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Ágrip 

Útikennsla er nálgun í kennslu sem hefur verið að færast í aukana nýlega. Rannsóknir hafa 

sýnt að útikennsla getur haft jákvæð áhrif á viðhorf nemenda til náttúrunnar, stuðlað að 

betri námsárangri og meiri hreyfingu. Markmið með rannsókn þessari er að kanna reynslu og 

viðhorf náttúrufræðikennara til útikennslu og komast að því hvers vegna þeir kjósa að nýta 

sér þessa nálgun í kennslu og hvort þeir telji hana vera líklega til árangurs. Ætlunin er að 

fanga hvað það er sem þeim finnst áhugavert og jákvætt við útikennslu en einnig hvað það er 

sem hindrar þá hvað mest í að nota þessa nálgun í kennslu. Annað markmið er að auka 

umræðu um þessa nálgun í kennslu meðal kennara. 

Rýnt var í reynslu og viðhorf sex náttúrufræðikennara á mið- og unglingastigi. Tekin voru 

opin, hálfstöðluð einstaklingsviðtöl við sex náttúrufræðikennara sem hafa reynslu af að nota 

útikennslu í umfjöllun um náttúrufræði. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 

náttúrufræðikennararnir höfðu almennt jákvæð viðhorf til útikennslu. Þeir nýttu sér þessa 

nálgun í kennslu vegna þess að þeim fannst hún hafa jákvæð áhrif á virkni og áhuga 

nemenda á náttúrufræði. Einnig vakti útinámið áhuga nemenda á viðfangsefnunum. Þeim 

fannst útinámið gefa nemendum sem oft eiga erfitt annars staðar tækifæri á því að blómstra 

í nýju ljósi og mæta samnemendum sínum á jafningjagrundvelli. Kennararnir töldu að 

nemendur hreyfðu sig meira með útikennslunni. En ýmsar hindranir geta staðið í vegi fyrir 

því að hún sé notuð í meira mæli en raun ber vitni. Kennurunum fannst tímaskortur, 

reynsluleysi, veðurfar, kostnaður og öryggisstaðlar vera aðalhindranirnar. Þeir fengu 

stuðning samkennara, nemenda og foreldra varðandi útikennsluna en fannst mikilvægt að 

hvatning og stuðningur skólastjórnenda væri einnig til staðar og töldu sig fá hann. 

Kennurunum fannst lítil hjálp í aðalnámskrá hvað þetta varðar, þar sem hún var álitin loðin 

og óskýr. Þeir vildu fá frekari stuðning þar sem útikennsla væri fléttuð meira inn í námsefnið 

og boðið væri upp á fleiri námskeið fyrir kennara. 
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Abstract 

“The common experience you gain with the students is so precious and you can always 

refer to it'': Experience and perspectives of natural science teachers toward outdoor 

education 

Outdoor education is a teaching approach that has been increasingly used recently. Studies 

have shown that outdoor education can have a positive effect on the student’s perspective 

toward nature and contributes to better academic achievements and to more physical 

activity. The objective of this study is to explore the experience and perspectives of natural 

science teachers toward outdoor education and find out why they chose to use this 

approach in  education and if they think that this method is likely to succeed. The intention is 

to capture what it is that they find interesting and positive about outdoor education but also 

what it is that hinders them most from using this approach when teaching. Another 

objective of this study is to increase discussion about this approach in teaching among 

teachers. The experience and perspectives of six natural science teachers who teach grades 

four to ten in Iceland  were examined. Open, semi-structured individual interviews were 

conducted with these six natural science teachers experienced in using outdoor education 

when discussing natural science. The main results of the study were that the natural science 

teachers had a positive perspective in general toward outdoor education. They used this 

approach in teaching because they felt that outdoor education had a positive effect on the 

activity and the interest of the students in natural science. Outdoor education also 

stimulated the student‘s interest  in the subjects. The teachers found that the outdoor 

lessons gave those students who often had trouble elsewhere, the chance to blossom in a 

new light and meet their co-students on a peer level. The teachers thought that the students 

were more physically active when engaged in outdoor education. However, various 

obstacles can stand in the way of outdoor teaching being used more than it is. The main 

hindrances, according to the teachers, are a shortage of time, a lack of experience, 

unpredictable weather, expenses and security standards. The teachers felt the support of 

their fellow teachers, students and parents regarding outdoor education. They thought it 

was important that the encouragement and support of the school directors was present and 

they felt that this was indeed the case. The teachers thought there was little support in the 

Icelandic national curriculum guide because it is obscure and unclear. They would like 

further administrative support where outdoor teaching would be more intertwined with the 

curriculum and that more seminars on the method would be available for teachers. 
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1 Inngangur  

Frá því ég var barn hef ég alltaf hrifist af náttúrunni. Mér fannst fátt skemmtilegra í 

grunnskóla heldur en að taka smá hlé frá hinu hefðbundna skólastarfi og fara út í náttúruna 

og rannsaka hana. 

 Áhugi minn á útikennslu kviknaði enn frekar í kennaranámi mínu en þar tók ég meðal 

annars áfanga sem bar heitið Vistfræði, fjölbreytni lífvera og umhverfismennt, sem kenndur 

var af Kristínu Norðdahl og Hrefnu Sigurjónsdóttur. Í þeim áfanga kviknaði hugmynd mín að 

bakkalársverkefni mínu sem var verkefnasafn sem kennarar geta nýtt sér í útikennslu að vetri 

til. Við gerð þess las ég mikið um útikennslu og tók sérstaklega eftir því að skrifin voru 

aðallega um útikennslu almennt. Lítið hafði verið skrifað um reynslu og viðhorf þeirra 

kennara sem kenna náttúrufræði til útikennslu (Jean-philippe Ayotte-Beaudet, Patrice 

Potvin, Hugi G. Lapierre og Melissa Glackin, 2017). Það vakti áhuga minn á að kanna viðhorf 

náttúrufræðikennara til útikennslu sem varð kveikjan að meistaraverkefni mínu.  

Hugtakið útikennsla hefur verið notað í mjög víðtækum skilningi, bæði hér á landi og 

erlendis, og því er afar misjafnt hvaða skilning kennarar leggja í hugtakið. Sumum finnst nóg 

að fara út einungis til þess að fara út, leggja jafnvel fyrir eyðufyllingarverkefni úti á stétt. 

Öðrum finnst að útikennslan eigi að hafa meiri tilgang og maður eigi að fara út þegar það 

hentar námsefninu betur. Þrátt fyrir að aðalnámskrá setji ákveðinn viðmiðunarramma, þá 

eru það kennarar sem ráða mestu um það hvernig og hvort þeir noti útikennslu í menntun 

nemenda sinna (Kristín Norðdahl og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2014).  

Í bókinni Útikennsla og útinám í grunnskólum er sagt að hlutverk kennara sé ekki að 

skipuleggja allt í smáatriðum heldur þurfi hann að geta gefið svigrúm fyrir hinni ófyrirséðu 

reynslu og nýjum upplifunum en einnig veita nemendum sínum tækifæri til að hafa áhrif á 

nám sitt. Kennari þarf að vekja forvitni hjá nemendum og hvetja þá til þess að tala saman, 

skoða, prófa og rannsaka. Hann þarf að skapa aðstæður þar sem nemendur fá jákvæða 

upplifun á viðfangsefnum. Eigin reynsla og úrvinnsla hennar verður að þeirri þekkingu sem 

nemendur öðlast (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). Það er því ljóst að 

mikilvægt er að vinna úr reynslunni hvort sem það er gert úti eða þegar inn í skólann er 

komið.   

Jordet (2010) heldur því fram að kennarar sem notast við útikennslu þurfi að hafa 

víðtækari og meiri færni en aðrir kennarar. Til þess að kennsla nái til nemenda eins og hún á 

að gera segir Jordet að mikilvægt sé að persónulegir styrkleikar kennarans, eins og ánægja af 

útivist, séu til staðar. Kennarinn þurfi að skipuleggja kennsluna vel og í samstarfi við foreldra 

og aðra kennara þarf hann að huga að námsmati og markmiðum með verkefnum. Einnig 

tiltekur Jordet að kennarinn þurfi að vera sveigjanlegur til þess að geta brugðist við 
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aðstæðum en þegar útikennsla er annars vegar geta komið upp atvik sem ekki er hægt að sjá 

fyrir. Það er því ljóst að kennarar sem nota útikennslu þurfa að vera við öllu búnir, og því 

finnst mér spennandi að skoða viðhorf þeirra til útikennslu nánar. 

Útikennsla hentar vel til þess að brjóta upp hið hefðbundna skólastarf og býður upp á 

meiri fjölbreytileika í kennslu. Hún gefur nemendum tækifæri til að upplifa þau viðfangsefni 

sem þeir eru að fást við inni í skólastofunni. Með útikennslu fá nemendur að njóta 

náttúrunnar og kynnast nærumhverfi sínu, sem er góður vettvangur til að kenna þeim 

hvernig skal ganga um og bera virðingu fyrir náttúrunni.  

Mig langar með þessari rannsókn að kanna reynslu og viðhorf náttúrufræðikennara til 

útikennslu og komast að því hvers vegna þeir kjósa að nýta sér þessa nálgun í kennslu og 

hvort þeir telji hana vera líklega til árangurs. Ætlunin er að geta greint frá upplifun 

náttúrufræðikennara í því samhengi að fanga hvað það er sem þeim finnst áhugavert og 

jákvætt við útikennslu en einnig hvað það er sem þeim þykir erfitt við hana og hindrar þá 

hvað mest í að nota þessa nálgun í kennslu. Einnig langar mig með þessari rannsókn að auka 

umræðu um þessa nálgun í kennslu meðal kennara. 

Rannsóknin gæti nýst starfandi náttúrufræðikennurum og byrjendum í kennslu til þess að 

taka upp útikennslu og þar með stuðlað að fjölbreyttari kennsluháttum. Rannsóknin getur 

einnig nýst skólastjórnendum. Þeir gætu nýtt sér niðurstöðurnar, hvernig stuðning kennarar 

vilja varðandi útikennslu og nýtt sér það til þess að styðja þá í starfi. Niðurstöðurnar geta 

verið innlegg í umræðu um gildi útikennslu almennt í samfélaginu, og þá sérstaklega meðal 

náttúrufræðikennara. Tekin voru viðtöl við sex náttúrufræðikennara á mið- og unglingastigi í 

þessu samhengi sem töldu sig nota útikennslu í sinni kennslu.  

Ritgerðin er byggð þannig upp að hún hefst á inngangi þar sem sagt er frá hvernig 

hugmyndin að þessu verkefni kviknaði og viðfangsefnið er kynnt. Þar er einnig fjallað um 

markmið og um gildi rannsóknarinnar fyrir skólastarf og samfélag. Þá er í inngangi einnig 

fjallað um markmið og gildi rannsóknarinnar. Í næsta kafla er fjallað um útikennslu og 

útinám, helstu hugtök eru kynnt sem tengjast henni, svo og stefnumörkun og stuðningur 

varðandi hana. Því næst er gerð grein fyrir kenningum fræðimanna varðandi nám barna sem 

samræmast útikennslu. Næst er farið yfir fyrri rannsóknir á viðhorfum og reynslu kennara 

varðandi útikennslu, um áhrif hennar á nám, á heilsu og líðan, og þau áhrif sem hún hefur 

haft á viðhorf nemenda og aðgerðir þeirra varðandi umhverfið. Síðan er endað á því að fjalla 

um hindranir varðandi útikennslu og þann stuðning sem kennarar óska eftir varðandi þessa 

nálgun í kennslu. Þar næst er aðferðafræði rannsóknar til umfjöllunar en þar er fjallað um 

rannsóknarsnið hennar, val á þátttakendum, gagnaöflun, greiningu gagna, trúverðugleika og 

siðferðileg atriði sem snerta rannsóknina. Því næst er gerð grein fyrir niðurstöðum 

rannsóknarinnar í fimm meginþemum en þau eru: mikilvægi útikennslu í náttúrufræðinámi 
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nemenda, hindranir sem standa í vegi fyrir útikennslu, hlutverk kennara í útikennslu, 

birtingarmynd útikennslu í náttúrufræðinámi og hvatning og stuðningur við útikennslu 

náttúrufræðikennara. Niðurstöðurnar eru síðan ræddar í ljósi fræðanna í umræðukafla. Í lok 

ritgerðarinnar er heimildaskrá og á eftir henni koma viðaukar. 
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2 Útikennsla og útinám   

Í þessum kafla mun ég ræða um útikennslu og útinám. Margir minnast skólagöngu sinnar í 

hefðbundinni skólastofu þar sem allir voru að vinna sömu verkefnin á sama tíma í 

skólabókum sínum. Um var að ræða kennslu sem gaf lítið svigrúm fyrir nemendur með ólíkar 

þarfir og sköpunargleði, og því fengu nemendur ekki að njóta sín nægilega mikið. Þetta 

hefðbundna nám hefur verið gagnrýnt fyrir það að hafa verið of fjarlægt nemendum og 

reynsluheimi þeirra, en á síðari árum hafa þessi viðhorf sem betur fer breyst mjög mikið og 

sjá má vaxandi áhuga hjá skólafólki útikennslu (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014). 

Hér á eftir mun ég kynna helstu hugtök er varða útikennslu og útinám. Því næst mun ég 

fjalla um stefnumörkun varðandi hana, það er hvað aðalnámskrá hefur að segja um 

útikennslu og útinám. Þar á eftir kemur kafli um stuðning við útikennslu en þar mun ég 

greina frá hinum ýmsu stofnunum sem geta stutt við þessa nálgun í kennslu og síðan verður 

fjallað um hlutverk kennara í útikennslu. 

2.1 Kynning á hugtökum 

Hér á landi eru aðallega þrjú hugtök sem koma oft upp þegar fjallað er um skólastarf þar sem 

notast er við nærumhverfi barna í kennslu. Þessi hugtök eru útinám, útikennsla og staðtengt 

nám. Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir (2014) gera grein fyrir þessum hugtökum í 

bókinni Útikennsla og útinám í grunnskólum. Þar segir að útikennsla sé hugtak sem vísar í 

daglegu tali til kennslu og náms sem á sér stað fyrir utan veggja skólans og beinist meira að 

kennaranum og hvað hann gerir varðandi útinám. Útinám er hins vegar hugtak um sama 

málefni sem snýr að nemandanum.  

Útikennsla getur verið mismunandi en oftast er talað um kennslu sem á sér stað utandyra 

(Holsten og Seagren, 2009) eða sem fer fram utan við skólastofuna, t.d. í öðrum stofnunum 

eða fyrirtækjum (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). Í ritgerðinni er hugtakið 

notað í fyrri merkingunni, þ.e.a.s. kennsla sem á sér stað utandyra. 

Staðtengt nám er íslenska þýðingin á hugtakinu place-based education. Með staðtengdu 

námi er markmiðið að skilja umhverfið og hvernig megi bæta það. Námið er skipulagt um og í 

nærumhverfi nemenda. Staðurinn þar sem námið fer fram skiptir máli (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014 ; Gruenewald, 2003a).  

Hér á landi hafa kennarar gjarnan stuðst við skilgreiningu norska 

útikennslusérfræðingsins Arne N. Jordet (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014) 

um útiskóla. Jordet (1998) notar í bók sinni Nærmiljöet som klasserom, Uteskole i teori og 

praksis hugtakið ,,uteskole‘‘ sem er þýtt á íslensku sem útiskóli, en það orðalag er ekki notað 
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hér á landi og því mun ég þýða það hér sem útikennslu. Jordet skilgreinir hugtakið sem 

kennsluaðferð þar sem hluti kennslunnar er færð reglulega út í nærumhverfið. 

 Útikennsla ýtir samkvæmt honum undir forvitni og ímyndunarafl nemenda ásamt því að 

gefa möguleika á ýmiss konar upplifun, frjálsum leik, faglegu námi og samveru. Jafnframt 

segir Jordet að útikennsla reyni á öll skynfæri nemenda og þeir öðlist persónulega og 

hlutbundna reynslu. Seinna setti Jordet (2010), í bók sinni Klasserommet utenfor, fram tvö 

atriði sem hann taldi að útikennsla þyrfti að uppfylla. Að umhverfi skólans væri nýtt sem 

viðfangsefni í kennslu og  notað sem vettvangur námsins. 

Útikennsla er nálgun í kennslu þar sem lögð er áhersla á beina upplifun úti í náttúrunni 

þar sem öll skilningarvit eru notuð. Hún byggir á samþættingu náms við samfélag og 

umhverfi einstaklingsins. Með því að nýta umhverfið er leitast við að efla líkamlega, 

tilfinningalega, vitsmunalega, félagslega og andleg þætti einstaklingsins (Gilbertson, 2006). 

