	dreift	og	þyrfti	að	fara	í	lengri	ferðir	til	þess	að	heimsækja	söfn	og	

fyrirtæki.	Til	þess	þyrfti	peninga.	Ekki	var	samhljómur	um	hvort	að	sveitarfélagið	ætti	

að	 setja	 sér	 ákveðna	 stefnu	 um	 útikennslu	 í	 skólastarfinu.	 Kennararnir	 virtust	 fæstir	

hafa	kynnt	sér	Aðalnámskrá	grunnskóla	með	útikennslu	sérstaklega	í	huga	en	töldu	sig	

hafa	val	um	hvort	útikennslu	væri	beitt	eða	ekki	því	námskráin	væri	nokkuð	opin	um	

val	kennara	á	kennsluaðferðum.		

4.5 Tími	kennara	og	kröfur	Aðalnámskrár	
Að	 framan	 hafa	 verið	 kynntir	 þættir	 sem	 kennarar	 útskýra	 sem	 orsakir	 þess	 að	 þeir	

beita	 síður	 útikennslu	 í	 sinni	 kennslu	 þrátt	 fyrir	 að	 tilgreina	marga	 kosti	 hennar	 sem	

auðgi	nám	nemenda.	

Þegar	gögn	þessarar	rannsóknar	voru	rýnd	komu	í	ljós	tveir	þættir	sem	virðast	hafa	

meiri	áhrif	á	starf	kennaranna	og	þar	með	hvort	þeir	beiti	útikennslu	eða	ekki;	annars	

vegar	 er	 það	 að	 kennarar	 upplifa	 íþyngjandi	 álag	 í	 starfi	 sínu	 almennt	 og	 hins	 vegar	

komu	fram	vísbendingar	um	að	Aðalnámskráin	sé	ekki	það	verkfæri	í	höndum	kennara	

sem	henni	sé	ætlað.		

Meginþáttur	 í	orðum	kennara	um	íþyngjandi	álag	birtist	 í	orðum	þeirra	um	skort	á	

tíma.	Í	máli	fjögurra	viðmælenda	komu	fram	þættir	sem	kennararnir	nefndu	í	tengslum	

við	hvað	hindrar	þá	í	að	fara	út	með	nemendur	sína.	Þeim	var	tíðrætt	um	að	útikennsla	

sé	 tímafrek	 og	 að	 undirbúningstími	 fyrir	 kennslu	 sé	 nú	 þegar	 ekki	 nægur.	 Því	 fengju	

kennararnir	ekki	nægan	 tíma	 til	undirbúnings	og	hefðu	því	ekki	 tíma	 til	þess	að	beita	

útikennslu	sem	hluta	af	sinni	kennslu.	Ef	þeir	ættu	að	bæta	undirbúningi	útikennslu	við	

þyrfti	það	að	gerast	í	yfirvinnu	sem	þá	yrði	sérstaklega	að	greiða	fyrir.			

Ég	 hef	 ekki	 fundið	 tækifæri	 til	 að	 búa	 til	 verkefni	 í	 útikennslu	 eins	 og	 ég	

myndi	vilja	hafa	það,	því	að	í	fyrsta	lagi	fá	kennarar	ekki	borgaða	yfirvinnu,	

þannig	að	þá	yrði	þetta	 í,	 innan	gæsalappa,	sjálfboðavinnu	og	ég	hef	bara	
ýmislegt	annað	sem	ég	vil	gera	í	mínum	frítíma.		
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Aðalgallinn	er	að	maður	langar	að	gera	meira	og	maður	hefur	engan	tíma	til	

að	skipuleggja	sig.	Maður	gæti	 farið	heim	og	gert	þetta	en	þá	er	það	rosa	
mikið	óborguð	yfirvinna.	

	

Þá	mátti	skilja	á	máli	þriggja	viðmælenda	að	þeir	sæju	í	raun	ekki	út	úr	verkefnum	

sínum	og	upplifðu	íþyngjandi	álag	sem	er	tilkomið	vegna	viðfangsefna	sem	bæst	hafa		

við	starf	kennara	á	síðustu	árum	og	áratugum.	Þessum	verkefnum	verði	þeir	að	sinna	

og	því	minnki	daglegt	svigrúm	kennara	til	að	sinna	undirbúningi.		

Kennarar	 fá	 ekki	 borgaða	 yfirvinnu	og	 kennarar	þurfa	 að	 sinna	ákveðnum	

verkefnum.	 Við	 erum	 að	 gera	 og	 fara	 yfir	 verkefni,	 meta	 nemendur	 og	

fleira.	 Þessi	 tölvuvinna	 er	 svolítið	 mikil	 og	 auðvitað	 gæti	 ég	 eytt	 tveimur	

dögum	í	viku	að	búa	til	útiverkefni	og	byggt	upp	grunn	en	maður	hefur	ekki	
alltaf	 þann	 tíma.	 Svo	 er	maður	 að	 veita	 viðtöl	 og	 ræða	 við	 nemendur	 og	
fleira	þannig	að	þetta	er	auðvitað	bara	spurning	um	tímaspursmál.	

Á	þessum	orðum	má	merkja	að	þessir	kennarar	upplifa	að	ef	þeir	ætli	sér	að	sinna	

og	skipuleggja	útikennslu	vel	þá	þurfi	það	að	gerast	utan	hefðbundins	vinnutíma	og	eru	

þeir	 ekki	 tilbúnir	 til	 þess.	 Athygli	 vakti	 að	 kennararnir	 telja	 að	 þeir	 þurfi	 að	 búa	 til	

verkefni	 til	 að	 nota	 í	 útikennslunni	 og	 því	 sé	 skortur	 á	 björgum	 í	 undirbúningi	

útikennslunnar.	 Einn	 kennarinn	 benti	 á	 að	 kennarar	 yrðu	 að	 hafa	 aðgang	 að	

kennslubókum	svo	þeir	geti	fótað	sig	í	útikennslu.			

Í	máli	samfélagsgreinakennaranna	kom	fram	að	þeir	ættu	á	einhvern	hátt	erfitt	með	

að	 tengja	 námsefnið	 sem	 þeir	 þekkja	 við	 útikennslu.	 Af	 orðum	 þeirra	 að	 dæma	má	

skilja	 að	 kennslubækurnar	 stýri	 allri	 kennslu.	 Einn	 kennarinn	 vísaði	 til	 dæmis	 í	

kennslubók	 um	 þekktan	 Íslending	 sem	 að	 hans	 mati	 væri	 skyldunámsefni	 en	 ef	

Aðalnámskrá	 grunnskóla	 frá	 2011	 er	 skoðuð	 má	 sjá	 að	 viðkomandi	 persóna	 er	 þar	

hvergi	nefnd	á	nafn.	Þessi	ummæli	benda	 til	 að	einhverjir	 kennarar	þekki	námskrána	

ekki	 nægilega	 vel	 og	 að	 kennslan	 sé	 skipulögð	 alfarið	 út	 frá	 námsefninu	 en	 ekki	

hæfniviðmiðum	og	áherslum	námskrárinnar.		
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Tveimur	 viðmælendum	 var	 tíðrætt	 um	 námsmatið	 sem	 Aðalnámskráin	 frá	 2011	

byggist	á.	Báru	orð	kennaranna	vitni	um	óöryggi	í	sambandi	við	tengsl	hæfniviðmiða	í	

námskrá	og	námsmatsins	og	virðist	mörgum	þessi	hugsun	snúin.			

Í	 hnotskurn	 virðast	 margir	 kennarar	 upplifa	 íþyngjandi	 álag	 í	 starfi	 almennt	 sem	

hindrar	að	þeir	beiti	útikennslu.	Þá	komu	fram	vísbendingar	um	að	Aðalnámskráin	sé	

ekki	það	verkfæri	í	höndum	kennara	sem	henni	er	ætlað	að	vera.			

Hluti	viðmælenda	virðist	vera	úrræðalaus	um	skipulag	útikennslu	þar	sem	stór	hluti	

undirbúnings-	 og/eða	 vinnutíma	 þeirra	 fari	 í	 önnur	 verkefni	 en	 undirbúning	 kennslu.	

Sumir	kennaranna	voru	úrræðalausir	vegna	þess	að	þá	skorti	sárlega	námsefni	og/eða	

verkefnasöfn	sem	greinilega	virka	sem	haldreipi	í	skipulagi	kennslunnar.		

4.6 Samantekt	niðurstaðna	
Allir	 kennararnir	 sem	 tóku	þátt	 í	 þessari	 rannsókn	höfðu	 reynslu	 af	 útikennslu	 hvort	

sem	var	í	samfélags-	og	náttúrugreinum	eða	í	öðrum	námsgreinum.	Skilningur	flestra	á	

hugtakinu	útikennsla	var	sá	að	hún	væri	bundin	við	það	að	vera	utandyra	en	ekki	var	

horft	á	vettvangsferðir,	til	dæmis	ferðir	á	söfn	og	 í	 fyrirtæki,	sem	hluta	af	útikennslu.	

Eftir	kynningu	rannsakanda	á	víðari	skilgreiningu	á	hugtakinu	kom	í	ljós	að	kennararnir	

höfðu	meiri	reynslu	af	útikennslu	en	þeir	gerðu	sér	grein	fyrir.	Algengustu	dæmi	sem	

kennarar	 nefndu	 fólu	 í	 sér	 náttúruna	 sem	 umlykur	 bæjarfélögin.	 Fram	 kom	 að	 það	

veltur	allt	á	hverjum	kennara	fyrir	sig	hvort	 farið	er	út	og	því	skiptir	áhugi	kennarans	

miklu	máli	um	hvort	útikennsla	er	hluti	af	starfi	hans.		

Flestir	viðmælendanna	voru	sammála	um	að	hlutverk	þeirra	væri	að	vera	til	staðar	

og	halda	hópnum	saman.	Skýrt	skipulag	og	skýr	fyrirmæli	væru	grundvöllur	fyrir	góðri	

útikennslu	en	með	því	væru	nemendur	vissir	um	hvað	þeir	ættu	að	gera	og	með	því	

væri	hægt	að	þjálfa	nemendurna	í	sjálfstæðum	vinnubrögðum.	

Allir	 viðmælendanna	 voru	 meðvitaðir	 um	 mikilvægi	 útikennslu	 og	 kom	 fram	 að	

kostir	 hennar	 væru	 fjölbreytni	 í	 námi,	 að	 námið	 verður	 raunverulegra	 og	 hún	 gefur	

tækifæri	 á	 því	 að	 ná	 til	 nemenda	 sem	eiga	 erfitt	með	bóklegt	 nám.	Hins	 vegar	 kom	

fram	 að	 það	 er	 margt	 sem	 virðist	 hindra	 kennarana	 í	 því	 að	 fara	 oftar	 út	 með	

nemendurna	 en	 þeir	 gera	 og	 voru	 það	 helst	 þrír	 þættir	 sem	 voru	 tilgreindir;	 of	 lítill	
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undirbúningstími,	erfiðleikar	við	að	tengja	námsefnið	við	nærumhverfið	og	álag	í	starfi.	

Eins	 kom	 fram	 að	 námsgreinarnar	 tvær	 fá	 lítinn	 tíma	 á	 stundatöflunni	 og	 að	 mikið	

námsefni	 bíður	 sem	 þarf	 að	 komast	 yfir	 sem	 getur	 verið	 erfitt	 að	 tengja	 við	

nærumhverfið,	þá	sérstaklega	í	samfélagsgreinum.	Eins	fannst	kennurum	oft	erfitt	að	

virkja	unglinga	til	þess	að	fara	út	og	kennarar	gæfu	 jafnvel	eftir	ef	nemendur	nenntu	

ekki	að	fara	út.		

Þegar	 fjallað	 var	 um	 stuðning	 í	 starfi	 sögðust	 allir	 viðmælendurnir	 finna	 fyrir	

stuðning	innan	skólanna	í	formi	jákvæðni	og	hvatningar	til	að	brjóta	upp	kennsluna	án	

þess	 þó	 að	 þeir	 væru	 sérstaklega	 hvattir	 til	 að	 fara	 út	 með	 nemendur	 sína.	 Flestir	

kennaranna	 sögðust	 þó	 vilja	 gera	 betur	 og	 til	 þess	 þyrftu	 þeir	 fræðslu	 og	 töldu	 að	

námskeið	 væri	 besta	 leiðin	 til	 þess.	 Einnig	 var	 talað	 um	 að	 til	 þess	 að	 halda	 við	

þekkingunni	og	áhuganum	væri	gott	að	kennararnir	ynnu	saman	í	teymisvinnu,	meðal	

annars	til	að	koma	í	veg	fyrir	að	þeir	leiti	aftur	í	sama	gamla	farið	í	bóklegri	kennslu.		

Hvað	 sveitarfélagið	 varðar	 sögðu	 flestir	 kennaranna	 að	 fjármagn	 stæði	 í	 vegi	 fyrir	

því	 að	 farið	 væri	 í	 lengri	 vettvangsferðir.	 Þar	 gæti	 sveitarfélagið	 komið	 inn	 með	

fjármagn	til	að	styðja	við	skólana.	Einn	viðmælendanna	sagðist	vilja	sjá	sveitarfélagið	

setja	sér	stefnu	um	útikennslu.		

Loks	kom	í	ljós	að	hluti	viðmælendanna	var	nokkuð	úrræðalaus	bæði	þegar	kom	að	

skipulagningu	 útikennslu	 vegna	 tímaleysis,	 og	 vegna	 þess	 að	 þeir	 áttu	 erfitt	með	 að	

skipuleggja	 hana	 í	 tengslum	 við	 námsefnið.	 Þá	 virtist	 sem	 nokkrir	 viðmælendanna	

virtust	ekki	hafa	almennilega	þekkingu	á	núverandi	Aðalnámskrá	grunnskóla	varðandi	

námsmat	og	hæfniviðmið.		
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5 Umræður	

Tilgangur	þessarar	rannsóknar	var	að	fá	yfirsýn	yfir	viðhorf	kennara	og	reynslu	þeirra	af	

útikennslu	 og	 notkun	 nærumhverfis	 í	 samfélags-	 og	 náttúrugreinum	 unglinga	 í	

Fjarðabyggð	og	hvers	konar	stuðning	og	ráðgjöf	kennarar	gætu	hugsað	sér	 í	 skipulagi	

og	framkvæmd	slíkrar	vinnu.	

Niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 eru	 um	margt	 líkar	 því	 sem	 fram	 hefur	 komið	 í	

rannsóknum	 á	 skólastarfi	 hérlendis	 og	 erlendis	 og	 snúa	 að	 útikennslu.	 Líkt	 og	 Inga	

Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir	 (2014)	benda	á	getur	nám	átt	 sér	 stað	á	 fleiri	

stöðum	en	einungis	í	skólastofunni.	Í	umræðum	um	hugtakið	útikennsla	taka	þær	fram	

að	 nota	má	 staði	 líkt	 og	 grenndarskóg,	 útikennslustofu,	 söfn	 og	 opinberar	 byggingar	

eða	 fyrirtæki	 sem	 vettvang	 náms.	 Kom	 það	 fram	 í	 máli	 viðmælendanna	 að	 með	

útikennslu	 eru	 nemendur	 að	 læra	 af	 reynslunni	 en	 það	 er	 í	 samræmi	 við	 kenningar	

Dewey	 sem	 byggja	 á	 því	 að	 reynsla	 barna	 sé	 grunnur	 að	 námi	 barna	 (Ólafur	 Páll	

Jónsson,	2010).		

Líkt	 og	 í	 úttekt	 Rickinsons	 o.fl.	 (2004)	 og	 rannsóknum	 Astridar	 Jóhönnu	

Kristjánsdóttur	 (2016)	 og	 Dillons	 o.fl.	 (2005)	 voru	 viðmælendur	 rannsóknarinnar	

sammála	um	að	forsendur	fyrir	árangursríkri	útikennslu	væru	gott	skipulag	og	vandaður	

undirbúningur.	 Þá	 eru	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 í	 takt	 við	 niðurstöður	

starfsháttarannsóknarinnar	(Ingvar	Sigurgeirsson	o.fl.,	2014),	Rickinsons	o.fl.	(2004)	og	

Óskar	 Kristinsdóttur	 (2017)	 sem	 benda	 til	 að	 kennarar	 á	 yngsta	 og	 miðstigi	 noti	

útikennslu	oftar	en	kennarar	á	unglingastigi	og	að	þeir	ættu	auðveldara	með	að	tengja	

námsefni	miðstigsnemenda	 og	 útikennslu	 saman.	 Flestir	 viðmælendurnir	 sögðust	 líkt	

og	 þátttakendurnir	 í	 starfsháttarannsókninni	 (Ingvar	 o.fl.,	 2014)	 að	 þeir	 vildu	 nota	

þessa	 kennsluaðferð	 oftar	 en	 þeir	 gerðu.	 Einnig	 benda	 gögn	 þessarar	 rannsóknar	 til	

þess	 að	 kennarar	 í	 náttúrugreinum	eigi	 auðveldara	með	að	 skipuleggja	útikennslu	en	

samfélagsgreinakennarar.	 Það	 rímar	 vel	 við	 úttekt	 Rickinsons	 o.fl.	 (2004)	 sem	 gaf	 til	

kynna	að	útikennsla	væri	ekki	nægilega	mikið	notuð	nema	helst	í	náttúruvísindum.	Má	
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því	 túlka	 þessar	 niðurstöður	 sem	 svo	 að	 viðfangsefni	 náttúrugreina	 virðast	 að	 mati	

kennara	vel	til	þess	fallin	að	beita	útikennslu.	

Í	orðum	viðmælenda	kom	fram	að	með	útikennslu	væri	verið	að	skapa	tengingar	við	

það	sem	áður	hafði	verið	 lært	 líkt	og	Fagerstam	og	Blom	(2013)	höfðu	bent	á	en	þau	

bentu	á	að	nemendur	örvist	við	það	að	fara	út	og	upplifa	umhverfið	og	ættu	auðveldara	

með	 að	 rifja	 upp	 það	 sem	 lært	 hefði	 verið	 um.	 Þá	 tóku	 allir	 kennararnir	 fram	 að	

nálægðin	 við	 náttúruna	 væri	 mikill	 kostur	 enda	 ekki	 langt	 að	 fara	 til	 að	 komast	 í	

ósnortna	 náttúruna.	 Líkt	 og	 í	 niðurstöðum	 Fagerstams	 (2014)	 og	 í	

starfsháttarannsókninni	(Gerður	G.	Óskarsdóttir,	2014)	kom	í	þessari	rannsókn	fram	að	

útikennsla	hentaði	vel	fyrir	nemendur	sem	fyndu	sig	illa	í	bóklegu	námi.	Kom	það	ekki	á	

óvart	 enda	 hafði	 Dewey	 (1999)	 bent	 á	mikilvægi	 þess	 að	 nemendur	 kæmust	 í	 beina	

tengingu	við	viðfangsefnið	sem	er	verið	að	læra	um.	Sagði	hann	að	með	því	að	læra	og	

lesa	í	bók	sé	viðfangsefnið	orðið	of	fjarlægt	og	óraunverulegt.		

Þá	 var	 haft	 á	 orði	 að	 með	 útikennslu	 eflist	 samskiptahæfni	 nemenda.	 Þetta	 er	 í	

samræmi	 við	 kenningar	 Vygotsky	 sem	 lagði	 áherslu	 á	 mikilvægi	 tungumálsins	 og	

samskipta	 í	 námi	 en	 hann	 sagði	 nám	 fara	 fram	 í	 félagslegu	 samhengi	 (Inga	 Lovísa	

Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014,	bls.	95;	Pound,	2006).			

Í	 þessari	 rannsókn	 kom	 fram	 að	 hlutverk	 kennaranna	 í	 útikennslu	 væri	 að	 vera	 til	

staðar	fremur	en	að	vera	of	stýrandi.	Þeir	sögðust	reyna	að	undirbúa	nemendur	vel	inni	

í	kennslustofunni	til	þess	að	gera	þeim	kleift	að	vinna	sjálfstætt	sem	gefur	nemendum	

tækifæri	 til	þess	að	vera	virkir	 í	eigin	námi.	Þá	hafa	 rannsóknir	 sýnt	 fram	á	 jákvæðan	

árangur	og	viðhorf	gagnvart	útikennslu	þó	svo	því	fylgi	vissulega	erfiðleikar.		