Millar (2010) telur að kennsla í náttúrufræði feli í sér að auka skilning nemenda á 

náttúrunni sjálfri. Það gerum við með því að hjálpa þeim að öðlast skilning á þeim 

hugmyndum og fyrirbærum sem vísindamenn setja fram til þess að skilja eðli náttúrunnar. Í 

náttúrufræðikennslu ætti því að setja ákveðna þætti fram að nemendur geti sjálfir upplifað 

þá. Það ber ekki jafn mikinn árangur að mati Millar að segja einungis frá hlutunum. Jordet 

(1998) tekur undir þetta en hann telur mikilvægt að nemendur byggi upp virk tengsl við 

nærsamfélag og nánasta umhverfi sitt. Þegar við förum með nemendur út í nærumhverfið þá 

færast þeir nær sínum eigin veruleika og með því gerum við námið merkingarbærara. 

Nemendur þurfa samkvæmt Jordet að upplifa að þeir séu hluti af verkefninu sem þeir eru að 

glíma við til að sjá hvernig hlutirnir eiga sér stað í raunveruleikanum. Með því að færa 

kennsluna út í náttúruna geta nemendur notað öll skynfæri sín. Þessi orð Jordets gefa manni 

hugmynd um það sem nemendur upplifa úti. Þeir heyra í fuglasöngnum, finna fyrir 

rigningunni og vindinum, upplifa breytingar á birtu og hitastigi, bragða á snjónum og finna 

lyktina af blómunum. Það að fá að upplifa hlutina á þennan hátt gerir reynsluna enn 

merkingarbærari.  

Í samantekt sem Ayotte-Beaudet o.fl. (2017) gerðu út frá 18 greinum, sem komu út á 

árunum 2000 til 2015, um nám og kennslu í náttúrufræði þar sem notast var við útikennslu, 

þá sýndu niðurstöður margra greina að skólar ættu að tengja viðfangsefni skólastarfsins 

raunverulegum aðstæðum til þess að koma til móts við það að oft virðist vera skortur á 

tengingu við raunveruleikann í skólum. Til dæmis þurfa vísindamenn að fara út í náttúruna til 

þess að kanna búsvæði lífvera eða áhrif árstíða á plöntur. En nemendur lesa einungis um 

þetta í námsbókum. Það vantar oft þessar raunverulegu aðstæður. 

Aðrir líta svo á að útikennsla þurfi ekki endilega að tengjast námskrá skóla. Í stuttri úttekt 

á samantekt sem Rickinson og fl. (2004) gerðu kemur fram að þeim fannst erfitt að skilgreina 
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hugtakið sjálft og greindu því útikennslu í þrjá flokka: Vettvangsferðir, útikennslu sem fer 

fram á skólalóð eða í nærumhverfi nemandans og síðan ævintýraferðir. Í ævintýraferðunum 

eru verkefnin ekki tengd við námskrá og meira einblínt á ævintýraljóma útikennslunnar. 

Í bókinni Effective Leadership in Adventure Programming taka Priest og Gass (2005) 

saman niðurstöður rannsókna þar sem kannað er hvað eiginleikum sé gott að búa yfir til þess 

að teljast góður leiðtogi þegar kemur að skipulagningu margs konar ævintýra úti í náttúrunni. 

Margir þessara eiginleika geta einnig nýst kennurum vel í útikennslu, og því er um að gera að 

hafa þá í huga. Í bókinni er sagt frá tólf eiginleikum sem mikilvægt er að leiðtogi búi yfir. 

Þessir eiginleikar eru: tæknileg færni, að kunna skyndihjálp, vilji til að vernda náttúruna, búa 

yfir skipulagshæfni, geta gefið skýrar leiðbeiningar, aðlögunarhæfni, vera sveigjanlegur, geta 

brugðist við mismunandi aðstæðum, vera lausnamiðaður, geta tekið ákvarðanir, 

samskiptahæfni og fagmennska. Hver og einn getur þjálfað þessa eiginleika til þess að bæta 

sig sem leiðtoga. 

2.2 Stefnumörkun varðandi útikennslu 

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla (2011/2013) er lítið minnst á útikennslu þótt þar 

komi fram að gæta þurfi jafnvægis milli bóklegs og verklegs náms þar sem bæði hönd og 

hugur gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að alhliða þroska nemenda. Útikennsla er góð 

leið til þess að gera verklegar æfingar og til að leyfa nemendum að handleika ýmsa hluti. 

Einnig kemur fram að leikur sé sjálfsprottin leið nemanda til náms og þroska en það þurfi að 

aðlaga hann eftir því sem nemendur eldast. Nemendur eiga að geta tekist á við viðfangsefni 

daglegs lífs og því er mikilvægt að þeir tengi námið við það sem þeir þekkja úr eigin 

nærsamfélagi. Einn af undirstöðuþáttum skólastarfs er námshæfni en í henni felst hæfni til 

þess að afla þekkingar og leikni eftir margvíslegum leiðum, meðal annars með útikennslu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011/2013). 

Í almenna hluta aðalnámskrárinnar kemur einnig fram að námsgögn eigi að vera þannig 

útfærð að þau gefi nemendum sem mesta möguleika á því að ná hæfniviðmiðum. Þar er 

útikennsla tekin sem dæmi um nálgun í kennslu ásamt því að menningarumhverfi skólans og 

náttúran eru sérstaklega nefnd sem mikilvæg uppspretta náms og þroska (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011/2013). 

Útikennsluhugtakið er í námskránni aðallega sýnilegt í náttúru- og samfélagsgreinum og 

stuttlega er vikið að henni í íþróttum og heimilisfræði og erlendum málum. Í umfjöllun um 

náttúrugreinar segir að það sé mikilvægt að beita fjölbreyttum kennsluháttum í 

náttúrugreinum, og getur útikennsla verið hluti af því. Í náttúrugreinum þarf leikni, þekkingu 

og hæfni til þess að einstaklingur geti tekið virkan þátt í samfélagi þar sem umræður og 

ákvarðanir grundvallast á upplýstum og gagnrýndum viðhorfum. Þá er tekið fram í 
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námskránni að í náttúrugreinum sé mikilvægt að kennari hagnýti sér aðstæður og búnað á 

hverjum stað, en tækifæri felast í skipulagðri notkun tækja, nýtingu skólalóðarinnar, 

skólahúsnæðis og nærumhverfis skólans þar sem nemendum er bent á samspil náttúru og 

manns. Einnig kemur fram í aðalnámskránni að efla megi hæfni nemenda í náttúrugreinum 

með því að skoða viðfangsefni í nánum tengslum við samfélagið og í fjölbreyttu samhengi. 

Einnig er mikilvægt að gefa nemendum tækifæri til að taka þátt í rannsóknar- og 

þróunarstarfi en þannig finna þeir fyrir þátttöku sinni í eigin námi. 

2.3 Stuðningur við útikennslu 

Það er mikilvægt fyrir kennara að fá stuðning við útikennslu en hann getur komið víða að, frá 

samtökum, félögum, skólastjórum og í stefnumörkun, svo eitthvað sé nefnt. 

Eins og fram hefur komið virðist svo vera að kennarar hér á landi ráði því sjálfir hvernig og 

hvort þeir noti útikennslu í sínum kennsluháttum þrátt fyrir að aðalnámskrá setji ákveðinn 

viðmiðunarramma (Kristín Norðdahl og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2014). 

Innleiðing á nýjum starfsháttum innan skóla getur verið flókin þar sem erfitt getur reynst 

að leita svara við því hvernig best sé að gera og hvað sé rétt að gera næst. Meginorsakir þess 

að nýbreytni festist ekki í sessi virðist vera skortur á forystu og ráðaleysi í innleiðingu. 

Reynsla og rannsóknir hafa sýnt að aðgerðir og viðbrögð skólastjóra skipta miklu máli þegar 

nýbreytni á sér stað í skólastarfi (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014).  

Í rannsókn sem Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir (2014) gerðu kom fram að 

áhugi og jafnvel þrýstingur skólastjóra hefði mikið um útikennslustarf skólans að segja. Í 

þeim skólum þar sem skólastjóri hafði áhuga á útikennslu voru kennarar frekar hvattir til 

þess að nota hana sem nálgun í kennslu. Viðhorf stjórnenda til útináms hafði því áhrif á það 

hvort þessi nálgun væri notuð í skólunum. Í rannsókn Remington og Legge (2017) á Nýja- 

Sjálandi voru það skólastjórarnir sem komu með tilbúin útikennsluverkefni fyrir kennarana. 

Þeir vildu halda í hefðir og fara út með nemendur því það var eitthvað sem skólinn hafði 

alltaf haft í heiðri. Kennurunum fannst hins vegar fram hjá sér gengið og vildu vera með í því 

að skipuleggja útikennsluna. 

Í bókinni Útikennsla og útinám í grunnskólum er greint frá því að hlutverk skólastjóra í 

uppbyggingu útikennslu eigi meðal annars að vera. Það eigi að hvetja kennara til þess að 

prófa sig áfram, taka þátt í samræðum hvernig útikennslan heppnast og skapa vettvang fyrir 

kennara til þess að leiðbeina hver öðrum og miðla af reynslu sinni (Inga Lovísa Andreassen og 

Auður Pálsdóttir, 2014). 

Í meistararannsókn sinni skrifar Lilja Óskarsdóttir (2018) um viðhorf kennara á yngsta stigi 

grunnskóla til útikennslu. Í niðurstöðum þeirrar rannsóknar kom fram að kennurunum þótti 

stuðningur samkennara sinna mjög mikilvægur. Einn kennaranna hafði orð á því að það væri 
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gott að sjá aðra kennara við sama skóla í útikennslu, til að sýna fram á að þetta þyrfti ekki að 

vera svo flókið. 

Finna má ýmsar stofnanir sem styðja við bakið á kennurum í útikennslu. Í norðaustur 

Englandi eru samtök sem heita Science & Outdoor Education Specialist og þar geta kennarar  

bókað aðstoð og þá aðstoðar einhver frá samtökunum kennara með útikennslu. Hægt er að 

velja úr mörgum verkefnum, meðal annars þau sem þegar hafa verið tengd við aðalnámskrá. 

Kennarar sem hafa nýtt sér þessa þjónustu segja þetta vel skipulagt og fróðlegt efni, og mæla 

eindregið með því fyrir aðra kennara (Science and Outdoor Education Specialist, e.d.) 

Í Svíþjóð er vaxandi áhugi hjá kennurum að nýta sér útikennslu. Stuðningur kennara þar 

kemur meðal annars frá útikennslumiðstöðvum og samtökum sem heita Skóginn í skólann 

(Skogen i Skolan). Útikennslumiðstöðvarnar bjóða nemendum og kennurum að koma til sín í 

heilan dag og læra úti í náttúrunni. Þeir sem þess óska fá aðstoð við að nýta sér meira 

umhverfið í kennslu. Samtökin hvetja kennara til þess að nýta sér viðeigandi staði í 

náttúrunni, helst skógarsvæði í grennd við skólann sem viðbót við kennsluna sem fer fram 

innandyra. Skólunum býðst svo að gera samning við skógræktina til að nýta ákveðið svæði 

sem þeirra eigið tilraunasvæði (Wilhelmsson, Ottander og Lidestav, 2012). Hér á landi hefur 

skógræktin verið með þróunarverkefni sem heitir Lesið í skóginn, sem er á svipuðum nótum. 

Safnast hafa saman verkefni á sviði útikennslu frá þeim skólum sem hafa tekið þátt í Lesið í 

skóginn. Í verkefnabankanum er boðið upp á verkefni fyrir öll aldursstig og allar árstíðir 

(Skógræktin, e.d.).  

Reykjavíkurborg stendur fyrir Náttúruskóla Reykjavíkur en skólinn er samstarfsverkefni á 

vegum Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur, Skógræktarfélags Reykjavíkur, 

Umhverfisskipulagssviðs Reykjavíkur og Landverndar. Markmið Náttúruskólans er að efla 

útikennslu í leik- og grunnskólum borgarinnar og veitir hann þeim ráðgjöf og aðstoð við 

aðlögun og skipulagningu útináms. Kennarar geta sótt þangað námskeið en einnig er skólinn 

með heimasíðu þar sem kennarar geta fengið hugmyndir að verkefnum til að vinna með 

nemendum úti (Náttúruskóli Reykjavíkur, e.d.).  

Bókin Útikennsla og útinám í grunnskólum, sem áður hefur verið nefnd í þessari ritgerð, 

getur einnig nýst sem stuðningur. Í bókinni er góð kynning á útikennslu í skólastarfi en bókin 

er gerð með því markmiði að auðvelda kennurum og skólastjórnendum að þróa útikennslu á 

markvissan hátt og tengja hana við aðra kennslu (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014). Bókinni fylgir einnig vefurinn utikennsla.is en þar má finna hugmyndir að 

verkefnum, hægt er að sjá hvað aðrir eru að gera varðandi útikennslu og finna fræðilegt efni 

tengt henni (Útikennsla.is, 2014). 

Landvernd hefur staðið fyrir verkefninu Skólar á grænni grein en það er hluti af 

alþjóðlegu verkefni sem menntar nemendur víða í heiminum í umhverfisvernd og sjálfbærni. 
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Skólarnir sem taka þátt í verkefninu fylgja sjö skrefa ferli þar sem markmiðið er að efla vitund 

nemenda, kennara og annarra starfsmanna skólans um umhverfismál. Ef skólinn nær 

markmiðum sínum fær hann viðurkenningu sem felst í því að flagga grænfánanum til tveggja 

ára. Ef skólarnir halda áfram með markmið sín og vinna gott starf fæst fáninn endurnýjaður 

(Grænfáninn, e.d.). 

Landvernd stendur einnig fyrir samvinnuverkefni við Landgræðslu ríkisins þar sem unnið 

er með grunn- og framhaldsskólum að langtímaverkefni. Verkefnið er um vistheimt og felst í 

mikilvægi þess að endurheimta líffræðilegan fjölbreytileika og landgæði og draga úr 

loftslagsbreytingum (Landvernd, e.d.-a)  Á heimasíðu Landverndar má finna handbók um 

verkefnið eftir dr. Rannveigu Magnúsdóttur, sérfræðing hjá Landvernd, en bókin er ætluð 

bæði fyrir kennara og nemendur og leiðbeinir hún þátttakendum í Vistheimtarverkefni 

Landverndar (Landvernd, e.d.-b).  

Náttúrutorg er verkefni þar sem nálgast má ógrynni af upplýsingum er varða 

náttúrufræðikennslu. Markmið Náttúrutorgsins er að auka samstarf milli 

náttúrufræðikennara, auka fagþekkingu kennara, skapa gagnabanka náttúrufræðikennara, 

auka nýtingu upplýsingatækni í náttúrufræðikennslu og auka kennslufræðilega þekkingu 

kennara og getu þeirra til að takast á við vettvangsferðir, verklega kennslu og útikennslu. Á 

náttúrutorginu er að finna alls kyns verkefni og námskeið er varða útikennslu (Náttúrutorg, 

e.d.). Náttúrutorg heldur einnig uppi Facebook-hópi sem ber nafnið Náttúrufræðikennarar á 

Facebook, en viðmælendur þessarar rannsóknar komu meðal annars úr þeim hópi. 

 

2.4 Samantekt 

Útikennsla og útinám eru hugtök sem ekki eru ný af nálinni. Útikennsla hentar vel til þess að 

brjóta upp hið hefðbundna nám nemenda og býður upp á fjölda nýrra kennsluaðferða. 

Margar mismunandi skilgreiningar eru á útikennslu og mismunandi hversu vítt menn nota 

hugtakið. 

Í ritgerðinni er miðað við þá skilgreiningu að um sé að ræða kennslu sem á sér stað 

utandyra. Í útikennslu er lögð áhersla á beina upplifun af náttúrunni og gefur hún 

nemendum tækifæri á að tengja viðfangsefni skólastofunnar við raunverulegar aðstæður. 

Aðalnámskrá grunnskóla virðist við fyrstu sýn leggja litla áherslu á útikennslu í 

almennahlutanum en ef lesið er vel á milli línanna má sjá ýmsa þætti sem útikennslan kemur 

inn á. Kennarar eiga að notast við fjölbreytta kennsluhætti, nemendur eiga að tengja námið 

sem þeir þekkja úr eigin nærsamfélagi og útikennsla er nefnd sem góð leið til að gera 

verklegar æfingar. Stuðningur við þessa nálgun í kennslu er því mikilvægur en hann getur 

komið víða að. Viðhorf og stuðningur skólastjóra og hvernig hann nálgast útikennsluna skiptir 
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þar miklu máli en kennurum þykir stuðningur samstarfsfólks einnig mikilvægur. Ýmis verkefni 

og samtök eru til sem styðja við útikennslustarf og hér á landi má nefna skógræktina, 

Náttúruskóla Reykjavíkur, bókina Útikennsla og útinám í grunnskólum, Skólar á grænni grein, 

Vistheimtarverkefni Landverndar og Náttúrutorg. 
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3 Kenningar um nám barna sem styðja útikennslu 

Nemendur eru ólíkir og þurfa ólíka nálgun í námi. Í gegnum tíðina hafa margir fræðimenn 

sett fram kenningar um það hvernig nám fer fram og hvernig best sé að ýta undir nám. 