Þrátt	 fyrir	 jákvæðni	 gagnvart	 útikennslu	 kom	 skýrt	 fram	 að	 það	 er	 ýmislegt	 sem	

hindrar	kennarana	í	því	að	nýta	nærumhverfið	meira	en	þeir	gera	í	sinni	kennslu.	Voru	

það	fyrst	og	fremst	þrír	þættir	sem	að	stóðu	í	vegi	fyrir	því.	Í	fyrsta	lagi	var	talað	um	of	

lítinn	undirbúningstíma	og	tímaleysi	 líkt	og	kom	fram	í	niðurstöðum	Cengelci	(2013).	 Í	

öðru	 lagi	 virðist	 sem	 svo	 að	 kennsla	 kennaranna	 stýrist	 að	 verulegu	 leyti	 af	

kennslubókunum	 og	 þeir	 áttu	 oft	 erfitt	 með	 að	 tengja	 námsefni	 unglingastigsins	 við	

nærumhverfi	 skólanna.	 Þetta	 eru	 svipaðar	 niðurstöður	 og	 komu	 fram	 í	 rannsóknum	

Hafsteins	 Karlssonar	 (2007)	 og	 Astridar	 (2016)	 en	 í	 rannsókn	 hennar	 kom	 fram	 að	
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kennarar	 töldu	 sig	 þurfa	 aðgengi	 að	 námsefni	 um	 útikennslu.	 Í	 þriðja	 lagi	 upplifðu	

kennararnir	 álag	 í	 starfi	 og	mátti	 greina	 áhyggjur	 af	 kulnun	 kennara	 í	 starfi	 þar	 sem	

kröfurnar	 sem	 gerðar	 eru	 til	 þeirra	 þykja	 orðnar	 of	 miklar.	 Auk	 þessara	 þátta	 komu	

fram	 hindranir	 sem	 ekki	 komu	 á	 óvart.	 Var	 talað	 um	 of	 fáa	 tíma	 á	 stundatöflu	 fyrir	

kennslu	 einstakra	 námsgreina,	 vont	 veðurfar	 og	 að	 nemendur	 sjái	 ekki	 tilgang	 með	

útikennslunni.	Þetta	eru	allt	þættir	sem		eru	í	samræmi	við	niðurstöður	Astridar	(2016),	

Dillons	 o.fl.	 (2005)	 og	 Óskar	 Kristinsdóttur	 (2017)	 og	 því	 í	 raun	 engin	 nýlunda	 hér	 á	

ferðinni.		

Aðalnámskráin	 (2011)	 kveður	 á	 um	 skólar	 eigi	 að	 byggja	 upp	 virk	 tengsl	 við	

nærsamfélagið	 og	 samstarf	 við	 einstaklinga,	 félagasamtök,	 fyrirtæki	 og	 stofnanir.	 Í	

námskránni	segir	að	mikilvægt	sé	að	gera	nám	merkingarbærara	fyrir	nemendur	með	

því	að	tengja	það	við	raunveruleikann	í	þeirra	umhverfi.	Það	megi	gera	til	dæmis	með	

því	 að	 fara	 út	 með	 nemendur	 þar	 sem	 þeir	 fá	 að	 njóta	 umhverfis	 síns;	 menningar,	

listastarfseminnar,	 íþrótta-,	 félags-	 og	 tómstundastarfsins	 og	 atvinnulífsins	 (bls.	 46).	

Eins	er	hvatt	til	þess	að	nemendur	fái	að	öðlast	þekkingu	eftir	margvíslegum	leiðum	og	

að	 þeir	 fái	 tækifæri	 til	 þess	 að	 nota	 náttúruna	 og	 umhverfið	 sem	 vettvang	 náms	 og	

kennslu	og	er	sérstaklega	tekið	fram	að	það	sé	hægt	að	gera	í	gegnum	útikennslu	(bls.	

38).	 Í	umfjöllun	um	bæði	samfélags-	og	náttúrugreinar	er	sérstaklega	kveðið	á	um	að	

nýtingu	nærumhverfisins.		

Líkt	 og	 kom	 fram	 í	 niðurstöðum	 Dillons	 o.fl.	 (2005)	 virtust	 þátttakendur	 þessarar	

rannsóknar	 ekki	 hafa	 nægilega	 mikla	 þekkingu	 og	 skilning	 á	 Aðalnámskránni	 þegar	

kæmi	 að	 útikennslu	 en	 þegar	 hún	 er	 rýnd	 má	 sjá	 að	 hún	 hvetur	 til	 þess	 að	

nærumhverfið	 sé	 nýtt	 í	 skólastarfi.	Orð	þeirra,	 um	að	námskráin	 sé	 ekki	 hvetjandi	 til	

þess	að	beita	útikennslu	eða	að	hún	feli	ekki	í	sér	stuðning	til	þess	að	gera	útikennslu	

að	hluta	af	námi	nemenda,	komu	því	nokkuð	á	óvart.	Viðmælendurnir	virðast	gera	sér	

grein	 fyrir	því	að	það	eru	ákveðin	hæfniviðmið	sem	eigi	að	nást	og	að	hægt	sé	að	ná	

þeim	með	því	að	fara	út	fyrir	veggi	skólans.	Þrátt	fyrir	það	virðist	það	vera	svo,	líkt	og	

rannsókn	Hafsteins	(2007)	gaf	til	kynna,	að	þeir	leiti	ekki	í	Aðalnámskrána	til	stuðnings.	

Því	vakna	upp	spurningar	um	hvort	viðmælendur	þekki	inntak	námskrárinnar	ekki	nógu	

vel;	hvort	hún	vaxi	þeim	í	augum;	eða	að	framsetning	hennar	valdi	því	að	þeir	eigi	erfitt	

með	 að	 fóta	 sig	 innan	 hennar.	 Kennararnir	 gera	 sér	 grein	 fyrir	 jákvæðum	 áhrifum	
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útikennslu	en	beita	henni	þó	ekki	líkt	og	þeir	vildu	og	bera	við	skorti	á	undirbúningstíma	

eða	 að	 önnur	 störf	 séu	 tímafrek	 sem	 veldur	 því	 að	 þeir	 komist	 ekki	 til	 undirbúnings	

útikennslunnar.		

En	 hvernig	 er	 hægt	 að	 styðja	 við	 þessa	 kennara	 og	 gera	 þeim	 kleift	 að	 nýta	

nærumhverfið	meira,	líkt	og	margir	sögðust	vilja	gera?	Flestir	viðmælendurnir	sögðust	

fá	stuðning	frá	skólunum	í	formi	jákvæðni	og	óformlegrar	hvatningar	en	það	er	ljóst	að	

þeir	eru	ekki	sérstaklega	hvattir	til	þessa	að	fara	út	og	nýta	nærumhverfi	skólanna.	Það	

er	því	algjörlega	undir	áhuga	þeirra	sjálfra	komið	hvort	þeir	geri	það,	líkt	og	niðurstöður	

starfsháttarannsóknarinnar	 sögðu	 (2014).	 Samkvæmt	 niðurstöðum	 Ingu	 Lovísu	 og	

Auðar	 (2014)	 skiptir	 þó	 áhugi	 og	 jafnvel	 þrýstingur	 skólastjórnenda	 máli	 varðandi	

útikennslustarf	skóla	sem	er	vert	fyrir	skólastjórnendur	Fjarðabyggðar	að	hafa	í	huga	ef	

styrkja	á	slíkt	starf	í	skólum	sveitarfélagsins.		

Kennararnir	sögðust	þurfa	á	kveikju	og	fræðslu	að	halda	um	möguleika	útikennslu	og	

töldu	flestir	að	námskeið	væri	best	til	þess	fallið.	Eins	taldi	hluti	af	viðmælendunum	að	

það	myndi	hjálpa	þeim	að	eiga	í	samstarfi	við	aðra	samfélags-	og	náttúrugreinakennara	

en	vegna	smæðar	skólanna	eru	kennararnir	að	einhverju	leyti	einyrkjar.	Eins	kom	það	

fram	að	til	þess	að	gera	þeim	kleift	að	fara	 í	vettvangsferðir	 í	önnur	bæjarfélög	þyrfti	

sveitarfélagið	að	leggja	meira	fé	í	skólana.		