Í þessum kafla mun ég fjalla um námskenningar þriggja fræðimanna sem allir höfðu sínar 

hugmyndir um þroska og nám barna. Þeir eiga það sameiginlegt að aðhyllast 

hugsmíðahyggju og litar það kenningar þeirra. Mun ég skoða gögn rannsóknarinnar í ljósi 

þessara kenninga. 

3.1 Uppbygging þekkingar 

Jean Piaget fæddist árið 1896 í Sviss og er þekktastur fyrir kenningar sínar um 

vitsmunaþroska barna. Rannsóknir hans beindust að því að setja fram kenningu um það 

hvernig þekking mótast hjá börnum. Hann taldi að það væri í eðli mannsins að reyna stöðugt 

að aðlagast umhverfinu sem hann býr í. Börn eru virkir þátttakendur í því ferli sem fylgir því 

að öðlast skilning á umhverfinu. Í þessu ferli eru þau stöðugt að kanna, meðhöndla og skoða 

hluti og fólk, og með því eykst skilningur þeirra á umhverfinu (Bee og Boyd, 2009). 

Piaget trúði því að börn fæddust með einföld innbyggð hreyfi- og skynjunarskemu sem 

gerði þeim kleift að eiga samskipti við aðra. Með hugtakinu skema er átt við hugræna 

uppbyggingu þar sem einstaklingur geymir þær upplýsingar sem hann býr yfir. Þegar reynsla 

barnanna eykst þá byrja þau að mynda huglæg skemu (Aubrey og Riley, 2016).  

Þróunin frá hinum einföldu skemum og yfir í flóknari, þar sem barn þarf að tengja saman 

upplýsingar sem það býr yfir, telur Piaget að náist með þremur ferlum. Þessi ferli eru: 

samlögun (e. assimilation), aðhæfing (e. accommodation) og jafnvægisleitni (e. equilibrium) 

(Bee og Boyd, 2009).  

Samlögun er ferli sem á sér stað þegar barn öðlast nýja reynslu og gerir hana að hluta af 

skema sem barnið bjó yfir áður, það aðlagar nýja þekkingu að þeirri fyrri. Sem dæmi þá tekur 

barn utan um glerbolta á sama hátt og því var kennt að halda utan um gúmmíbolta. Við 

samlögum aðeins þær upplýsingar sem við höfum þegar skemu yfir. Við hverja samlögun 

breytum við upplýsingum þannig að þær falli betur að þeim skemum sem við búum yfir. 

Aðhæfing er ferli sem felur í sér breytingar á skema í kjölfar upplýsinganna sem fengnar 

voru í samlögun. Barnið sem tekur upp glerbolta í fyrsta skiptið mun bregðast við sleipu 

yfirborðinu þótt það hafi búist við öðru miðað við fyrri reynslu af gúmmíboltum, og með því 

stækkar það boltaskemað sitt, það aðlagar hugmyndir sínar að nýjum upplýsingum. Nú hefur 

það þróað skemað þannig að það nær yfir bolta með mismunandi áferð. Piaget segir 



20 

aðlögunarferli vera lykilinn að þróun þekkingar en með aðhæfingu bætir barnið kunnáttu 

sína, endurraðar hugsunum og breytir aðferðum sínum og tækni. 

Jafnvægisleitni er ferlið sem færir samlögun og aðhæfingu í jafnvægi. Barnið leitast eftir 

því að ná jafnvægi í skilningi sínum á veröldinni. Þegar það skilur ekki eitthvað myndast 

ójafnvægi, t.d. þegar nemandi verður fyrir nýrri reynslu sem passar ekki við fyrri þekkingu. 

Hann reynir þá að túlka þessa reynslu í ljósi eigin reynsluheims (samlögun). Ef þetta reynist 

ekki leiða til jafnvægis gæti hann síðan breytt hugmyndum sínum til þess að þær falli að nýrri 

reynslu (aðhæfing). Þetta gerir hann til þess að koma á jafnvægi á ný. Jafnvægi næst ekki fyrr 

en nýja þekkingin hefur verið samlöguð skemum sem barnið býr yfir áður og flokkað á réttan 

stað eða að fyrri þekkingu (skemu) er breytt til að falla betur að nýjum upplýsingum (Bee og 

Boyd, 2009). Þetta er ekki ólíkt því sem gerist þegar vísindamenn setja fram kenningu eftir að 

hafa safnað ákveðnum upplýsingum. Þannig breytast hugmyndir okkar meðal annars um 

heiminn í kringum okkur.  

Í útikennslu eru nemendur sífellt að aðlaga það sem þeir læra af kennslunni við það sem 

þeir þekkja áður en einnig aðlaga nemendur það sem þeir vissu áður að þessari nýju reynslu  

og bæta þannig þekkingu sína. Út frá þessu er áhugavert að skoða hvort og hvernig 

kennararnir, í þessari rannsókn, nýta sér útikennslu til þess að hjálpa nemendum að aðlaga 

það sem þeir eru að læra í útikennslunni við það sem þeir hafa lært áður til dæmis inni í 

skólastofunni. 

3.2 Að læra í verki 

John Dewey fæddist árið 1859 í Bandaríkjunum og er helst þekktur fyrir hugmyndir sínar um 

kennslu, nám og menntun. Hugmyndafræði hans snýst um það að læra í verki en það er 

nákvæmlega það sem nemendur eru að gera þegar þeir eru í útikennslu. Þeir fá að skoða 

hlutina sjálfir, handleika þá, finna lyktina af þeim og fleira sem gefur þeim reynslu sem þeir 

læra af. Dewey hélt því fram að í námi ætti að einblína á hagnýta lífsreynslu og félagsleg 

samskipti frekar en hefðbundnar aðferðir eins og að nota fyrirlestra og eyðufyllingarverkefni 

í kennslu. Hjá Dewey var einstaklingurinn miðpunktur lærdómsferilsins (Aubrey og Riley, 

2016). Hann lagði mikla áherslu á að nemendur lærðu mest af reynslunni. Nemendur áttu að 

vera þátttakendur í mótun þekkingar sinnar en ekki aðeins viðtakendur (Dewey, 2000). Sem 

dæmi er hægt að taka nemendur sem eru að læra að þekkja plöntur, þá er betra að leyfa 

þeim að fara út og safna plöntum og kanna hvaða tegundir er þar að finna, í stað þess að láta 

þá lesa um það í bókum. Þá gætu nemendur séð mun á stærð og lögun og áferð sem erfitt er 

að sjá með því að lesa einungis um tegundirnar í kennslubókum. Að mati Dewey var sama 

hversu góð sýnikennsla væri, persónuleg upplifun var mikilvægari fyrir nemandann (Inga 

Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). 
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Dewey sagði reynsluna fela í sér bæði virkan og óvirkan þátt. Óvirki þáttur reynslunnar er 

að maður verður fyrir einhverju og tekur afleiðingum þess, eins og þegar fólk lendir í slysi. 

Virki þáttur reynslunnar felur það í sér að reyna eitthvað. Sá sem öðlast reynslu er virkur 

vegna þess að hann gerir eitthvað. Reynsla er athöfn þar sem viðkomandi aðhefst eitthvað 

gagnvart einhverju og undirgengst síðan afleiðingarnar, sem er þessi óvirki þáttur 

reynslunnar. Virki hlutinn kemur fram til dæmis þegar nemandi heldur hendi yfir kertaloga. 

Afleiðingin sem fylgir því er að brenna sig. Nemandi ígrundar afleiðingarnar og sér hvaða 

áhrif þessi virkni hefur.  

Virkni gerist ekki í tómarúmi heldur á hún sér stað í ákveðnu umhverfi eða ákveðnum 

kringumstæðum. Manneskjan aðlagast því umhverfi sem hún lifir í og reynsla hennar verður í 

samræmi við það. Til þess að þessi reynsla verði merkingarbær taldi Dewey að manneskjan 

þyrfti að ígrunda hana og skoða vel. Með þessu átti hann við að hún þyrfti að læra með því 

að ígrunda samhengið milli gjörða sinna og afleiðinga þeirra. Þegar reynslan er ígrunduð 

öðlast einstaklingurinn visku og innsæi (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). 

Reynsla á sér stað í samhengi, við ákveðnar aðstæður og í umhverfi þess sem verður fyrir 

henni. Jóhanna Einarsdóttir (2010) tekur dæmi um barn sem elst upp á sveitabæ, það öðlast 

aðra reynslu en það sem býr í blokk í Reykjavík. Grunnurinn að námi einstaklingsins er sú 

reynsla sem hann verður fyrir. Hlutverk skóla er að byggja ofan á þessa reynslu og víkka hana 

út.  

Í bókinni Reynsla og menntun (2000) talar Dewey um að reynslu vanti ekki í hina 

hefðbundnu skóla. Það sé aftur á móti eitthvað rangt og ófullnægjandi við þá reynslu er 

varðar tengsl við frekari reynslu. Það er ekki nóg að halda því fram að reynsla sé nauðsynleg 

heldur skiptir máli hvers eðlis hún er. Dewey talar um tvær hliðar í þessu sambandi 

reynslunnar. Annars vegar er það sú reynsla sem á sér stað strax og er annaðhvort ógeðfelld 

eða geðfelld en hins vegar eru það áhrifin á síðari reynslu eða hvernig reynslan kemur fram 

sem virkni. Auðvelt getur verið að dæma fyrri hlið reynslunnar en það getur reynst erfiðara 

að meta virkni reynslunnar og áhrif hennar seinna meir. Það er því í hlutverki kennarans að 

skipuleggja athafnir þannig að nemandinn fái ekki andúð á þeim heldur öðlist góða reynslu 

sem virkjarir hann til frekari þátttöku og stuðlari síðar að æskilegri reynslu nemandans 

(Dewey, 2000). Þarna á Dewey við að reynsla getur verið annars vegar geðfelld sem gerir það 

að verkum að nemandinn vill læra meira og hins vegar ógeðfelld sem kemur í veg fyrir að 

hann læri.  

Dewey (2000) segir að kennarar ættu að hafa meira sjálfstraust þegar kemur að því að 

skipuleggja reynslunám nemenda sinna, en hann telur að sumir kennarar séu hræddir við að 

leiðsögn hafi áhrif á frelsi og sköpunargleði nemenda. Dewey heldur því fram að nemendur 

þurfi leiðsögn kennara til þess að hjálpa þeim að skilja umhverfi sitt. Honum finnst mikilvægt 
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að kennararnir fylgist með nemendum sínum og nýti það til þess að ákveða, með tilliti til 

viðfangsefnisins sem kennt er, hvaða reynslu og upplifun nemendur séu reiðubúnir til þess 

að takast á við miðað við þroska. 

3.3 Samskipti og stuðningur 

Lev Vygotsky var rússneskur sálfræðingur sem hefur haft mikil áhrif á það hvernig litið er á 

hugmyndir um nám, og hvernig má ýta undir það. Hann sagði að nám ætti sér stað vegna 

félagslegra samskipta og það hæfist löngu áður en formlegt nám í skóla hefst (Vygotsky, 

1978). 

Eitt af því sem Vygotsky taldi mikilvægt verkfæri í námi einstaklings er tungumálið. Hann 

hélt því fram að samskipti milli einstaklinga væru mikilvæg í lærdómsferlinu en einnig væru 

ákveðnir þættir sem fólk lærði einungis af öðru fólki. Samkvæmt þessu læra börn með því að 

eiga samskipti sín á milli og ræða við önnur börn og fullorðna, sérstaklega við þá sem búa yfir 

meiri þekkingu en þau sjálf (Vygotsky, 1978).  

Tungumál er verkfæri sem gerir okkur líklegri og hæfari til að leysa vandamál, með því að 

auðvelda hugsun. Með því að nota tungumálið ná börn að útskýra ákveðin fyrirbæri og skoða 

þau betur með því að eiga samskipti sín á milli (Bodrova og Leong, 2007; Mooney, 2000). 

Með því að ræða saman velta þau fyrir sér einni eða fleiri hugmyndum eða skýringum og 

geta rætt kosti og galla. Þegar nemendur leysa verkefni eru þeir því ekki einungis að tala 

saman heldur er athöfn og mál þeirra þættir í sömu sálfræðilegu virkninni, sem á sér stað 

þegar lausnin er fundin (Þuríður Jóhannsdóttir, 2001). Tökum sem dæmi nemendur sem eru 

úti að greina skordýr með greiningarlykli. Þeir ræða saman, fletta upp og skoða dýrin og 

komast þannig að því hvaða dýr um ræðir.  

Ein af veigamestu kenningum Vygotskys er kenningin um svæði hins mögulega þroska (e. 

zone of proximal development), sem setur í samhengi nám og þroska barna (Bodrova og 

Leong, 2007). Vygostsky skilgreindi svæðið sem muninn á milli þess sem barn gæti gert án 

aðstoðar og með aðstoð annarra. Hann trúði því að barn sem væri við það að læra nýtt 

hugtak gæti hagnast á því að eiga samskipti við kennara eða bekkjarfélaga hvað það varðar 

(Mooney, 2000). 

Þetta þýðir að barn á að fá verkefni við hæfi. Ef það fær of létt verkefni leiðist því og það 

missir áhugann, ef það fær hins vegar of erfitt verkefni getur það gefist upp. Það er því í 

hlutverki kennarans að átta sig á því hvaða viðfangsefni eru innan þroskasvæðis hvers og eins 

og hjálpa barninu að stækka það. Það gerir hann með því að láta nemandann hafa 

viðfangsefni sem eru aðeins erfiðari en hann ræður auðveldlega við, kennarinn veitir honum 

síðan stuðning til þess að leysa þau (Vygotsky, 1978). 
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Stuðningurinn sem barnið þarf felst oft í því sem menn líkja við vinnupalla (e. scaffolding) 

í byggingariðnaði. Verkamenn nota þá til þess að ná til þess hluta hússins sem þeir annars 

myndu ekki ná til. Á sama hátt geta kennarar hjálpað nemendum sínum að skilja ákveðin 

viðfangsefni með því að veita þeim stuðning (Mooney, 2000). Þessi stuðningur getur verið 

meiri upplýsingar, leiðandi spurningar, spurningar sem vekja þá til umhugsunar og tilraunir 

sem gefa tilefni til að endurskoða hugmyndir sínar. Vygotsky (1978) nefndi einnig að það 

væru ekki einungis kennararnir sem gætu stutt svona við nemendur sína heldur einnig 

samnemendur sem hefðu nú þegar náð tökum á þessu ákveðna viðfangsefni. 

3.4 Samantekt 

Hér hef ég fjallað um kenningar þriggja þekktra fræðimanna sem eiga vel við útikennslu og 

eru virtar innan kennslufræðinnar.  

Jean Piaget setti fram kenningu um vitsmunaþroska barna. Hann hélt því fram að börn 

væru sífellt að aðlaga nýja þekkingu að því sem þau vita fyrir og að aðlaga fyrri þekkingu að 

nýrri til að ná fram jafnvægi. Að mati fræðimannsins John Dewey lærðu börn mest af 

reynslunni. Hann hélt því fram að reynsla gæti annars vegar verið geðfelld sem gerði það að 

verkum að nemandinn vildi læra meira og hins vegar ógeðfelld sem kæmi í veg fyrir að hann 

lærði. Hugmyndafræði Lev Vygotskys snerist aðallega um að nám ætti sér stað vegna 

félagslegra samskipta. Hann sagði að börn lærðu mest af því að eiga samskipti sín á milli og 

við fullorðna. Vygotsky setti fram kenninguna um svæði hins mögulega þroska. Munurinn á 

milli þess sem barn getur gert án aðstoðar og með aðstoð annarra. Þessar kenningar passa 

vel við útikennslu en úti í náttúrunni nýtir nemandi sína fyrri þekkingu þegar hann er að 

skoða viðfangsefnin. Hann verður fyrir reynslu sem hann íhugar með samnemendum sínum 

og kennurum og þannig læra nemendur hver af öðrum og af kennurunum. 
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4 Fyrri rannsóknir á viðhorfum og reynslu kennara varðandi 
útikennslu 

Hér á eftir fjalla ég um fyrri rannsóknir á viðhorfum og reynslu kennara varðandi útikennslu. 

Margs konar rannsóknir hafa verið gerðar en hér verður þeim rannsóknum sem ég skoðaði 

skipt upp í sex kafla. Fyrst kem ég inn á það hver staða útikennslu er hér á landi og þar á eftir 

fylgja sex kaflar sem eru um: áhrif útikennslu á nám, áhrif útikennslu á heilsu og líðan, áhrif 

útikennslu á viðhorf nemenda og aðgerðir þeirra varðandi umhverfið, hlutverk kennara, 

hindranir varðandi útikennslu og loks stuðningur sem kennarar óska eftir varðandi hana.  

4.1 Staða útikennslu í grunnskólum hér á landi 

Við gerð bókarinnar Útikennsla og útinám í grunnskólum eftir Ingu Lovísu Andreassen og 

Auði Pálsdóttur (2014) var gerð íslensk rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við kennara í sjö 

grunnskólum í Eyjafirði og á höfuðborgarsvæðinu skólaárið 2011-2012. Einnig voru tekin 

viðtöl við kennara og nemendur við Háskólann á Akureyri og Háskóla Íslands og við 

verkefnisstjóra Náttúruskóla Reykjavíkur. Tilgangur viðtalanna var að kanna stöðu útikennslu 

hérlendis. Flestir viðmælendanna virtust hafa jákvæð viðhorf til útikennslu en einnig kom 

skýrt fram að útikennsla þarfnaðist töluverðs undirbúnings en ávinningur væri mikill. Einn 

kennarinn sagði að honum fyndist vera allt önnur nánd við nemendur sína þegar þeir væru 

úti heldur en inni í skólastofunni. Annar kennari sagði að það væri alger lúxus að fara út með 

nemendur því þegar þeir kæmu inn aftur væri allt annar bragur á þeim.  

Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir 

(2014) gerðu viðamikla rannsókn um starfshætti í grunnskólum hér á landi en þar kom fram 

að töluverður munur væri á kennsluaðferðum og kennsluháttum á milli aldursstiga. Yngri 

barna kennarar og kennarar sem kenndu í teymum nýttu útikennslu oftar en aðrir kennarar. Í 

rannsókninni kom í ljós að 78% bekkjarkennsluskóla og 48% teymiskennsluskóla sögðust 

nota útinám og vettvangsferðir sjaldnar en einu sinni í mánuði. Aðeins 1% bekkjar- og 

teymiskennsluskóla sögðust nota útikennslu daglega eða oftar en 7% 

bekkjarkennsluskólanna sögðust nota útikennslu 1-4 sinnum í viku á meðan 19% 

teymiskennsluskólanna gerðu það. Áhuginn fyrir útikennslu virtist þó vera til staðar því þegar 

spurt var um kennsluaðferðir sem kennarar vildu nota meira var mestur áhugi fyrir því að 

auka útikennslu og vettvangsferðir en 62% kennara sögðust vilja nota útikennslu og 

vettvangsferðir í meira mæli. 

Kristín Norðdahl (2016) gerði rannsókn á hlutverki útiumhverfis í námi barna hér á landi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að stefnumótendur, kennarar og börn meti 

útiumhverfi mikils sem námsumhverfi. 
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4.2 Áhrif útikennslu á nám 

Rannsóknir hafa sýnt að náttúrufræðikennurum finnst útikennsla hafa áhrif á nám nemenda. 

Hún veitir bæði kennurum og nemendum jákvæða reynslu en kennarar halda því fram að 

útikennslan auki námsgetu nemenda auk þess sem nemendur muni námsefnið í lengri tíma 

(Adenike og Amos, 2013; Looney, 2015). 

Í rannsókn sem gerð var á Nýja-Sjálandi kom fram að kennurunum þar fannst sá tími sem 

varið var í útikennslu sitja lengur í minni nemenda. Þeir töldu ástæðuna vera að í útikennslu 

væri upplifun nemenda raunveruleg og þar gátu þeir verið þeir sjálfir (Remington og Legge, 

2017). Þetta er í samræmi við niðurstöður Fӓgerstam og Blom (2012) en þeir gerðu 

samanburðarrannsókn í Svíþjóð þar sem kannað var hvort útikennsla hefði áhrif á 

námsárangur nemenda á aldrinum 13 – 15 ára. Nemendur í þessari rannsókn fengu 

útikennslu í náttúrufræði og voru að læra vistfræði og um fjölbreytileika lífs. Námsárangur 

þeirra var mældur yfir þetta tímabil auk þess sem nemendur voru látnir svara skriflegum 

spurningum og tekin voru viðtöl við þá. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að 

nemendur sem nutu útikennslu mundu verkefnin og námsefnið í lengri tíma heldur en þeir 

sem fengu kennslu inni í kennslustofu. 

Ári seinna gerði Fӓgerstam (2013) rannsókn um viðhorf kennara til útikennslu en viðtöl 

voru tekin við kennara eftir að hafa stuðst við útikennslu í náttúrufræðikennslu þegar þeir 

kenndu 13 – 15 ára unglingum í Svíþjóð. Í rannsókninni sýndu niðurstöður aukinn 

námsárangur hjá nemendum í útikennslu að mati kennaranna. Nemendur, sem voru á 

aldrinum 13 -15 ára, ræddu mun meira saman um viðfangsefni kennslustunda og fóru minna 

út fyrir efnið þegar þeir voru úti. Þetta auðveldaði kennurunum að sjá hvað það var sem 

nemendur voru óvissir um. Nemendur í rannsókn hennar voru að mati kennaranna virkari og 

stunduðu meiri samvinnu í útikennslunni, sem skilaði meiri árangri í náminu heldur en áður 

en kennararnir fóru að nota útikennslu. 

Í greininni Outdoor Education and Science Achievement skrifa Rios og Brewer (2014) um 

útikennslu á grunn- og miðstigi. Þau hafa flakkað á milli staða og verið með útikennslu í 

náttúrufræði fyrir nemendur og kennara þeirra. Það kom kennurunum, sem tóku þátt, á 

óvart að allir nemendur þeirra tóku þátt í útikennslunni og allir voru virkir en nemendurnir 

voru ekki vanir að taka jafn mikinn þátt í kennslunni sem átti sér stað innandyra.  

Í Svíþjóð var gerð rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við fjóra náttúrufræðikennara sem 

höfðu reynslu af útikennslu og höfðu þeir tekið þátt í verkefni þar sem skógur í nágrenni 

skólans var notaður sem uppspretta náms. Kennararnir höfðu mismunandi markmið að 

leiðarljósi með útikennslunni en meðal þeirra var að auka áhuga nemenda á skógum, ýta 

undir jákvæð viðhorf til útiveru, leyfa nemendum að læra með því að skoða viðfangsefni í 
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raunverulegum aðstæðum og vekja hjá þeim forvitni. Þeim fannst útikennslan hvetja 

nemendur til vinnu og þá sérstaklega þá sem voru með einhvers konar greiningar varðandi 

getu og færni, svo sem lesblindu, athyglisbrest eða ofvirkni. Þeim fannst það hjálpa 

nemendum að fá fullan skilning á viðfangsefninu þegar þeir fengu eigin reynslu af hlutunum. 

Þeim fannst mikilvægt að fylgja kennslunni eftir og halda áfram með viðfangsefnin 

annaðhvort eftir tímann eða þegar inn var komið (Wilhelmsson o.fl., 2012). Dillon og félagar 

(2006) voru sammála þessu og sögðu að útikennslan byði upp á nýjar og fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og opnari rými og það gæti hjálpað nemendum með samskipta-, hegðunar- 

eða námserfiðleika.  

Í niðurstöðum rannsóknar Kristínar Norðdahl og Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2014), á 

viðhorfum 25 íslenskra leik- og grunnskólakennara til hlutverks útináms í námi barna, kom í 

ljós að kennararnir sáu fjölbreytta möguleika að nýta útiumhverfið til náms. Í rannsókninni 

kom einnig fram að margir staðir til útikennslu gátu veitt nemendum námstækifæri sem þeir 

myndu ekki fá innandyra. Samkvæmt kennurunum buðu þessir staðir upp á mismunandi 

reynslu. Nemendur gátu öðlast beina reynslu á vettvangi en einnig var hægt að nýta hana 

sem undirstöðu til umræðna, sem var mikilvægur þáttur í námi barna í mörgum 

námsgreinum. Þetta var eitthvað sem allir kennarar ættu að hafa í huga og nýta tækifærin 

sem nærumhverfið byði upp á (Kristín Norðdahl og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2014). 

Kennararnir í rannsókn Fägerstam (2013) voru sammála þessu, með því að nota öll skynfæri 

sín úti öðluðust nemendur reynslu sem tengdi nám þeirra betur við raunveruleikann. 

Kennurunum fannst nemendurnir öðlast betri skilning á náttúrufræðilegum hugtökum þegar 

þeir náðu að tengja þau við raunveruleg fyrirbæri úti, þegar þeir áttuðu sig á því að það sem 

þeir höfðu lært inni var í raun og veru að eiga sér stað. Þeim fannst áhugi nemenda aukast 

þegar nemendurnir sáu að þeir sjálfir höfðu einhver áhrif. Þá fannst þeim þeir vera hluti af 

samfélaginu. Það að fara út getur verið góð kveikja en einnig eykur það áhugahvöt nemenda 

sem oft skilar sér inn í skólastofuna þar sem nemendur vilja læra meira um það sem þeir sáu 

úti.  

Viðfangsefni útikennslu geta verið margs konar, og fara oftast eftir því hvað er verið að 

kenna. Í stafsháttarannsókn Zink og Boyes (2006) kom fram að almennir kennarar á Nýja- 

Sjálandi fóru með nemendur á mismunandi staði en meirihluti útikennslunnar fór þó fram á 

skólalóðinni sjálfri. Þar á eftir komu útivistarsvæði og svo strendur og heimsóknir á staði í 

samfélaginu. 

Í starfsháttarannsókn, sem gerð var hér á landi, lýstu kennararnir útikennslunni sem 

verkefnum sem flutt voru úr skólastofunni út í náttúruna. Stundum var námið flutt í 

útikennslustofur, út í skógarrjóður eða skólaskóg. Einnig nefndu þeir árbakka, móa og gil. 
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Verkefnin sem þeir nefndu varðandi náttúrufræði gátu falist í því að fylgjast með 

rigningarvatni, safna dýrum í vatni eða greina plöntur (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). 

Í Kaliforníu var gerð samanburðarrannsókn þar sem bekkir úr 11 grunn- og 

framhaldsskólum fengu stundaskrá þar sem umhverfið og náttúran voru í forgrunni. Einn 

bekkur úr hverjum skóla fékk þessa umhverfismiðuðu stundaskrá á meðan aðrir í sömu 

árgöngum fengu hefðbundna stundaskrá. Eftir önnina var námsárangur þeirra svo borinn 

saman. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að nemendurnir sem fengu 

umhverfismiðuðu stundaskrána stóðu sig betur í náttúrufræði, skrift og lestri en þessir 

nemendur virtust einnig taka meiri þátt í tímum (SEER, 2000). 

4.3 Áhrif útikennslu á heilsu og líðan 

Margir eru þeirrar skoðunar að útivera hafi góð áhrif á heilsu og líðan barna. Með útikennslu 

stuðlum við að almennri hreyfingu og útiveru. Offita unglinga og barna er vaxandi vandamál í 

vestrænum löndum, og það sama er uppi á teningnum hér á landi. En offita á unglingsárum 

leiðir oft til offitu á fullorðinsárum, og því fylgja oft ýmis heilsufarsvandamál 

(Landlæknisembættið, 2004).  

Barnalæknirinn Tryggvi Helgason, sem hefur sérhæft sig í meðferð á börnum með 

offituvandamál, segir að börn séu töluvert meira innanhúss heldur en áður. Einnig eru þau 

oft keyrð á milli staða í stað þess að ganga, hjóla eða taka strætó (Tryggvi Helgason, 2011). 

Líkamleg örvun, hreyfing og að ögra sér eru meðal mikilvægra þátta í útikennslu. En 

rannsóknir hafa leitt í ljós að leikur í fjölbreyttu náttúrulegu umhverfi eykur almenna 

hreyfifærni barna, einbeitingu, styrk, jafnvægi og almennt hreysti þeirra (Malone og Tranter, 

2003). 

Í rannsókn Kristínar og Ingólfs (2014) voru kennararnir sammála um að náttúran ætti hlut 

í að efla heilsu og góða líðan barna. Niðurstöður þeirra og aðrar rannsóknarniðurstöður 

styðja að kennarar líta svo á að náttúran sé mikilvæg fyrir líkamlega heilsu og velferð barna 

(Ernst and Thornabene, 2012; Szczepanski, Malmer, Nelson og Dahlgren, 2006). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að útikennsla getur haft áhrif á samskipti, sjálfsmynd og 

andlega líðan nemenda. Ástæðan gæti verið sú að úti ná nemendur að slaka á, þar er rólegt 

og lítið streytuvaldandi umhverfi. Í útikennsluhópi Fӓgerstam (2013) fannst kennurunum t.d. 

vera sjáanlegur munur á nemendum í útikennslu miðað við þegar þeir voru inni. Þeir voru 

virkari, þeim fannst gaman og þeir hlökkuðu til útikennslunnar. 

Í fyrrgreindum viðtölum við 25 íslenska kennara kom í ljós að þeir töldu að úti næðu 

nemendur að losa um aukaorku ásamt því að þróa getu sína til þess að takast á við hættu í 

umhverfinu og byggja upp hugrekki (Kristín Norðdahl og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2014). 

Í rannsókn Remington og Legge (2017) sögðu kennararnir að útikennslan byði sumum 
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nemendum upp á tækifæri til að sýna sig í nýju ljósi fyrir samnemendum sínum og þeir sæju 

þá gjarnan á jákvæðari hátt. Nemandi sem ætti í erfiðleikum í bóklegu námi inni gæti 

blómstrað þegar út væri komið. Kennararnir í rannsókn Wilhelmsson o.fl. (2012) voru 

sammála þessu. Þeim fannst útikennsla hjálpa mörgum nemendum að upplifa árangur í 

námi, sem væri mikilvægt fyrir sjálfstraust þeirra, sérstaklega fyrir þá sem ættu erfitt í 

skólanum. 

4.4 Áhrif útikennslu á viðhorf nemenda og aðgerðir þeirra varðandi 
umhverfið 

Útikennsla hefur góð áhrif á jákvæð viðhorf nemenda til náttúrunnar og getur leitt til þess að 

þeir beri meiri virðingu fyrir náttúrunni til lengri tíma litið (Cheng og Monroe, 2012; Rios & 

Brewer, 2014). 

Í rannsókn Kristínar Norðdahl og Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2014) sáu kennararnir 

fyrir sér að útikennsla gæti haft áhrif á viðhorf og gjörðir nemenda til sjálfbærni á þrjá vegu. Í 

fyrsta lagi töldu þeir að með því að kynna umhverfið fyrir nemendunum þá hjálpaði það þeim 

að bera virðingu fyrir því og efldi vilja þeirra til verndunar þess. Með því að leyfa nemendum 

að njóta plantna, fugla og landslags hjálpaði það þeim að bera meiri virðingu fyrir náttúrunni. 

Í öðru lagi töldu þeir að ef nemendum væri kennt um hlutverk þeirra í náttúrunni og hvernig 

ætti að nýta hana skynsamlega hefði það áhrif á viðhorf og gjörðir þeirra til sjálfbærni. Það 

væri mikilvægt að tína upp rusl með þeim og hjálpa þeim að skilja hvers vegna þeir væru að 

því. Það þyrfti að kenna þeim að þeir beri ábyrgð á umhverfi sínu. Í þriðja lagi nefndu 

kennararnir í rannsókn Kristínar og Ingólfs að útiumhverfið væri gott til að hvetja nemendur 

til þess að taka þátt í samfélaginu. Þeir töldu mikilvægt að nemendur tækju þátt í einhverju 

þar sem þeir sæju áhrifin. Sem dæmi með lagningu göngustíga, nemendur vissu hvar best 

væri að ganga og því vissu þeir einnig hvar best væri að leggja göngustíga. Einnig voru mörg 

dæmi um að börn tækju þátt í að fá fólk til að ganga betur umhverfið (Kristín Norðdahl og 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2014).  

Í rannsókn Wilhelmsson o.fl. (2012) voru allir kennararnir sammála um að eitt af 

meginmarkmiðum þeirra með útikennslu væri að örva og vekja upp ákveðna 

ábyrgðartilfinningu hjá nemendum gagnvart náttúrunni. Einn kennarinn tók það fram að 

hann vildi ná fram hjá nemendum þeirri tilfinningu að það væri þess virði að hugsa um 

náttúruna sérstaklega þegar til langs tíma væri litið og það fannst honum nást best með 

útikennslu.   
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4.5 Hlutverk kennarans 

Kennararnir í rannsókn Fӓgerstam (2013) tala um að í útikennslu komist nemendur í nálægð 

við meiri víðáttu en þeir eiga að venjast, og oft finnst þeim það spennandi, og því er 

mikilvægt að kennarar séu tilbúnir að mæta því. Kennararnir segja einnig að það þurfi að 

huga að mörgu þegar kemur að því að halda utan um, skipuleggja og kenna stórum hópi utan 

veggja skólans. Þeim finnst mikilvægt að skipuleggja kennsluna vel til þess að framkvæmdin 

verði auðveldari. Kennarinn þurfi að hafa það á hreinu hver tilgangur kennslunnar er og 

hvernig hún fer fram. Það er í höndum hans að undirbúa útikennsluna áður en lagt er af stað 

með nemendur þannig að þeir upplifi að þetta sé hluti af náminu í skólanum. Kennarinn þarf 

að útskýra fyrir þeim hver tilgangur útikennslunnar er, brýna fyrir nemendum að halda 

hópinn og passa það að enginn verði eftir, ræða um öryggismál og athuga hvort allir skilji 

leiðbeiningarnar. Meðan nemendur eru úti er mikilvægt að vekja áhuga þeirra, benda þeim á 

það sem er áhugavert og spyrja þá spurninga sem vekja áhuga þeirra og vera duglegur að 

ræða við og tengjast nemendum (Fӓgerstam, 2013). 