Í	 ljósi	niðurstaðna	þessarar	 rannsóknar	virðast	áskoranir	 skóla	Fjarðabyggðar	 liggja	

bæði	í	innri	og	ytri	þáttum	skólastarfsins.	Innri	þættina	mætti	flokka	niður	í	skipulag	og	

undirbúning	 kennslunnar;	 hlutverk	 kennslubóka	 í	 skólastarfi;	 þekking	 á	 áherslum	

Aðalnámskrárinnar;	 og	 stuðning	 við	 kennara.	 Ytri	 þættina	 mætti	 hins	 vegar	 flokka	 í	

fjármagn	 til	 þess	 að	 fara	 í	 lengri	 vettvangsferðir;	 stundatöflu	 skólastarfsins;	 og	

mögulega	stefnumótun	um	nýtingu	nærumhverfisins.		

5.1 Horft	til	framtíðar	
Þrátt	fyrir	vandamál	sem	virtust	hindra	kennarna	í	að	fara	oftar	út	með	nemendur	sína	

en	 þeir	 vildu	 er	mikilvægt	 að	 horfa	 á	 vandamálin	 sem	 „eitthvað	 til	 þess	 að	 yfirstíga“	

eins	 og	 einn	 viðmælendanna	 sagði.	 Miðað	 við	 niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 eru	

greinileg	tækifæri	 fyrir	skóla	Fjarðabyggðar	til	umbóta	varðandi	útikennslu	og	nýtingu	

nærumhverfisins.		
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Beina	þarf	sjónum	bæði	að	innri	þáttum	skólastarfsins	–	sem	varða	kennarana	sjálfa	

og	hvað	þeir	geta	gert	 til	að	styrkja	sig	 í	 starfi	–	og	að	ytri	þáttum	skólastarfsins	sem	

byggjast	á	þeim	þáttum	skólastarfsins	sem	tengist	ekki	kennurunum	sjálfum	beint.		

Hvað	varðar	 innri	þættina	má	segja	að	það	séu	þrír	þættir	sem	vert	væri	að	 leggja	

áherslu	á.	Í	fyrsta	lagi	þarf	að	veita	kennurum	færi	á	samvinnu	og	auknum	undirbúningi	

fyrir	 útikennslu.	 Í	 ljósi	 smæðar	 skólanna	 væri	 þetta	 gott	 tækifæri	 fyrir	 kennarana	 að	

hittast	og	eiga	samtal	um	hvernig	þeir	sjái	fyrir	sér	að	kennslunni	væri	háttað.	Í	kjölfarið	

gætu	þeir	skipulagt	kennsluna	í	sameiningu.	Þó	kennslan	yrði	aldrei	eins	í	skólunum,	þá	

eiga	 bæjarfélögin	 margt	 sameiginlegt.	 Í	 því	 felst	 stuðningur	 og	 gefur	 kennurum	

tækifæri	til	að	eiga	samtal	um	Aðalnámskrána	og	hvaða	hæfniviðmiðum	eigi	að	ná	með	

útikennslunni.		

Í	öðru	 lagi	þarf	að	veita	kennurum	sveitarfélagsins	stuðning	til	efla	þekkingu	sína	á	

útikennslu.	Greinilega	kom	 í	 ljós	að	kennararnir	 telja	 sig	þurfa	 fræðslu	á	möguleikum	

útikennslu	 þótt	 tveir	 segðust	 telja	 sig	 hafa	 mjög	 góða	 þekkingu	 á	 útikennslu.	

Stuðningurinn	 gæti	 meðal	 annars	 falið	 í	 sér	 leiðsögn	 þar	 sem	 greind	 eru	 hvaða	

námstækifæri	skólarnir	hafa	í	sínu	nærumhverfi.	Þessi	stuðningur	gæti	til	dæmis	komið	

frá	 sérfræðingum	 eða	 kennurum	 sem	hafa	 tileinkað	 sér	 útikennslu	 í	 sínu	 starfi.	Með	

þessu	er	einnig	búinn	til	grundvöllur	fyrir	kennara	að	eiga	samtalið	inni	í	skólunum	og	

að	vera	styðjandi	fyrir	hvert	annað.		

Í	þriðja	lagi	þarf	að	skoða	hvert	hlutverk	kennslubóka	er	í	skólum	Fjarðabyggðar.	Það	

þarf	 að	 rýna	 í	 það	 hvernig	 þær	 tengjast	 hæfniviðmiðum	 Aðalnámskrárinnar	 sem	

kennslan	á	að	byggja	á.	Með	nýjum	hæfniviðmiðum	gefst	kennurum	meira	tækifæri	en	

áður	að	 leggja	ekki	eingöngu	áherslu	á	ákveðnar	námsbækur	og	hvað	 stendur	 í	þeim	

heldur	hvað	nemendur	eiga	að	geta	gert	eftir	námið.	Mikilvægt	er	að	kennslubækurnar	

séu	 hluti	 af	 gögnum	 kennara	 en	 passa	 þarf	 að	 þær	 stýri	 ekki	 öllu	 skipulagi	

skólastarfsins.		

Hvað	varðar	ytri	þætti	er	þrennt	sem	vert	er	að	rýna	í.	Í	fyrsta	lagi	þarf	að	skoða	það	

fjármagn	 sem	 skólarnir	 fá	 og	 hvernig	 því	 er	 varið.	 Í	 þessari	 rannsókn	 tók	 hluti	

kennaranna	fram	að	ekki	væri	auðvelt	að	sækja	fjármagn	til	 lengri	vettvangsferða.	Því	
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er	 mikilvægt	 að	 rýna	 vel	 í	 hvað	 fjármagn	 skólanna	 fer	 og	 hvort	 hægt	 sé	 að	 veita	

kennurum	frekara	svigrúm	til	þess	að	skipuleggja	slíkar	ferðir	ef	áhugi	er	fyrir	því.				

Í	öðru	lagi	þarf	að	skoða	hvort	breyta	mætti	skipulagi	stundatöflunnar	en	erfitt	getur	

reynst	 að	 skipuleggja	 útikennslu	 fyrir	 einungis	 40	 mínútna	 kennslustund.	 Ræða	 þarf	

hvort	möguleg	lenging	kennslustunda	væri	álitlegur	kostur.		

Í	þriðja	lagi	er	vert	að	skoða	hvort	að	stefnumótun	um	nýtingu	nærumhverfisins	sé	

góður	kostur	 fyrir	 skólastarfið	 í	 Fjarðabyggð.	 Í	þessari	 rannsókn	virtist	 sem	slík	 stefna	

væri	ekki	til	staðar	og	því	má	segja	að	það	sé	gott	tækifæri	fyrir	sveitarfélagið	að	móta	

sér	stefnu	til	þess	að	koma	skólunum	í	enn	meira	samband	við	nærsamfélagið	 líkt	og	

Aðalnámskráin	hvetur	skóla	til	að	gera.		