Í grein Wilhelmsson o.fl. (2012) kom fram að kennararnir kusu að nýta sér útikennslu til 

þess að vekja áhuga nemenda á náttúrunni, og er það því í samræmi við niðurstöður 

Fӓgerstam (2013). 

Kennarar í breskri úttekt, þar sem rannsóknir víðsvegar að úr heiminum voru skoðaðar, 

héldu því fram að við skiplagningu útikennslu þyrfti kennarinn að hafa í huga að nemendur 

gætu verið hræddir við eitthvað úti. Þeir þyrftu að hafa fyrri reynslu þeirra í huga. Þeir gætu 

hafa orðið fyrir einhverju sem hefði áhrif á viðbrögð þeirra við ákveðnum aðstæðum úti í 

náttúrunni (Dillon o.fl., 2006). 

4.6 Hindranir varðandi útikennslu 

Ýmsar hindranir virðast standa í vegi fyrir því að kennarar nýta sér útikennslu sem nálgun í 

kennslu. Í viðamikilli starfsháttarannsókn, sem gerð var meðal almennra kennara í 

grunnskólum á Nýja-Sjálandi kom í ljós að útikennsla var notuð mikið þvert á námsfög. 

Langoftast í kennslu um heilsu og í náttúrufræðum. Kennararnir í rannsókninni voru spurðir 

um ýmislegt sem gæti hindrað útikennslu þeirra. Í ljós kom að helstu hindranir voru: 

kostnaður, skortur á fræðslu, margir tímar í stundatöflu, fjölmennir bekkir, krafa um 

persónulegan tíma starfsmanna, en mikill tími utan vinnu gat farið í undirbúning og 

skipulagningu, svo og áhersla á öryggi og hættur í útikennslunni (Zink og Boyes, 2006). 

Kennarar á Bretlandi sáu mestu hindranirnar, þegar kom að útikennslu, í því að nemendur 

þeirra náðu ekki að tengja nógu vel á milli þeirra viðfangsefna sem þeir unnu með inni í 

skólastofunni og viðfangsefnana sem unnið var með utandyra (Dillon o.fl., 2005). 
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Í samantekt sem Ayotte-Beaudet o.fl. (2017) gerðu út frá 18 greinum, sem komið hafa út 

milli 2000 og 2015 um nám og kennslu í náttúrufræði þar sem notast var við útikennslu, kom 

fram að kennurum fannst veðrið vera hindrun í því að fara út. Þeim fannst óstöðugleiki 

veðursins valda erfiðleikum og fannst erfitt að fara út með nemendur þegar hitastigið var 

undir frostmarki. Annar kennari sagði að það þyrfti að minnsta kosti að taka tillit til veðursins 

þegar farið væri með nemendur út. Það sama kom fram í skrifum Bunting (2006) en þar töldu 

bandarískir kennarar að slæmt veður væri mikil hindrun í útikennslu. Kennarar í rannsókn 

Lilju Óskarsdóttur (2018) nefndu að veðrið gerði útikennsluna vissulega erfiðari á tímum en 

ætti það þó ekki að stjórna því hvort nemendurnir færu út. Nemendur ættu að koma klæddir 

eftir veðri. 

Það sem virðist hindra kennara hvað mest í að fara með nemendur út fyrir skólann er 

kostnaðurinn sem getur fylgt slíkri kennslu. Í starfsháttarannsókninni, sem gerð var hér á 

landi, voru vísbendingar um að dregið hefði úr útikennslu eftir efnahagskreppuna 2008, en 

einn kennarinn sagði að nú fengjust engar rútur til vettvangsferða (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 

2014). Á Nýja-Sjálandi var gerð rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við sex kennara í tveimur 

skólum sem nýttu sér útikennslu á miðstigi og þar voru kennararnir allir sammála um að 

kostnaður við útikennsluna hafði töluverð áhrif. Í báðum skólunum var haldin fjáröflun til 

þess að fjármagna útinám nemendanna (Remington og Legge, 2017). Hér að ofan hefur 

komið fram að mikilvægt sé að nýta nærumhverfið til náms og þannig tengdust nemendur 

betur sínu eigin umhverfi þegar þeir væru í nærumhverfi sínu og það gerði námið 

merkingarbærara fyrir þá. Velta má fyrir sér hvort nýting á nærumhverfinu þurfi að kosta 

fjármuni. Það að fara út og skoða plöntur og dýr getur gefið nemendum dýrmæta reynslu 

sem kostar ekki fjármuni. 

Önnur hindrun sem kennarar sjá við útikennslu er skortur á fræðslu til kennara. 

Kennurunum í rannsókninni hjá Remington og Legge (2017) á Nýja-Sjálandi fannst vanta 

fræðslu um hvernig nota ætti útikennslu. Enginn þeirra hafði fengið fræðslu hvað hana 

varðar í kennaranámi sínu heldur höfðu þeir ákveðið að nota útikennslu vegna áhuga á því. 

Einn kennaranna hafði farið á námskeið til þess að efla færni sína. Þrír kennaranna sögðu að 

það væri bæði vilji og þörf fyrir stöðuga faglega þróun í útikennslu. Rannsókn Humberstone 

og Stan (2011) styður þetta en þar kom fram að fleiri tækifæri væri hagur fyrir kennara til 

þess að efla faglega þróun. Með því gætu þeir boðið nemendum sínum upp á fleiri möguleika 

á útikennslu. 

Kennurum fannst einnig að þétt stundatafla væri ein af hindrunum þess að notast við 

útikennslu. Hvert og eitt fag á sinn tíma og lítið svigrúm gæfist til að breyta frá skipulaginu 

(Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014; Zink og Boyes, 2006). Kennararnir í rannsókn Dillon og 

félaga (2005) voru sammála þessu og fannst erfitt að koma útikennslu að þegar stundaskrár 
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væru nú þegar þéttskipaðar. Þeir komu einnig inn á það að undirbúningur útikennslu væri 

tímafrekur. 

Í rannsókn Zink og Boyes (2006) kom fram að áhersla á öryggi og áhættu með útikennslu 

gæti verið hindrun. Fleiri rannsóknir studdu það að ýmsar hættur gætu fylgt því að fara með 

nemendur út og það gæti hindrað kennara í að nota útikennslu (Dillon o.fl. 2006; Ernst og 

Tornabene, 2012; Little, Sandseter og Wyver, 2012) en svo virðist vera að annað gildi um 

Norðurlöndin varðandi það hvernig litið er á hættur í umhverfinu. Kennurunum í rannsókn 

Kristínar Norðdahls og Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2014) fannst að það þyrfti að taka 

áhættu sem fylgdi því að fara með nemendur út til athugunar en þeir sáu það þó ekki sem 

hindrun. Kennararnir mátu menntunargildi þeirra áskoranna sem nemendur glímdu við úti 

meiri heldur en áhættuna sem fylgdi þeim. Í umræðukafla rannsóknarinnar kemur fram að 

þetta er í samræmi við það hvernig kennarar í Noregi og í Svíþjóð huga að áhættu varðandi 

börn og náttúru (Sandseter, 2012). 

Í bókinni ,,Reclaiming Childhood: Freedom and Play in an Age of Fear‘‘ bendir Guldberg 

(2009) á að Norðmenn hafi einstaka unun af útivist og eru tregari en aðrar þjóðir til þess að 

takmarka frelsi barna til þess að reika um í náttúrunni eftirlitslaust. Í rannsókn New o.fl. 

(2005) kom fram að almennir kennarar á Ítalíu, í Noregi, Svíðþjóð og Danmörku hefðu minni 

áhyggjur af því að verða lögsóttir ef barn lenti í slysi í útikennslunni en kennarar í 

Bandaríkjunum. 

Eftir að hafa farið í gegnum þessar rannsóknir er spennandi að sjá hvort kennararnir í 

þessari rannsókn komi inn á álíka þætti og hér hafa verið raktir, en fáar íslenskar rannsóknir 

liggja fyrir um þetta efni. Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að kanna reynslu og viðhorf 

náttúrufræðikennara til útikennslu og komast að því hvers vegna þeir kjósa að nýta sér þessa 

nálgun í kennslu og hvort þeir telji hana vera líklega til árangurs. 

Unnið var út frá einni rannsóknarspurningu sem felur í sér þrjár undirspurningar.  

Aðalrannsóknarspurningin er:  

Hver er reynsla og viðhorf náttúrufræðikennara til útikennslu? 

Þessi spurning felur í sér þrjár undirspurningar: 

1.1 Hvernig sjá náttúrufræðikennarar fyrir sér gildi útikennslu í náttúrufræðikennslu? 

1.2 Hvaða undirbúningur og úrvinnsla fylgir því að nota útikennslu sem nálgun í 

náttúrufræðikennslu? 

1.3 Hvers konar stuðning fá náttúrufræðikennarar við útikennslu og hvernig stuðning 

myndu þeir vilja fá? 
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4.7 Samantekt. 

Hér hef ég fjallað um fyrri rannsóknir á viðhorfum og reynslu kennara varðandi útikennslu. 

Kennarar hér á landi virðast hafa jákvæð viðhorf til útikennslu en nota hana ekki jafn mikið 

og þeir myndu vilja en í starfsháttarrannsókn hérlendis kom í ljós að 62% kennara sögðust 

vilja nota hana í meira mæli. Útikennsla virðist hafa jákvæð áhrif á nám nemenda. 

Rannsóknir sýna að nemendur muna námsefnið í lengri tíma, sýna því meiri áhuga, ræða 

meira saman, stunda meiri samvinnu og taka frekar þátt í verkefnum. Rannsóknir hafa einnig 

sýnt fram á það að útikennsla hvetji nemendur til vinnu. Þá sérstaklega nemendur með 

einhvers konar sérþarfir, svo sem ofvirkni, athyglisbrest eða lesblindu en einnig getur 

útikennsla hjálpað nemendum með samskiptaörðugleika. 

Útikennslan býður upp á fjölbreyttar kennsluaðferðir og fjölbreytta möguleika fyrir 

nemendur til að nýta öll skynfæri sín til náms. Með útikennslu tengja nemendur nám sitt 

betur við raunveruleikann og þeim finnst þeir vera hluti af samfélaginu. Nemendur sem fá 

kennslu úti í náttúrunni hafa einnig sýnt betri námsárangur heldur en þeir sem aðeins fá 

kennslu innandyra.   

Með útikennslu má stuðla að hreyfingu barna en börn í dag eru töluvert meira innanhúss 

en þau voru áður. Náttúran eflir heilsu og góða líðan barna en rannsóknir hafa sýnt að leikur 

í fjölbreyttu náttúrulegu umhverfi eykur almenna hreyfifærni barna, styrk, einbeitingu, 

jafnvægi og almennt hreysti. Náttúran er góður staður til að losa aukaorku og hjálpar 

nemendum að slaka á.  

Útikennsla hefur góð áhrif á jákvæð viðhorf nemenda til náttúrunnar. En rannsóknir 

benda til þess að nemendur beri meiri virðingu fyrir náttúrunni eftir að þeim hefur verið 

kennt um hana með útikennslu og þeir hugsi meira um gjörðir sínar er varða umhverfið.  

Kennarar þurfa að vera vel undirbúnir fyrir útikennslu. Þeir þurfa að hafa á hreinu hver 

tilgangur hennar er og útskýra það vel fyrir nemendum. Kennarar þurfa að vekja áhuga 

nemenda, benda þeim á það sem er áhugavert og spyrja þá spurninga sem kveikja áhuga. 

Rannsóknir sýna að það eru ýmsir þættir sem geta hindrað kennara við að nota 

útikennslu en þetta eru þættir eins og kostnaður, skortur á fræðslu, mikill undirbúningur, 

slæmt veðurfar og hættur í umhverfinu.  
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5 Aðferðafræði  

Hér verður gerð grein fyrir því hvernig rannsóknin fór fram, sagt verður frá rannsóknarsniði 

sem notað var, vali á þátttakendum, gagnaöflun, greiningu gagna, trúverðugleika og 

álitamálum, svo og siðferðilegum atriðum. 

5.1 Rannsóknarsnið 

Í þessari rannsókn verður notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Þær hafa þann kost að 

það er hægt að meta skilning einstaklinga á eigin aðstæðum, athöfnum og reynslu. Slíkar 

aðferðir reynast vel þegar athuga á viðhorf og reynslu fólks (Esterberg, 2002). Eigindlegar 

aðferðir hentuðu því þessari rannsókn þar sem leitast var eftir upplýsingum um reynslu og 

viðhorf náttúrufræðikennara af útikennslu. Það að rannsóknin sé eigindleg segir til um það 

hvernig gögnum var aflað og hvernig á að greina þau. Í slíkum rannsóknum er gagna oftast 

aflað með athugunum eða opnum viðtölum sem fara fram í umhverfi viðmælandans 

(Lichtman, 2013).  

5.2 Val á þátttakendum 

Í þessari rannsókn er notast við markmiðsúrtak (e. purposive sampling). Ákveðið var að 

athuga viðhorf og reynslu kennara sem nota útikennslu í náttúrufræðikennslu. Því var leitað 

eftir viðmælendum sem uppfylltu þau skilyrði. 

Í Handbók í aðferðafræði rannsókna segir Sigríður Halldórsdóttir (2013) að fjöldi 

þátttakenda sé mismunandi þegar tilgangsúrtak er notað og eru þátttakendur valdir út frá 

tilgangi rannsóknarinnar. Viðmælendur í þessari rannsókn þurftu að uppfylla þau skilyrði að 

vera náttúrufræðikennarar sem stuðst höfðu við útikennslu í sinni kennslu. 

Því mikilvægt er að þátttakendur sem valdir eru í eigindlega rannsókn hafi persónulega 

reynslu af því sem athuga á með rannsókninni en einnig að þeir hafi getu og áhuga á að lýsa 

þessari reynslu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Leitað var eftir þátttakendum á margvíslegan hátt. Suma fékk ég til að taka þátt eftir að 

hafa óskað eftir þátttakendum í rannsóknina í Facebook-hópnum Náttúrufræðikennarar. 

Einnig var kennari beðinn um að benda á þá sem uppfylltu skilyrðin sem talin voru upp hér 

að framan. Einnig fengust þátttakendur með því að tala við kennara sem ég þekkti til og bað 

hann þá um að benda sér á þátttakendur. 

Viðtöl voru tekin við sex kennara en það er sá fjöldi sem þótti hæfilegur til þess að svara 

rannsóknarspurningunum. Kennararnir kenna á mið- og unglingastigi í grunnskóla. 

Viðmælendurnir, sem allir eru kvenkyns, voru gefin dulnefni til þess að gæta nafnleyndar. 
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Nöfnin sem þær fengu eru Bára, Hildur, Inga, Katrín, María og Tara. Fjórar þeirra búa á 

höfuðborgarsvæðinu en tvær á landsbyggðinni. Bára lauk BS-námi í íþróttafræði og útivist en 

tók til viðbótar við það ár í list- og verkgreinakennslu. Hún kennir náttúrufræði á 

unglingastigi. Hildur lauk kennaramenntun með áherslu á náttúrufræði. Hún hefur kennt á 

öllum stigum en mest á miðstigi. Inga lauk námi í garðyrkjufræði og tók síðan kennsluréttindi 

ofan á það. Hún hefur kennt á öllum stigum en mest á miðstigi. Katrín lauk kennaranámi af 

náttúrufræðikjörsviði og fór svo beint að kenna. Hún hefur aðallega kennt náttúrufræði á 

miðstigi en oftast í 6. bekk. María hefur lokið kennaramenntun með náttúrufræði sem 

kjörsvið en er einnig garðyrkjufræðingur. Hún kennir núna náttúrufræði á unglingastigi en 

hefur áður kennt náttúrufræði á miðstigi. Tara lauk B.Ed.-námi í kennslufræðum og tók svo 

meistaragráðu seinna með áherslu á náttúrufræði. Hún kennir náttúrufræði í öllum bekkjum 

á miðstigi.  

5.3 Gagnaöflun 

Á tímabilinu mars til maí 2018 voru tekin viðtöl við sex kennara sem nýttu sér útikennslu sem 

nálgun í kennslu, og var stysta viðtalið 50 mínútur og lengsta 110 mínútur. Fjögur viðtöl voru 

tekin í skóla viðkomandi kennara. Eitt var tekið heima hjá viðmælanda og eitt á kaffihúsi.  

Tekin voru opin, hálfstöðluð einstaklingsviðtöl. Stuðst var við viðtalsramma (sjá viðauka 

A) þar sem leitast var eftir að gefa kennurum tækifæri til að ræða útikennslu sína. Hvernig 

þeir undirbúa hana, hvaða hlutverki þeir og nemendur þeirra gegna í þessari kennslu, hvaða 

viðfangsefni þeir taka helst fyrir, helstu kosti sem þeir sjá við útikennsluna og hvaða 

hindranir þeir standa frammi fyrir hvað hana varðar. Einnig voru þeir spurðir út í hvers konar 

stuðningur væri góður þegar útikennsla væri annars vegar.  

Í Handbók um aðferðafræði taldi Helga Jónsdóttir (2013) að viðtöl hentuðu vel sem 

gagnasöfnunaraðferð þegar reynsla fólks af starfi og námi væri skoðuð, svo sem þekking, 

skynjun, viðhorf, gildismat og væntingar. Því eru viðtöl góð leið til þess að fá sem besta sýn á 

það hvers vegna kennarar kjósa að nýta sér útikennslu sem nálgun í kennslu og hvernig þeir 

nota hana. Með viðtölunum fæst innsýn í reynslu og viðhorf kennaranna og ef eitthvað er 

óljóst þá má spyrja nánar út í ákveðna þætti. Með því að hafa viðtölin opin fengu 

viðmælendur tækifæri til þess að ræða það sem þeir vildu ræða. 

5.4 Greining gagna 

Notast var við þemagreiningu en þá eru flokkuð saman í hópa efnisþættir sem koma 

endurtekið fyrir í viðtölunum.  

Í grein sinni Using thematic analysis in psychology fjalla Braun og Clarke (2006) um 

þemagreiningu en þær segja að hún sé aðferð til þess að skilgreina, greina og skrá mynstur í 
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gögnum. Við greiningu gagnanna notaðist ég við lýsingu Braun og Clarke (2006) en í greininni 

lýsa þær sex skrefa leið að þemagreiningu.  

Ferlið byrjar þegar rannsakandinn byrjar að leita og taka eftir mynstrum sem vekja athygli 

hans í gögnunum. Þetta getur átt sér stað við gagnasöfnun. Skrif eru mikilvægur hluti 

greiningar og því ættu þau að byrja við upphaf greiningar. Þá er hægt að punkta hjá sér 

hugmyndir og mögulega lykla. Fyrsta skrefið er að kynnast gögnunum vel. Afrita þau orðrétt, 

lesa þau yfir og punkta hjá sér fyrstu hugmyndir. Annað skrefið felur í sér að búa til lykla fyrir 

gögnin en með lyklun eru orð sett fram sem ákveðinn hluti gagna, t.d. hvað setningar eða 

málsgrein fjallar um. Áhugaverð atriði í gagnasafninu eru lykluð á kerfisbundinn hátt. Í þriðja 

skrefi er leitað að þemum. Hugsanleg þemu má finna út frá lyklunum og dæmum úr gögnum 

sem tengjast hverju því sem safnað er. Í skrefi fjögur er farið yfir þemun og athugað hvort 

þau gangi upp í samræmi við lyklana og gagnasafnið, og þá má búa til þematengt kort af 

greiningunni. Fimmta skref snýst um að skilgreina og nefna þemun en þá heldur greiningin 

áfram til þess að skýra sérstöðu hvers þema og sjá fyrir heildarmyndina sem gögnin gefa. Í 

sjötta skrefinu er skýrsla skrifuð um niðurstöðurnar. Áður en því lýkur er síðasta tækifæri til 

greiningar. Valin eru sannfærandi og skýr dæmi, lokagreining á ákveðnum hlutum er gerð, og 

greiningin skýrð í tengslum við rannsóknarspurningu, og eins og áður sagði er gerð skýrsla 

um greininguna. 

5.5 Trúverðugleiki  

Það þarf að huga að trúverðugleika þeirra rannsókna sem eiga að standa undir nafni. Nokkrar 

ábendingar koma fram í Handbók í aðferðafræði rannsókna er varða trúverðugleika sem vert 

er að fylgja. Hafa þarf í huga að eigindleg viðtöl geta verið afar persónuleg og því skiptir góð 

hlustun gríðarlegu máli. Heiðarleiki, traust og virðing fyrir þátttakendum er að sama skapi 

mikilvægt í eigindlegum viðtölum (Helga Jónsdóttir, 2013). Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir (2013) segja í sömu bók að í eigindlegum rannsóknum sé trúverðugleiki 

bundinn við þátttakendur rannsóknarinnar. Aðferðir til þess að efla hann geta verið að hlusta 

vel, gefa sér góðan tíma í viðtölin, lesa afrituð viðtöl af fullri athygli, velta niðurstöðum vel og 

vandlega fyrir sér, halda rannsóknardagbók, og fá staðfestingu þátttakenda á því að réttur 

skilningur sé lagður í orð þeirra.  

Annað sem hafa þarf í huga í þessu sambandi er að rannsakandi þarf að gera grein fyrir 

eigin viðhorfum og hugmyndum. Hann reynir að horfa hlutlægt á viðfangsefnið en allir 

rannsakendur koma að verki sínu með ákveðin viðhorf, hugmyndir og reynslu og það þarf að 

gæta að því að þessir þættir hafi ekki áhrif á framgang rannsóknarinnar.  



36 

Ég kom að þessu verkefni með jákvætt viðhorf til útikennslu og hugaði því meðvitað að 

því að láta það ekki hafa áhrif á greiningu mína á gögnum rannsóknarinnar og reyndi eftir 

fremsta megni að vera eins hlutlaus og hægt var. 

5.6 Siðferðileg atriði 

Virða ber hagsmuni annarra og gæta að siðferðilegri stöðu þeirra. Í þessari rannsókn var 

upplýst samþykki fengið frá þátttakendum fyrir viðtölunum (sjá viðauka Á). Rannsókn þessi 

var tilkynnt til Persónuverndar en ekki þótti ástæða til að sækja um leyfi fyrir henni vegna 

þess að nöfnum og öðrum persónuupplýsingum var breytt og allir viðmælendur gáfu skriflegt 

upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni. Einnig var sótt um leyfi hjá skólastjórnendum.  

Skólastjóra í hverjum skóla var sent bréf þar sem rannsóknin var útskýrð og beðið var um 

leyfi til þess að taka viðtal við náttúrufræðikennara í skólanum (sjá viðauka B). Í Handbók í 

aðferðafræði rannsókna segir Sigurður Kristinsson (2013) að í rannsóknum þurfi að vera 

óþvingað og upplýst samþykki, þ.e. þátttakendur verða að samþykkja þátttöku af fúsum og 

frjálsum vilja og vita hvað það er sem þeir eru að samþykkja. Einnig þarf að veita þeim 

nægilega vitneskju um eðli rannsóknarinnar til þess að hver og einn geti tekið upplýsta 

ákvörðun um það hvort þeir vilji taka þátt eða ekki. Það þarf að koma fram í hvaða tilgangi 

rannsóknin er gerð, hver stendur fyrir henni, á hvaða tíma hún fer fram og hvað felist í 

þátttöku hennar. Að lokum þarf að greina frá því hvernig farið verður með 

persónugreinanlegar upplýsingar og með hvaða hætti niðurstöður hennar verði birtar.  

Í rannsókn þessari var tekið fram að fyllsta trúnaðar væri gætt og þátttakendur hefðu 

fullan rétt á því að hætta hvenær sem var við. Notast var við dulnefni við afritun viðtala bæði 

hvað varðar þátttakendur og einnig þá skóla sem þeir störfuðu í. En haft verður í huga að það 

getur verið erfitt að gera eigindleg gögn ópersónugreinanleg. 

Ef gögnin sjálf lýsa einstaklingsbundinni reynslu er ekki nóg að fjarlægja kennitölu og nafn 

einstaklings því auðvelt getur verið að geta sér til um hver þátttakandinn er (Sigurður 

Kristinsson, 2013). Í þessari rannsókn voru kennurunum gefin gervinöfn og forðast var að 

lýsa nánasta umhverfi viðmælanda af of mikilli nákvæmni. 
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6 Niðurstöður  

Eins og áður sagði var aðalmarkmið þessarar rannsóknar að kanna reynslu og viðhorf 

náttúrufræðikennara til útikennslu og komast að því hvers vegna þeir kjósa að nýta sér þessa 

nálgun í kennslu og hvort þeir telji hana vera líklega til árangurs. Ætlunin var að greina frá 

upplifun náttúrufræðikennara í því samhengi að fanga hvað það væri sem þeim fyndist 

áhugavert og jákvætt við útikennslu. En einnig hvað væri erfitt við hana og hindraði þá hvað 

mest í að nota þessa nálgun í kennslu. 

Unnið var út frá rannsóknarspurningu sem felur í sér þrjár undirspurningar. 

Rannsóknarspurningin og undirspurningar hennar eru: 

Hver er reynsla og viðhorf náttúrufræðikennara til útikennslu? 

1.1 Hvernig sjá náttúrufræðikennarar fyrir sér gildi útikennslu í náttúrufræðikennslu? 

1.2 Hvaða undirbúningur og úrvinnsla fylgir því að nota útikennslu sem nálgun í 

náttúrufræðikennslu?  

1.3 Hvers konar stuðning fá náttúrufræðikennarar við útikennslu og hvernig stuðning 

óska þeir sér? 

Við greiningu gagna komu fram fimm meginþemu sem svara rannsóknarspurningunum. 

Þau eru: Mikilvægi útikennslu, hindranir sem standa í vegi fyrir útikennslu, hlutverk kennara í 

útikennslu, birtingarmynd útikennslu í náttúrugreinum og hvatning og stuðningur við 

útikennslu náttúrufræðikennara. 

6.1 Mikilvægi útikennslu í náttúrufræðinámi nemenda 

Mikilvægi útikennslu í náttúrufræði var fyrsta þemað sem kom fram við greiningu gagna. 

Viðmælendur voru allir sammála um mikilvægi útikennslu í náttúrufræðinámi nemenda.  

Þeir nefndu ýmiss konar atriði sem þeim fannst hvað mikilvægast. Þessi atriði voru: 

Jákvæð viðhorf kennara, áhugavakning og virkni nemenda, að fá að blómstra á jöfnum 

grundvelli, hreyfing nemenda, undur náttúrunnar og raunveruleg reynsla af viðfangsefnum 

og samskipti milli nemenda innbyrðis og við kennara. 

6.1.1 Jákvæð viðhorf kennara 

Við greiningu gagna kom í ljós að kennararnir nýttu sér útikennslu á misjafnan hátt og einnig 

var misjafnt hversu vítt kennararnir vildu nota útikennsluhugtakið. 

Allir viðmælendur höfðu jákvæð viðhorf til útikennslu sem kom ekki á óvart því þeir voru 

valdir til þátttöku í rannsóknina út frá reynslu þeirra af slíkri kennslu. Inga sagði að ef maður 

væri ekki jákvæður væri allt svo erfitt og leiðinlegt. Viðmælendur voru sammála um að allir 
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ættu að prófa að fara út með nemendur, þó svo það væri aðeins í stutta stund. Kennarar 

þyrftu að vera óhræddir að prófa sig áfram. Útikennsla þyrfti ekki alltaf að taka langan tíma, 

það væri hægt að fara út smástund og svo inn aftur til þess að vinna úr hlutunum. 

Tara sagði að útikennsla væri eitthvað sem yrði að vera í náttúrufræðikennslu. Skólar 

yrðu að safna pening og veita sveigjanleika því þessu mætti ekki sleppa. Katrín sagði að 

útikennsla væri góð viðbót við náttúrufræðinám nemenda sem synd væri að sleppa. 

Útikennsla var eitt af aðaláhugaefnum Hildar og að hennar mati ,,ein af frábærustu 

aðferðum í öllu skólastarfi‘‘. Hún myndi helst vilja sjá útikennslu notaða tvisvar í viku á öllum 

skólastigum. Báru fannst að allir ættu að prófa að fara út með nemendur sína en sagði að 

það ætti ekki að skylda kennara því líklegra væri að kennurum fyndist hún þá vera kvöl:  

Ég veit ekki alveg hvort mér finnist það eiga vera þannig að allir eigi að fara út, að 

útikennsla sé eins og íþróttir í aðalnámskrá. Ég er ekki endilega sammála því en 

algjörlega sammála að allir eigi að fara út. Mér finnst leiðinlegt að skylda 

kennarana í það ef þeir vilja það ekki því þá er eins og við séum að pína þá, en ég 

vildi að allir vildu það! 

6.1.2 Áhugavakning og virkni nemenda 

Viðmælendurnir töldu útikennsluna almennt vekja meiri áhuga hjá nemendum heldur en 

venjuleg kennsla inni í skólastofu. Þeim fannst áhugi nemenda vera grundvöllurinn fyrir því 

að þeir héldust virkir í tímum.  

Viðmælendur voru sammála um að nemendur væru virkari í útikennslunni heldur en 

þegar þeir vörðu tíma sínum inni, vegna þess að þeir væru áhugasamari. Katrín sagði 

,,Krakkarnir hafa oft meiri áhuga á námsefninu ef það er kennt úti og þegar maður er kominn 

með áhugavakningu að þá er maður kominn svolítið langt‘‘. Tara talaði um að sér fyndist að 

með útikennslunni væri hægt að gera verkefni og kennslubækur meira spennandi. Um 

kennslubókina Lífríki í fersku vatni sagði hún: 

Lífríki í fersku vatni er ekkert skemmtileg fyrir nemendur en verkefnin sem eru 

þarna og það sem hægt er að gera er alveg mjög spennandi. Að vera að skoða í 

víðsjá og vera með ferskvatnsker og sýrustigsmæla og allt þetta, þeim finnst það 

skemmtilegt en þú veist bókin er kannski ekki það sem heillar þau en hún er fín 

handbók fyrir kennarann. 

6.1.3 Að fá að blómstra á jöfnum grundvelli  

Allir nemendur eru jafn mikilvægir og það er nauðsynlegt að allir finni að þeir séu mikils 

metnir. Inga, Bára, Tara, Hildur og Katrín sögðust allar hafa fundið fyrir því hvernig 
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útikennslan hjálpaði oft nemendum sem ,,pössuðu‘‘ ekki alveg með öllum hinum í 

kennslustundum inni. Þetta ætti við um nemendur sem hefðu einhverjar sérþarfir, væru með 

hegðunarvandamál eða annað tungumál að móðurmáli. Þær höfðu allar lent í því að fara 

með nemendur, sem væru erfiðir inni, í útikennslu og þá hefði hegðun þeirra breyst snarlega. 

Virkni þeirra jókst til muna í útikennslunni. Það var eins og þeir næðu að losa um aukaorku 

þegar út í náttúruna var komið. María sagði: 

Útikennsla getur hjálpað nemendum að blómstra í nýju ljósi. Nemendur með 

greiningar taka oft þátt og blómstra þarna og það finnst mér æðislegt að sjá. Ég 

upplifi að með útikennslunni sé ég að ná til nemenda sem eiga oft svakalega 

erfitt annars staðar, þeir hagi sér öðruvísi og oft nær raunveruleikinn að kveikja í 

þeim. 

Hildur tók undir þetta og sagði að sumir nemendur sem væru kannski ekki mjög vinsælir 

vegna greininga sinna fengju algjörlega að láta ljós sitt skína og þeir blómstruðu úti. Hún 

nefndi nemenda sem hún hafði kennt með sérþarfir og átti hann í samskiptaerfiðleikum við 

samnemendur sína en tók allt í einu af skarið í útikennslunni því hann náði tengingu við það 

sem hann hafði verið að læra: 

Allt í einu sá maður 25 krakka hlusta á hann sem þau voru oft svona ohh við hann 

og hann stækkaði sko mjög í áliti hjá þeim og maður vissi að fyrir hann sjálfan að 

sjá að það voru allir sem hlustuðu á hann án þess að hlæja eða án þess að gera 

grín að honum, af því að þau vissu að þau hefðu helst viljað að þau höfðu séð 

þetta sjálf. Þarna gerðist eitthvað í útináminu án þess að ég gerði nokkuð sem að 

skilaði sér þannig að ég bara, ég gleymi þessu aldrei. 

Nemandinn átti í góðum samskiptum við bekkjarfélaga sína sem hann náði ekki þegar 

hann var inni í skólastofu, en úti var allt miklu frjálslegra og opnara.  

Á sama hátt og útikennslan ýtir undir að nemendur blómstri á sinn hátt getur hún verið 

leið til jafnréttis. Þegar allir eru saman á jafningjagrundvelli. Hildur nefndi að henni þætti 

nemendur vera á hvað jöfnustum grundvelli í útikennslunni. Þar færu nemendur út og væru 

staddir í öðrum raunveruleika, þeir uppgötva í raun hluti sem eru einungis til í bókunum inni. 

Við deilum sama raunveruleikanum og í þessum raunveruleika verða þau öll jöfn að hennar 

mati. Hún tók mest eftir þessu þegar hún var að kenna náttúrufræði í bekk þar sem margir 

nemendur höfðu annað móðurmál en íslensku og skildu takmarkað það sem sagt var við þá. 

Hildur sagði: 
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Þegar nemendur komu út í raunveruleikann eignuðust þeir sameiginlega reynslu 

og gátu unnið saman. Þá sá maður akkúrat ómálga börn vera vinna með 

íslenskumælandi börnum og það varð eitthvað bjútí, af því að þá gátu þau farið 

að vinna saman í staðinn fyrir að vera mjög einskorðað út frá bókum inni en 

þarna gátu allir verið saman að vigta saman snjó og gera og bræða og flokka og 

eitthvað, þetta var tungumálalaus kennsla. 