Telur	rannsakandi	að	þessar	tillögur	geti	komið	bæði	kennurum	og	skólasamfélaginu	

í	 Fjarðabyggð	 í	 heild	 að	 góðum	 notum	 til	 þess	 að	 styrkja	 útikennslu	 og	 nýtingu	

nærumhverfisins	í	skólastarfi	sveitarfélagsins.		

Auk	 ofan	 talinna	 innri	 og	 ytri	 þátta	 má	 segja	 að	 fram	 hafi	 komið	 nokkrir	 rauðir	

þræðir	 sem	beinast	annars	 vegar	að	kennurunum	sjálfum	og	hins	 vegar	 stjórnendum	

skólanna	 og	 sveitarfélaginu.	 Þessir	 þræðir	 virðast	 vera	 talsverð	 hindrun	 að	 mati	

kennaranna	 en	 eru	 hugsanlega	 hluti	 af	 stærra	 vandamáli.	 Má	 þar	 nefna	 erfiðleika	

kennaranna	við	að	tengja	námsefnið	við	nærumhverfið.	Spyrja	má	hvort	nauðsynlegt	sé	

að	semja	námsefni	 fyrir	útikennslu	eða	hvort	að	kennarar	séu	ekki	nægilega	opnir	og	

þjálfaðir	til	að	greina	mögulegar	tengingar	milli	hæfniviðmiða	námskrár,	námsefnis	og	

nærumhverfisins	sem	þeir	búa	í.	Þá	má	líka	spyrja	hvort	kennararnir	þekki	ekki	annað	

námsefni	sem	er	til	og	er	í	boði	eða	hvort	kennarar	séu	of	uppteknir	við	að	komast	yfir	

ákveðið	magn	af	námsefni	sem	þeir	telji	að	útikennsla	tefji	fyrir.	

Efni	þessarar	rannsóknar	bendir	til	þess	að	rýna	þurfi	enn	frekar	í	hvernig	kennurum	

nýtist	 undirbúningstíminn	 sem	kjarasamningar	 þeirra	 gera	 ráð	 fyrir.	 Skoða	þarf	 hvort	

kennarar	hafi	nægilega	góðan	skilning	á	eigin	kjarasamningum	og	hvort	þá	skorti	í	raun	

meiri	undirbúningstíma	fyrir	kennslu,	eða	hvort	skapa	þurfi	aukið	svigrúm	til	að	vinna	

önnur	viðamikil	viðfangsefni	sem	hafa	bæði	fjölgað	og	vaxið	að	umfangi	síðustu	ár	og	

áratugi	en	eru	tímafrekari	en	gögn	eru	til	um.		
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6 Samantekt	

Megintilgangur	 þessarar	 ritgerðar	 var	 að	 fá	 yfirsýn	 yfir	 viðhorf	 kennara	 og	 reynslu	

þeirra	af	útikennslu	og	notkun	nærumhverfis	í	samfélags-	og	náttúrugreinum	unglinga	í	

Fjarðabyggð	og	hvers	konar	stuðning	og	ráðgjöf	kennarar	gætu	hugsað	sér	 í	 skipulagi	

og	framkvæmd	slíkrar	vinnu.		

Viðmælendur	 rannsóknarinnar	 höfðu	 allir	 að	 einhverju	 leyti	 reynslu	 af	 útikennslu,	

hvort	sem	var	í	samfélags-	og	náttúrugreinum	eða	öðrum	námsgreinum.	Flestir	þeirra	

sögðust	 þó	 vilja	 beita	 útikennslu	 meira	 en	 þeir	 í	 raun	 gerðu.	 Algengast	 var	 að		

náttúrulegar	aðstæður	væru	notaðar	 sem	vettvangur	útikennslu,	 líkt	og	 fjara,	 fjöll	 og	

tjarnir	 en	 einnig	 hafði	 verið	 farið	 í	 vettvangsferðir	 í	 opinberar	 stofnanir	 og	 fyrirtæki.	

Þeir	 gerðu	 sér	 allir	 grein	 fyrir	 því	 að	 lykilatriði	 í	 að	 gera	 útikennslu	 árangursríka	 væri	

góður	undirbúningur	og	skipulag	en	með	því	fælist	hlutverk	þeirra	úti	helst	í	því	að	vera	

til	staðar	og	að	fylgjast	með	að	framkvæmd	kennslunnar	færi	fram	líkt	og	ætlast	væri	

til.	Nokkur	munur	var	á	því	hvað	kennararnir	 sögðust	 fara	oft	út	með	nemendur	sína	

yfir	 skólaárið.	Það	ylti	meðal	annars	á	veðri;	því	þóttu	haustin	og	vorin	betur	 til	þess	

fallin	að	farið	væri	út.	Sögðust	þeir	nota	nærumhverfið	allt	 frá	tvisvar	á	ári	upp	í	einu	

sinni	í	mánuði.		

Kennararnir	 gerðu	 sér	 grein	 fyrir	 því	 að	 útikennsla	 yki	 fjölbreytni	 kennslunnar	 og	

gæfi	 nemendum	 tækifæri	 til	 að	 upplifa	 hlutina	 öðruvísi	 en	 gert	 er	 inni	 í	

kennslustofunni.	Nemendur	 lærðu	af	reynslunni	og	ættu	þeir	auðveldara	með	að	rifja	

upp	 námsefnið	 og	 tengja	 það	 við	 það	 sem	 áður	 hafði	 verið	 lært.	 Þá	 kom	 fram	 að	

samskiptahæfni	nemenda	eflist	í	útikennslu.	Kennarar	töldu	sig	lánsama	að	vera	í	mikilli	

nálægð	við	náttúruna	og	töldu	sig	ekki	þurfa	að	bæta	aðstöðuna	sína.		

Viðmælendurnir	 sögðust	þó	upplifa	hindranir	 í	 starfi	 sem	kæmu	 í	 veg	 fyrir	 að	þeir	

beittu	 útikennslu	 oftar	 en	 þeir	 í	 raun	 gerðu.	 Hindranirnar	 eru	 fyrst	 og	 fremst	 lítill	

undirbúningstími;	 kennslubækur	 og	 það	 námsefni	 sem	 þarf	 að	 fara	 yfir	 virtust	 stýra	

kennslunni;	og	loks	upplifðu	hluti	kennaranna	mikið	álag	í	starfi.	Aðrar	hindranir	sögðu	
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þeir	 vera	 að	 námsgreinunum	 væri	 úthlutaður	 lítill	 tími	 á	 stundatöflunni;	 slæmt	

veðurfar;	 mikið	 námsefni	 á	 unglingastigi	 sem	 þarf	 að	 komast	 yfir;	 og	 takmarkað	

framboð	 af	 söfnum	 og	 fyrirtækjum.	 Ef	 fara	 ætti	 í	 lengri	 vettvangsferðir	 sögðust	

viðmælendurnir	 eiga	 í	 erfiðleikum	 með	 að	 sækja	 fjármagn.	 Þá	 sögðust	 þrír	

viðmælendur	sem	voru	einnig	miðstigskennarar	fara	oftar	út	með	nemendur	á	því	stigi.	