Hildi finnst þetta mikilvægt þar sem nemendum með annað tungumál en íslensku 

fer ört fjölgandi í skólum, og þá er mikilvægt að geta komið til móts við þá.  

6.1.4 Hreyfing nemenda  

Háværar raddir á undanförnum árum eru uppi um það að ungmenni  fái sífellt minni 

hreyfingu. Viðmælendur virðast taka eftir þessu en Báru og Maríu finnst útikennslan skipta 

miklu máli þegar kemur að hreyfingu nemenda sinna.  

Þeim finnst nemendur sitja of mikið og það gerir orkuboltana órólega. Bára sagði að 

þegar hún hefði fyrst byrjað með útikennslu hefði það verið vegna þess að hún vildi auka 

hreyfingu nemenda. Hún hafði skoðað skólastarf erlendis og þar fengu grunnskólanemendur 

meiri hreyfingu heldur en á Íslandi. Bára sagði að kennsla utandyra ýtti undir hreyfingu 

nemenda og þeir fengur meira súrefni. En henni fannst það nýtast nemendum vel til þess að 

hugsa skýrar. Hildur var sammála og sagði að nemendur væru bæði mikið á ferðinni að skoða 

sig um en útikennsla byði einnig upp á leiki sem hvettu til meiri hreyfingar. Nemendum 

fannst þessir leikir oft svo skemmtilegir og oft var erfitt að hætta. Þá sæi hún nemendur taka 

þá upp í frímínútum og segist því sjá hvernig útikennslan hefði því oft áhrif á aukna hreyfingu 

nemenda.  

Tara skipulagði kennsluna oft þannig að nemendur þyrftu að hreyfa sig. Hún setti upp 

ratleiki í skóginum þar sem nemendur þurftu stanslaust að ganga á milli staða. Hún fór einnig 

með nemendur á ákveðið skógarsvæði en til þess að komast þangað þurfti að ganga 

smáspöl. Það sem hún tók hvað helst eftir var að þeir nemendur sem fannst leiðinlegt að 

hreyfa sig, virtust ekki kippa sér upp við það þegar þeir voru í útikennslunni. Það var eins og 

þeir áttuðu sig ekki á hversu mikið þeir hreyfðu sig vegna þess að þeim fannst svo gaman, og 

það fannst henni jákvætt.   

 

6.1.5 Undur náttúrunnar og raunveruleg reynsla af viðfangsefnum 

Þegar nemendur fara út eru þeir í öðrum raunveruleika en þeir eru vanir. Þar sjá þeir í raun 

viðfangsefni sem einungis eru til í bókum í skólanum. Viðmælendur voru sammála um að 

nemendur byggðu upp betri tengsl við náttúruna þegar þeir fengju að fara út og sæju að það 
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sem þeir væru að læra væri að finna rétt fyrir utan skólann. Það gerði námið 

merkingarbærara fyrir þá og að þeim fannst eins og þeir væru sjálfir hluti af verkefninu. 

Kennararnir töldu að nemendur ættu að fá að byggja upp góð tengsl við náttúruna. Inga, 

Tara, Hildur og María sögðu að meginhlutverk nemenda væri að upplifa og njóta útiverunnar 

í náttúrunni. Tara sagðist notast við útikennslu þegar það hentaði betur að kenna 

viðfangsefni úti. Þetta ætti við þegar um ákveðin viðfangsefni væri að ræða í 

kennslubókunum en nemendur gætu séð þau með eigin augum úti. Einnig sagði hún að það 

væri mikilvægt að nemendur fengju að prufa að rannsaka hluti í sínu umhverfi því þá fengju 

þeir tilfinningu fyrir þeim störfum sem tengjast náttúruvísindum, og gætu þá mögulega 

hugsað sér eitthvað ævistarf tengt því. María sagði að henni fyndist útikennsla vera ótrúlega 

mikilvæga, að rannsóknir sem hún hefði lesið sýndu fram á að börn sem fengju tækifæri til 

þess að vinna raunverulega vinnu útivið væru þroskaðri, og það eitt og sér fyndist henni 

nægilega merkilegt til þess að allir ættu að prófa útikennslu. Skólastarfið væri alltof 

niðurnjörvað. Hún sagði:  

Við búum í samfélagi sem er ekki í ramma og þá þurfum við að þurfa fara út fyrir 

rammann. Ég held við þurfum að komast út úr þessum ramma því við erum að 

undirbúa krakka sem að búa í samfélagi sem að bara byggir á samvinnu og 

reynslunni. Við erum að búa til nýja reynslu og þá er útikennslan algerlega málið, 

fyrir utan einstaklinga sem höndla það ekkert bara að sitja inni í 40 mínútur hvað 

þá 80 mínútur.  

Inga sagði að hún notaði útikennslu því þar væri hægt að kynna fyrir nemendum það sem 

ekki væri hægt innandyra. Maður lærir ekki allt af tölvuskjá sumt verður viðkomandi að 

koma við. Hún sagði að menntun sín hefði þessi áhrif og kallaði svolítið á útikennslu. Hún var 

menntaður garðyrkjufræðingur og hafði unnið mikið í garðyrkju og því væri tenging hennar 

við náttúruna og plönturnar mjög sterk. Henni leið sjálfri vel úti og fannst hún ná þeim 

markmiðum sem hún þyrfti með útikennslunni. Að hennar mati gat hún ekki metið nokkur 

viðmið úr aðalnámskrá nema eftir að nemandi hefði nýtt sér þekkinguna úti í náttúrunni 

sjálfri. Hún sagði að það væri mikill munur á því að geta þulið eitthvað upp utanbókar og að 

geta síðan beitt þekkingu sinni. Hún nefndi að í aðalnámskrá grunnskóla væri til dæmis það 

hæfniviðmið að nemandi ætti að geta lýst upplifun og reynslu sinni af lífverum í náttúrulegu 

umhverfi. Hann ætti að geta lýst einkennum plantna en henni fannst erfitt að meta hvar 

nemendur stæðu nema með því að fara út með þá.  

Viðmælendur voru sammála um að tilbreytingin og upplifunin væri stærsti kostur 

útikennslu. Nemendur fengju að fara út í náttúruna og upplifa hluti sem þeir væru að læra 

um inn í kennslustofunni. Hildur sagði: 
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Nemendur eru að læra um ákveðið viðfangsefni, geta nálgast það og verið í 

fullkomnum tengslum við viðfangsefnið. Maður getur ekki verið nær né skilið það 

betur heldur en í þessum aðstæðum, nemendur nota öll skilningarvitin og geta 

áttað sig vel á því sem þau eru að læra. Þessi reynsla er mörgum nemendum afar 

dýrmæt. 

Tara sagði að útikennsla væri eins og annar raunveruleiki og því styddi hún við ákveðið 

nám sem ekki væri hægt að gera á sama hátt inni. Viðmælendur komu allir inn á það að 

nemendur sínir tengdu betur við það sem þeir væru að læra þegar þeir fengju sjálfir að 

uppgötva það. Þeim fannst skilningurinn verða dýpri þegar nemendur sæju hlutina í 

raunverulegum aðstæðum. María sagði að hún hefði einmitt byrjað að nota útikennslu vegna 

þess að þessi aðferð hefði verið mikið notuð þegar hún var í skóla og henni þótti svo 

skemmtilegt að fá að uppgötva hlutina sjálf. Hún tók eftir því að það sama gilti um hennar 

nemendur og því héldi hún í útikennsluna. Eitt atvik væri sérstaklega minnisstætt en það var 

þegar hún sá áhrif útinámsins á nemenda sem var nýfluttur til Íslands frá Asíu. Nemandinn 

var á undan íslensku nemendunum námslega og var því búinn að læra allt námsefnið í 

náttúrufræðinni. Þegar kom að því að meta stelpuna lét María hana skrifa bréf til þess að 

segja sér hvað hún hefði lært hjá henni um veturinn. Stelpan skrifaði bréfið á íslensku og í því 

hefði meðal annars staðið ,,Ég skil núna út af hverju þú varst alltaf að fara með okkur út í 

náttúruna‘‘ . Í bréfinu lýsti stelpan umhverfinu þar sem hún bjó áður. Þar voru margir bílar, 

hús og miklu fleira fólk en lítið var um opin svæði og svona mikinn gróður. Fyrir henni var 

stórkostlegt að geta farið út til að líta í kringum sig og finna ákveðna ró. Maríu fannst bréfið 

svo tilfinningaríkt og fallegt og sagði að það hefði verið sérstök reynsla að uppgötva það 

hversu mikil áhrif íslenska náttúran hefði haft á stelpuna því oft gleymdist fegurð 

umhverfisins sem bar fyrir augum allan daginn.  

 

6.1.6 Samskipti milli nemenda innbyrðis og við kennara 

Viðmælendur voru sammála um mikilvægi samskipta þegar kom að útikennslunni. Bæði 

efldust margir félagslega en nemendur lærðu einnig að tala saman um viðfangsefnin. Ingu 

fannst félagslegi þátturinn mikill kostur, hún sagði: 

Í útikennslunni tengjast þau félagslega á annan hátt en þau gera inni. Þetta er 

svakalegt hópefli. Þau eru alltaf að hafa samskipti sín á milli og vera virk, þarna ná 

þau ekki eins að skríða inn í holuna sína heldur verða að takast á við það sem er í 

gangi, sem er mikill ávinningur. Allir nemendurnir taka þátt og þá er sérstaklega 
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gaman að sjá þá nemendur sem oft segja hreinlega bara ekki neitt þegar þeir eru 

inni í tíma hjá mér. Það er eins og þeir þori meira að tjá sig þarna. 

Hildur var sammála um áhrif félagslega þáttarins. Hún sagði að í útikennslunni sæi hún 

oft hvernig nemendur stæðu félagslega, þarna þyrftu nemendur að eiga samskipti og ef það 

væri til dæmis róleg stund í lokin þá sæi hún ef einhver næði ekki tengslum við hina. Henni 

fannst róleg stund í lokin vera mikilvægur hluti útikennslunnar. Á þessum tíma tengdust 

nemendur félagslega og allir ræddu saman um það sem var að gerast og það festist betur í 

minninu hjá þeim. Nemendur lærðu mikið á því að tala saman. Maríu fannst samvinnan úti 

vera öðruvísi en þegar þeir væru inni. Þau þyrftu að treysta meira hvert á annað. 

Allir viðmælendur voru sammála um að það væri mikill kostur að þeir næðu að tengjast 

nemendum á annan hátt í útináminu. Þar væru nemendur í öðruvísi aðstæðum og litu frekar 

á kennarann sem félaga. Þær sögðu að í útikennslu myndaðist sameiginleg reynsla sem væri 

dýrmæt. María sagði: ,,Sameiginlega reynslan sem maður eignast með krökkunum er svo 

dýrmæt og maður getur alltaf vitnað í hana, það er svo gott að geta vitnað í einhverja reynslu 

sem við höfum átt saman og kveikt áhuga nemendanna‘‘. Hildur var þessu sammála og sagði 

að það væri svo gott að geta sagt ,,manstu þegar við vorum þarna eða þegar þú veltir við 

steininum og við sáum...‘‘ Þetta væri reynsla sem bindi þau meira saman en einnig væri alltaf 

hægt að vitna í þessa reynslu. 

6.1.7 Samantekt 

Mikilvægi útikennslu í náttúrufræðinámi nemenda er mikið og augljóst er að henni fylgja 

miklir ávinningar. Kennararnir í rannsókninni höfðu jákvæð viðhorf til útikennslu og fannst að 

allir ættu að minnsta kosti að prufa þessa aðferð.  

Þeim fannst útikennslan vekja meiri áhuga nemenda á náttúrufræði og með henni væri 

hægt að gera kennslubækurnar spennandi. Þeim fannst hún geta hjálpað nemendum að 

blómstra á sinn hátt, og þá sérstaklega þeim sem ættu undir högg að sækja, hvort sem það 

væri námsleg geta, samskipta- eða hegðunarvandi. 

Útikennsla getur verið aukin leið að jafnrétti þar sem allir byrja á sama stað. Hún getur 

hentað vel nemendum sem eru með annað tungumál en íslensku. Annar ávinningur sem 

hlýst af útikennslu er aukin hreyfing en kennurunum fannst útikennsla auka hana og 

sérstaklega hjá þeim sem nenntu vanalega ekki að hreyfa sig. Nemendur gleymdu sér í 

útikennslunni og tóku jafnvel ekki eftir þessari auknu hreyfingu.  

Úti í náttúrunni öðluðust nemendur raunverulega reynslu af viðfangsefnum sem einungis 

væru í bókum inni í skólanum en það gerði námið merkingarbærara fyrir þá. Nokkrum 

kennurum fannst þeir ekki geta gefið nemendum umsögn fyrr en þeir voru búnir að sjá 
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hvernig þeir nýttu sér þekkinguna úti í náttúrunni. Kennurunum fannst nemendur tengja 

betur við það sem þeir lærðu þegar þeir fengju sjálfir að uppgötva það. 

Kennurunum fannst samskipti milli nemenda innbyrðis og við kennara verða betri í 

útikennslunni. Samskiptin við nemendur væru öðruvísi þegar út væri komið. 

6.2 Hindranir sem standa í vegi fyrir útikennslu 

Hindranir sem standa í vegi fyrir útikennslu var annað þema sem kom fram við greiningu 

gagna. Viðmælendur höfðu allir mikinn áhuga á því að nýta sér útikennslu sem nálgun í 

kennslu en ýmsar hindranir gátu þó staðið í vegi fyrir því að hún væri notuð eins mikið og 

þeir teldu að gott væri. Þær hindranir sem viðmælendur komu helst inn á voru: tímaskortur, 

reynsluleysi, klæðnaður nemenda, kostnaður við útikennslu og öryggi. 

6.2.1 Hindranir tengdar stofnunum  

Viðmælendur komu allir inn á það að það væri auðveldara að koma útikennslunni að sem 

bekkjar- en faggreinakennari. Þegar kennari sæi um umsjón væri auðveldara að vera með 

samþættingu á námsgreinum og nýta þannig fleiri kennslutíma í einu til útikennslu. 

Viðmælendur voru sammála um að stundartaflan væri ein stærsta hindrunin þegar kæmi 

að útikennslu. Oft væri erfitt að semja við aðra kennara um að fá lengri tíma með 

nemendum og margir nenntu ekki að vera að skipta tíma sínum. Oft væri aðeins 40 mínútna 

tímar og þá væri erfitt að fara út í stærri verkefni. Inga sagði: ,,Stundaskráin er mikil hindrun 

hún er svo mikill rammi sem margir eru fastir í.‘‘ Inga, Bára, Hildur, Tara og María töluðu allar 

um það að aðrir kennarar væru hindrun. Allir vildu halda í sína tíma og því gæti verið erfitt að 

semja við þá um tilfærslu til að fara út með nemendur. 

Allir viðmælendurnir voru einnig sammála um að undirbúningstími væri of lítill, 

sérstaklega þar sem þeir þurftu sjálfir að útbúa verkefnin og finna til gögn og það gæti verið 

tímafrekt. Katrín sagði ,,allt í kringum þetta er bara svona meira umstang en við annað‘‘. 

María nefndi að vegalengdir væri hindrun þar sem stundum þyrfti að ganga í meira en 40 

mínútur til þess að komast á staðinn og bætti við að annars væri höfuðið á okkur sjálfum 

langstærsta hindrunin. 

Inga, Bára, Tara og María nefndu allar að kostnaður væri mikil hindrun. Peningar í 

skólakerfinu væru takmarkaðir og því gæti reynst erfitt að fá fjármagn til þess að kaupa inn 

hluti sem vantaði, og sérstaklega til þess að fara í rútuferðir. 

6.2.2 Reynsluleysi  

Aðrir kennarar geta verið hindrun þegar þeir eru ekki eins vel inni í útikennslunni og þeir sem  

nota hana. Inga sagði að sér fyndist aðrir kennarar vera hræddir við það að prufa því þeim 
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þætti eins og útikennslan þyrfti að vera svo vel úthugsuð. Það væri svolítið eins og einhver 

þyrfti að ýta þeim yfir brúnina til þess að þeir rifu plásturinn af og prófuðu að fara með 

nemendur út. Bára var sammála þessu og sagði að kennarar væru oft að mikla þetta fyrir sér  

þeir vissu ekki hvað þeir ættu að gera því það stæði ekki í neinum kennslubókum. Hún sagði: 

Það er eins og allir mikli þetta fyrir sér, bara hvernig á ég að kenna og gera. Ég skil 

alveg hvað fólk er að tala um, maður þarf alveg pínu að vera frjór en um leið og 

tveir tala saman þá er þetta ekkert mál, mér finnst rosalega margir kennarar 

stoppa bara og segja ég get þetta ekki, punktur, og ég fer ekki út með þau, mér 

verður kalt og eitthvað.  