Þótti	þeim	auðveldara	að	tengja	námsefni	þeirra	við	notkun	nærumhverfisins	auk	þess	

að	yngri	krakkar	væru	áhugasamari	um	að	fara	út.		

Kennararnir	upplifðu	að	þeir	fengu	stuðning	fyrir	útikennslu	og	fólst	hann	í	jákvæðni	

og	 óformlegri	 hvatningu.	 Engin	 sérstök	 áhersla	 er	 lögð	 á	 útikennslu	 og	 nýtingu	

nærumhverfisins	í	skólunum	og	því	veltur	það	á	áhuga	kennaranna	hvort	farið	sé	út	eða	

ekki.	 Þeir	 töldu	 sig	 þó	 þurfa	 á	 fræðslu	 að	 halda	 sem	 mætti	 jafnvel	 staðtengja	 við	

bæjarfélögin.	Þeim	þótti	einnig	mikilvægt	að	komið	væri	á	samtali	milli	kennara,	hvort	

sem	 væri	 innan	 skóla	 eða	 á	 milli	 skóla	 sveitarfélagsins	 alls.	 Kennararnir	 fundu	 ekki	

stuðning	 í	 Aðalnámskránni	 sem	 þeir	 sögðu	 vera	mjög	 opna	 og	 kom	 það	 fram	 í	 máli	

hluta	 viðmælendanna	 að	 þeim	 þótti	 námskráin	 ekki	 hvetja	 þá	 til	 að	 nota	 útikennslu	

sérstaklega.	Það	væri	þeirra	val	hvort	það	væri	gert	eða	ekki.	Kennararnir	höfðu	fæstir	

kynnt	sér	námskrána	með	útikennslu	sérstaklega	í	huga.	

Þegar	rýnt	var	í	viðtölin	mátti	greina	tvo	þætti	í	máli	viðmælenda	sem	var	ekki	spurt	

sérstaklega	um.	Það	var	í	fyrsta	lagið	mikið	álag	í	starfi	og	virðist	hluti	viðmælendanna	

væra	úrræðalaus	þegar	kæmi	að	því	að	skipuleggja	útikennslu	þar	sem	að	stór	hluti	af	

undirbúnings-	 og	 vinnutíma	 þeirra	 færi	 í	 önnur	 verkefni	 en	 undirbúning	 kennslu.	 Þá	

virtist	 kennslan	 byggjast	 að	 verulegu	 leyti	 á	 námsefni	 og	 kennslubókum.	 Í	 öðru	 lagi	

komu	fram	vísbendingar	um	að	hluti	viðmælendanna	virtist	ekki	þekkja	Aðalnámskrána	

frá	 2011	 nægilega	 vel	 og	 ættu	 því	 erfitt	 með	 að	 tengja	 saman	 hæfniviðmiðin	 og	

námsmat.		

Í	 ljósi	 niðurstaðna	 virðast	 áskoranir	 útikennslu	 í	 samfélags-	 og	 náttúrugreinum	 í	

Fjarðabyggð	liggja	bæði	 í	 innri	og	ytri	þáttum	skólastarfsins.	 Innri	þættirnir	 lúta	að:	1)	

samvinnu	 og	 undirbúningi	 kennaranna,	 2)	 stuðningi	 til	 þess	 að	 efla	 þekkingu	

kennaranna	á	útikennslu	og	3)	hlutverki	kennslubóka	og	hversu	mikið	þær	virðast	stýra	

kennslunni.	 Ytri	 þættirnir	 lúta	 að:	 1)	 skorti	 á	 fjármagni	 til	 þess	 að	 fara	 í	 lengri	



	

67	

vettvangsferðir,	 2)	 takmörkunum	 stundatöflunnar	 og	 lítils	 tíma	 námsgreinanna	 innan	

hennar	og	3)	mögulegri	stefnumótun	um	nýtingu	nærumhverfisins.		
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Viðauki	A:	Bréf	til	skólastjóra	

Nafn	

Skólastjóri	

	

Seyðisfjörður,	6.	apríl	2018	

	

Sæll	nafn	

Ég	 heiti	 Arna	 Magnúsdóttir	 og	 er	 að	 vinna	 meistararannsókn	 í	

grunnskólakennarafræðum	við	Háskóla	 Íslands.	 Tilgangurinn	 er	 að	 skoða	 hvers	 konar	

stuðning	unglingakennarar	í	samfélags-	og	náttúrugreinum	í	Fjarðabyggð	myndu	vilja	til	

að	efla	útkennslu	og	notkun	nærumhverfisins	í	kennslu	sinni.		

Þess	vegna	óska	ég	eftir	leyfi	þínu	til	að	tala	við	alla	kennara	unglinga	sem	kenna	þessar	

greinar	í	skóla.	

Leiðbeinandi	 minn	 er	 Auður	 Pálsdóttir	 (audurp@hi.is)	 við	 Menntavísindasvið	 HÍ	 og	

veitum	við	allar	frekari	upplýsingar	fúslega.	

	

Bestu	kveðjur,	

Arna	Magnúsdóttir	
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Viðauki	Á:	Bréf	til	kennara	

Sæl/sæll	nafn	

Ég	 heiti	 Arna	 Magnúsdóttir	 og	 er	 að	 vinna	 meistararannsókn	 í	

grunnskólakennarafræðum	við	Háskóla	 Íslands.	 Tilgangurinn	 er	 að	 skoða	 hvers	 konar	

stuðning	unglingakennarar	í	samfélags-	og	náttúrugreinum	í	Fjarðabyggð	myndu	vilja	til	

að	efla	útkennslu	og	notkun	nærumhverfisins	í	kennslu	sinni.		

Þess	vegna	 langar	mig	að	 fá	að	spjalla	við	þig	um	reynslu	þína	og	sjónarmið	og	 fá	að	

hitta	þig	 í	þínum	skóla.	Fullkomnum	trúnaði	er	heitið	og	verða	nöfn	kennara,	kyn	eða	

vinnustaður	hvergi	greinanleg	í	umfjöllun	minni	um	efnið.	

Leiðbeinandi	 minn	 er	 Auður	 Pálsdóttir	 (audurp@hi.is)	 við	 Menntavísindasvið	 HÍ	 og	

veitum	við	fúslega	allar	frekari	upplýsingar.	

	

Virðingarfyllst,	

Arna	Magnúsdóttir	
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Viðauki	B:	Viðtalsrammi	fyrir	kennara	

Sæl/sæll	og	takk	fyrir	að	hitta	mig.	

Í	 rannsókn	minni	er	ég	að	skoða	með	hvaða	hætti	samfélags-	og	náttúrfræðikennarar	

unglinga	í	Fjarðabyggð	nýta	nærumhverfi	síns	skóla	í	starfinu	og	hvers	konar	stuðningur	

þeir	telja	sig	þurfa	til	að	efla	slíka	vinnu.	Tilgangurinn	er	að	fá	yfirsýn	yfir	hvernig	málum	

er	 háttað	 hér	 í	 sveitarfélaginu	 og	 hvers	 konar	 stuðning	 og	 ráðgjöf	 kennarar	 gætu	

hugsað	sér	í	skipulagi	og	framkvæmd	slíkrar	vinnu.	

Svona	í	upphafi:	

1.	hluti	

Hvað	kennir	þú	hérna,	hvaða	aldri	og	hverjum?	Kennir	þú	eitthvað	annað?	

Fer	einhver	hluti	af	námi	unglinganna	fram	í	nærumhverfi	skólans?	

Hvert	er	helst	farið?	(Hvaða	staðir	eru	það	helst?)	

Eru	þetta	ferðir	sem	byggja	á	ákveðnu	skipulagi/verkefnum?	

Hve	oft	er	farið	út	fyrir	skólann?	

Getur	þú	lýst	því	eitthvað	fyrir	mér	hvað	nemendur	gera	þar?	

Hvað	gerir	þú	þar	–	geturðu	lýst	því?	

2.	hluti	

Hvernig	myndir	þú	útskýra	hugtakið	útikennsla	og/eða	útinám?	

(Því	næst	var	eftirfarandi	skilgreining	sýnd	með	stóru	letri	á	A4	blaði	og	lesin	upp)	

Útikennsla	 er	 allt	 það	 nám	 sem	 á	 sér	 stað	 utan	 veggja	 skólans.	 Kennslan	 er	 færð	 út	 í	

nærumhverfið	og	getur	hún	átt	sér	stað	 í	náttúrunni,	söfnum,	fyrirtækjum,	stofnunum	og	alls	

staðar	þar	sem	námsleg	tækifæri	er	að	finna	fyrir	utan	kennslustofuna.	Þá	er	staðurinn	sem	er	

heimsóttur	gjarnan	bæði	viðfangsefnið	og	vettvangur	námsins	(Byggt	á:	Inga	Lovísa	Andreassen	

og	Auður	Pálsdóttir,	2014)		

3.	hluti	

Hvernig	myndirðu	lýsa	reynslu	þinni	af	útikennslu	miðað	við	þessa	skilgreiningu?	
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Hvað	í	kennslunni	þinni	mætti	flokka	sem	útikennslu	samkvæmt	þessari	skilgreiningu?	

Hvað	ertu	sátt(ur)	við	–	hvað	viltu	gera	betur?	

Geturðu	 tekið	 dæmi	 um	 vel	 heppnaða	 útikennslu	 hjá	 þér,	 eða	 eitthvað	 sem	 þú	 ert	

ánægð(ur)	með?	

Hvernig	heldurðu	að	unglingarnir	upplifi	útikennsluna?	

Hverjir	finnst	þér	vera	kostir	og/eða	gallar	þess	að	hafa	útikennslu	sem	hluta	af	námí	í	

samfélagsgreinum/náttúrugreinum?	

Hvaða	tilgang	finnst	þér	það	hafa	fyrir	nemendur	að	fara	út	fyrir	skólastofuna?		

En	fyrir	þig	sem	kennara	í	samfélagsgreinum	(náttúrugreinum)	á	unglingastigi?	

Hvaða	tækifæri	sérðu	í	útikennslu?	

Hvað	kemur	helst	í	veg	fyrir	að	þú	hafir	meiri	útikennslu	í	þinni	kennslu?	

Hvernig	hefur	námsmati	verið	háttað	í	tengslum	við	útinám?		

Hvers	konar	námsmat	hefurðu	notað	í	tengslum	við	útinámið?	

Hvernig	veistu	hvort	nemendur	hafa	lært	eitthvað	og	hvernig	þeim	gengur?	

Hvernig	hefur	skráning	farið	fram?	

Hvað	 í	 útiumhverfi	 skólans	 hefur	 þú	 séð	 (eða	 telurðu)	 að	 ýti	 undir	 nám	 eða	 styrki	

útinám?	

Er	eitthvað	 í	náttúrunni	 í	 kring,	 söfn,	 fyrirtæki	eða	 stofnanir	 sem	gætu	nýst	 í	útinámi	

unglinganna?	

4.	hluti	

Hefur	þú	haft	 tækifæri	eða	 tilefni	 til	að	skoða	hvernig	umfjöllun	um	útikennslu	er	 í	

aðalnámskránni?	

Ef	svo,	í	hvaða	samhengi?	

Hvernig	skilur	þú	kröfur	aðalnámskrár	um	útkennslu	í	námi	nemenda?	

Finnst	þér	þú	eigi	að	beita	útikennslu	samkvæmt	aðalnámskrá?	

Finnst	 þér	 aðalnámskráin	 veita	 þér	 nægan	 stuðning	 eða	 svigrúm	 til	 að	 sinna	

útikennslu?	
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5.	hluti	

En	ef	við	beinum	sjónum	frá	þinni	eigin	kennslu	að	skólanum	í	heild;	

Hvar	(og	hvernig)	sérðu	útikennslu	koma	inn	í	námssvið/námsgreinar	skólastarfsins?	

Hvað	hefur	almennt	verið	gert	í	skólanum	þínum	og	mætti	flokka	sem	útikennslu?	

Ef	við	horfum	á	skólastarf	í	sveitarfélaginu:	

Hvernig	telur	þú	að	styrkja	megi	útkennslu	í	skólum	sveitarfélagsins	almennt?	

Hvers	konar	kennsluhættir	eru	vel	til	þess	fallnir?	(Hvernig	vildir	þú	vinna?)	

Hvaða	viðfangsefni	viltu	að	nemendur	fáist	við?	

Hvers	konar	námsmat	hentar?	

6.	hluti	

Hvernig	útiumhverfi	skóla	myndir	þú	helst	kjósa	þér?	

Hvers	vegna?	

Hvernig	 mætti	 breyta	 eða	 bæta	 næsta	 umhverfi	 skólans	 (eða	 einverja	 staði	 í	

nágrenninu)	til	þess	að	þú	myndir	fara	meira	út	fyrir	skólann	með	nemendur?	

Finnst	þér	þú	fá	stuðning	fyrir	útikennslu?	

Í	hverju	felst	sá	stuðningur?	

Hvaðan	 kemur	 sá	 stuðningur	 ef	 hann	 er	 til	 staðar?	 Hvað	 gera	 stjórnendur	 eða	

samkennarar	sem	hann	upplifir	sem	stuðning?	

Myndir	þú	vilja	frekari	stuðning	til	að	efla	útikennslu?	

Hvað	myndi	henta	þér?		

Hvað	hentar	í	skólanum	í	heild?	

Á	hvaða	formi	mætti	stuðningurinn	vera?		

Er	 eitthvað	 sem	 þér	 finnst	 skólinn	 eða	 aðrar	 stofnanir	 gætu	 gert	 til	 þess	 að	 auka	

stuðning	við	útikennslu?	

Hvers	konar	endurmenntun	myndi	henta?	

Hvers	konar	endurmenntun	myndi	henta	þér?		

En	skólasamfélaginu	hérna?	

Hvernig	ráðgjöf	eða	leiðsögn	myndi	henta	þér?	
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Kennslureynsla	þín	(í	árum)?	

Hvaða	menntun	hefurðu?	

Þá	er	þetta	komið	hjá	mér.	

Er	eitthvað	sem	þú	vilt	spyrja	um	að	lokum?	

Kærar	þakkir	fyrir	þátttökuna.		

	

	

	

	

	