Tara var sammála því að aðrir kennarar væru að mikla þetta fyrir sér, þeir nenntu ekki að 

samþætta námsgreinar og vildu hafa hlutina á sem einfaldastan máta. María tók undir þetta 

og sagði að sumir kennarar nenntu hreinlega ekki skipulaginu sem fylgdi og margir væru 

hræddir um að þeir væru ekki að fylgja markmiðum aðalnámskrár. Katrín sagði að hana sjálfa 

vantaði meiri fræðslu og ef hún hefði ekki gert ákveðna hluti áður, gerði hún þá síður.  

Allir viðmælendur nefndu það sem hindrun að vita ekki hvað þeir ættu að taka fyrir í 

útikennslu. Það væri eitt og eitt verkefni sem þær væru alltaf vanar að taka en eftir það 

vantaði efni sem gæfi hugmyndir hvaða verkefni hægt væri að taka fyrir. Bára og Hildur vildu 

báðar fá útgefið hefti með hugmyndum sem kennarar gætu síðan aðlagað sinni kennslu. Þær 

voru sammála um að það myndi hjálpa mörgum kennurum við að prófa sig áfram í 

útikennslunni. 

6.2.3 Hindranir tengdar nemendum 

Aðalhindrunin sem sneri að nemendum hjá Hildi og Maríu var klæðnaður þeirra. Þær höfðu 

oft sent póst heim og beðið foreldra um að sjá til þess að nemendur væru rétt klæddir því 

það væri verið að fara út en oft komu nemendur illa klæddir þrátt fyrir póstinn. Nemendur 

verða að kunna að klæða sig því veðrátta landsins er svo margbreytileg. Kennararnir nefndu 

allir að veðurfar hefði töluverð áhrif á útikennsluna.  

Þeir töldu veðrið þó ekki hindra sig í því að fara út til þess að byrja með en það hefði 

vissulega áhrif á það hversu lengi nemendur gætu verið úti, og því hefði það áhrif á gæði 

kennslunnar. María gaf alltaf út fyrir fram hvaða daga útikennslan ætti að fara fram og því 

var alltaf farið út hvernig sem viðraði. Hún sagði: 

Ég var búin að tilkynna það svo ákveðið að ég gat ekki annað en staðið við það 

sjálf, þá er næsta víst að það sé vont veður þann daginn en þá verður maður bara 

að láta sig hafa það, drífa sig út og maður getur þá frekar eytt tíma inni til þess að 

vinna úr verkefnunum. 
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Hildur sagði að hún færi út þótt það væri kalt en svo færi eftir aðstæðum hversu lengi 

hún gæti verið úti með nemendur. Oft þurfti hún að drífa verkefnin af vegna veðurs og það 

þætti henni leiðinlegt. Það væru meiri gæði í útikennslu þegar nemendur hefðu góðan tíma 

til þess að kanna hlutina. Hún tók sem dæmi þegar hún fór út með nemendur að sprengja ís 

með salti. Nemendur lærðu meira af því að fá að vera þarna í dálítinn tíma og velta þessu 

fyrir sér og gera nokkrar tilraunir, heldur en ef þeir hefðu aðeins gert þetta einu sinni og 

þyrftu síðan að vinna úr því inni vegna veðurs. Bára nýtti veðrið til þess að kenna nemendum 

hvernig ætti að klæða sig. Einn nemandi var valinn í hlutverk veðurfræðings. Sá nemandi 

kannaði veðrið og sagði hinum hvernig þeir ættu að klæða sig fyrir útikennsluna. 

Katrín sagði að nemendur sjálfir gætu verið hindrun. Sumir ættu erfitt með að vera í 

þessum aðstæðum og stundum tæki hún ákvörðun að sleppa því að fara út, þeirra vegna. Hjá 

Báru hringdi ákveðinn nemandi sig alltaf inn veikan þegar það væri útikennsla því hann þoldi 

illa útiveru.  

6.2.4 Öryggi   

Sem kennarar og fagfólk viljum við tryggja öryggi nemenda okkar. Það að fara út með 

nemendur getur skapað meiri hættu og kennarar þurfa að vera á varðbergi. Nemendur 

komast í tæri við meiri víðáttu og þá gæti verið erfitt að hafa stjórn á nemendahópnum. Töru 

fannst öryggið skipta miklu máli, hún sagði:  

Mér finnst skortur á öryggistöðlum vera mikil hindrun, það vantar bara hjá 

kennurum, hjá okkur sem stéttarfélagi að við þurfum að gera ákveðnar 

öryggiskröfur eins og ef að kennari fer einn og þarf að fara með nemendur yfir 

götu, þá er hann bara með 10 nemendur algert hámark. 

Katrín, Tara og Hildur sögðu að það vantaði aðstoðarfólk í útikennsluna. Katrín vildi fá 

manneskju til þess að hjálpa til með nemendur með sérþarfir en Tara og Hildur vildu frekar fá 

stuðninginn af öryggisástæðum. Það mætti aðeins fara með áveðið marga í strætó og ef 

eitthvað kæmi upp á þá vantaði einhvern til þess að fara með viðkomandi í burtu. 

Inga og María nefndu báðar að foreldrar gætu reynst hindrun þegar kæmi að því að nota 

útikennslu. Ingu fannst foreldrar oft gera óraunhæfar kröfur. Hún hefði fengið póst þar sem 

þar væri minnst á að nemandi mætti ekki fara með í ákveðið verkefni vegna ofnæmis en í 

sama pósti væri þess krafist að hann fengi allt það sama og hinir nema í skólanum. Maríu 

hafði verið ásökuð af foreldrum að það væri henni að kenna ef nemandi yrði veikur. 

Inga sagði að skemmdarvargar væru hindrun hjá henni þar sem hún hefði orðið fyrir því 

oftar en einu sinni að verkefni sem gerð höfðu verið og aðstaða úti fyrir hefði allt verið 

skemmt, og það væri sárt að horfa upp á það.  
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6.2.5 Samantekt  

Kennararnir komu inn á ýmis atriði sem hindruðu þá í útikennslunni en meðal þeirra voru 

tímaskortur, en þeir héldu allir fast í sína tíma og erfitt gæti verið að semja við aðra kennara 

um tíma. Kostnaður við útikennsluna var einnig hindrun og þá sérstaklega að fá fjármagn í 

rútuferðir. Reynsluleysi var önnur hindrun en kennurunum fannst að aðrir kennarar í 

kringum sig væru að mikla þetta alltof mikið fyrir sér. Nemendur kæmu oft illa klæddir í 

útikennsluna sem gat verið hindrun þar sem veðráttan á Íslandi væri mjög óstöðug. 

Kennararnir komu einnig inn á að það vantaði ákveðna öryggisstaðla. Oft fengist enginn til 

þess að koma með þeim í útikennsluna og það gæti stefnt öryggi nemenda í hættu. 

6.3 Hlutverk kennara í útikennslu  

Kennarinn gegnir mikilvægu hlutverki í kennslu og námi nemenda sinna. Hann hjálpar 

nemendum sínum að kynnast nýjum viðfangsefnum og hvetur þá áfram í námi, leik og starfi. 

Hlutverk kennara var einmitt þriðja þemað sem kom fram við greiningu gagnanna.  

Viðmælendur voru sammála um að hlutverk kennara í útikennslu væri fjölbreytt og 

viðamikið en atriðin sem þeir komu helst inn á voru: skýr tilgangur með útikennslu og 

verkefni við hæfi, spurningar til að vekja spurningar og frelsi nemenda til að leita svara og 

áhugi nemenda ræður viðfangsefnum. 

6.3.1 Skýr tilgangur með útikennslu og verkefni við hæfi 

Í viðtölunum kom fram að kennurunum þótti mikilvægt að nemendur væru með það á 

hreinu hvað væri fram undan í tímanum. Það væri nauðsynlegt að greina þeim frá því hvað 

væri í vændum.  

Hildur sagði að sér þætti mikilvægt að koma nemendum sínum í skilning um að þeir væru 

að fara út til þess að læra um eitthvað ákveðið viðfangsefni. Katrín sagði að það væri hennar 

hlutverk að sjá til þess að allir nemendur vissu hvað þeir ættu að gera þegar þeir kæmu út. 

Hún fór alltaf vandlega yfir það sem ætti að gera og leiðbeiningar verða að vera skýrar. María 

tók undir þetta, hún sagði: 

Það skiptir máli hvernig maður kemur fyrirmælum til skila. Ég var að láta þau 

binda fyrir augun á hvert öðru og þau áttu að leiðbeina hinum í að labba um og 

svona og nema hvað, það er ein stelpa sem stendur til hliðar og ætlar ekki að 

taka þátt. Ég sagði það væri í lagi að nota öll önnur skilningarvit nema augun og 

meðal annars bragðskyn, því að það væri ekkert í skóginum sem að væri eitrað og 
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hún skildi það sem sagt þannig að það mætti sleikja trén og sagði við mig: ég ætla 

sko ekki að fara að sleikja einhver fokking tré! 

Viðmælendurnir voru allir sammála um að nemendur þyrftu að fá verkefni við hæfi til 

þess að útikennslan gengi sem best. Hildur, María og Katrín sögðu að ef nemendur fengju of 

erfið eða of létt verkefni færi þeim að leiðast og þeir misstu fljótt áhugann. Ef sú staða kæmi 

upp kæmi óróleiki í hópinn og erfitt væri að klára kennsluna. Tara sagði:  

Ég hef bæði lent í því að láta nemendur hafa of erfið og of auðveld verkefni og ég 

veit ekki hvort mér finnst verra. Þegar verkefnið var of erfitt urðu nemendur fljótt 

pirraðir og órólegir. Við leystum á endanum verkefnið í sameiningu en 

andrúmsloftið verður öðruvísi þegar verkefnin eru of erfið fyrir nemendur. Þegar 

ég gaf þeim of létt verkefni fór mörgum að leiðast fljótt og ég missti þau svolítið 

frá mér. Maður þarf að vinna svolítið í því að þróa verkefnin þannig að þau passi 

nemendunum en það kemur allt með reynslunni. 

Það þarf því að huga vandlega að því að velja verkefni sem passar nemendahópnum 

hverju sinni. 

6.3.2 Spurningar til að vekja spurningar og frelsi nemenda til að leita svara 

Viðmælendurnir voru allir sammála um að hlutverk þeirra í útikennslunni væri annað heldur 

en inni í kennslustofunni. Þeir töldu að hlutverk sitt væri að leiðbeina nemendum í rétta átt, 

án þess að trufla þá, í von um að þeir öðluðust ákveðna upplifun.  

Tara og Hildur sögðu að meginhlutverk þeirra væri að kveikja forvitni nemenda því að um 

leið og hún væri vakin væri markmiðið komið vel á veg. Hildur sagði að hlutverk sitt væri að 

stíga svolítið til hliðar. Hún færi á milli og fylgdist með nemendunum en byði ekki fram 

aðstoð sína. Þess í stað spurði hún nemendur sína alls kyns spurninga til þess að kalla fram 

nýjar spurningar hjá þeim og til að gera þá forvitna. Með því að spyrja svona væri hún að 

leiða nemendur áfram í þekkingarleit sinni og hálfpartinn að veiða upp úr þeim þekkingu sem 

hún vissi að þeir byggju yfir. Hún sagði ,,ég er í því að spyrja til að halda áfram forvitninni til 

að halda áfram að vekja upp spurningar og þau eru þá tilbúin að prufa eitthvað nýtt í átt að 

lausninni‘‘. Bára var alveg sammála þessu og sagði að nemendur ættu að fá að fara sína leið 

að hlutunum. Það væri ekki ein leið að svarinu heldur ættu nemendur að fá að prófa sig 

áfram. Katrín var á sama máli og sagði að það væri mikilvægt að leiða nemendur inn á rétta 

braut án þess að segja þeim beint svarið. Nemendur ættu að leita að svörum sjálfir.  

Inga, Tara, Hildur og María sögðu að uppgötvunin sem fylgdi útikennslunni væri mjög 

mikilvæg fyrir nemendur. Þeim fannst mikilvægt að nemendur fengju að vera með puttana í 

því sem þeir væru að læra og rannsaka það sjálfir. Með uppgötvunarnámi eiga þær við það 
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að nemendur fari út og finni svörin sjálfir eða rannsaki og verði fyrir einhverri reynslu. Þeir 

uppgötva eitthvað sjálfir og verða fyrir beinni reynslu. Þeim finnst að með því að komast að 

hlutunum sjálfir þá muni nemendur betur námsefnið. Tara sagði að sér fyndist ,,aha!‘‘ 

augnablikin vera svo mikilvæg. Þegar nemendur væru lengi að leita svara en uppgötvuðu 

síðan skyndilega hvernig þetta virkaði, þá fannst Töru markmiðinu vera náð. Hún sagði: 

Það var ytra mat um daginn og við vorum að gera eðlisfræðitilraunir og allt gekk 

vel, svo var hún að meta mig og sagði að það hefði verið eitt sem ég hefði átt að 

gera og það væri að segja nemendum markmiðið í byrjun tímans. Ég var ekki 

sammála þessu og sagði við hana að ef ég hefði sagt markmiðið með tímanum 

áður en þau gerðu tilraunina að þá hefði svarið verið komið. Ef markmiðið hefði 

verið sagt í upphafi að þá hefði þetta ,,aha!‘‘ augnablik ekki komið og það er 

eitthvað sem við megum alls ekki taka frá nemendum. 

6.3.3 Áhugi nemenda ræður viðfangsefnum 

Í viðtölunum kom í ljós að kennararnir voru ávallt vel undirbúnir undir útikennslu sína en 

nefndu allir að oft færu tímarnir ekki eins og áætlað hefði verið í byrjun. Hildur, Inga og 

María töluðu um mikilvægi sveigjanleika og að vera tilbúinn fyrir hið óvænta. Útivið gætu oft 

komið upp atvik sem fönguðu athygli nemenda og stundum gæti verið gott að grípa þau. Þær 

voru sammála um að ef eitthvað gripi athygli nemenda og vekti forvitni þeirra, þá skiptu þær 

yfir í það. María sagði:  

Ef að nemendur eru að taka eftir einhverju sem var ekki áætlunin í byrjun þá 

svissa ég algerlega yfir en það er ofboðslega misjafnt eftir nemendahópum. Ég 

hef verið með hópa sem hafa verið komnir með mig eitthvert allt annað en þá 

notar maður það jafnvel til að tengja við það aftur sem maður ætlaði að koma á 

framfæri. 

Hildur sagðist þá annaðhvort geyma verkefnið sem ætti að vera á dagskrá eða nota 

aðeins lítinn hluta tímans í það, eftir umfjöllun um það sem fangaði athygli nemenda. Hildur 

sagði að útikennslu fylgdi mikil aðlögunarhæfni kennara. Hún sagði: ,,Ég segi að 

útinámskennarar séu flottustu kennararnir því þeir eru alltaf með hausinn á fullu og fylgjast 

með, hugsa og gera og við getum haft sama viðfangsefni á ólíkan máta og oft breytt verkefni 

eftir áhuga nemenda.‘‘ 

6.3.4 Samantekt 

Hlutverk kennara í útikennslu er fjölbreytt. Kennurunum fannst að hlutverk og tilgangur með 

útikennslunni þyrfti að vera skýrt til þess að nemendur vissu til hvers væri ætlast af þeim. 
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Mikilvægt er að þeir fái verkefni við hæfi til þess að útikennslan gangi sem best. En 

kennararnir sögðu að ef nemendur fengju of erfið eða létt verkefni færi þeim að leiðast og 

þeir misstu áhugann. Kennararnir töldu það einnig hlutverk sitt að vekja áhuga og forvitni 

nemenda og þeir ættu að hjálpa þeim að öðlast skilning án þess þó að vera of stýrandi. 

Nemendur verða að fá að upplifa sjálfir. Sveigjanleiki var kennurunum einnig ofarlega í huga 

en þeir sögðust þurfa að vera viðbúnir hinu óvænta. Stundum kæmu óvænt atvik upp sem 

fönguðu athygli nemenda og stundum væri gott að grípa þau. 

6.4 Birtingarmynd útikennslu í náttúrufræðinámi  

Útikennsla getur verið margs konar og misjafnt var eftir skólum hvernig hún birtist 

nemendum. Viðmælendur unnu við mismunandi aðstæður með mismikinn stuðning við 

útikennslu og því var afar ólíkt milli viðmælenda hvernig þeir nýttu sér útikennslu.  

Þau atriði sem viðmælendur sögðu helst frá í viðtölunum, og tengdust því hvernig 

útikennslan birtist í náttúrufræðikennslunni, voru eftirfarandi: áhersla á útikennslu í 

náttúrugreinum, viðfangsefni sem unnið er með og staðir sem eru heimsóttir, verkefni og 

leiðir sem notaðar eru, búnaður í útikennslu, undirbúningur útikennslu og að vinna úr 

útikennslu.  

6.4.1 Áhersla á útikennslu í náttúrufræðinámi  

Kennararnir fóru misoft út með nemendur sína en þeir voru allir sammála um að vilja fara 

oftar. Inga fékk að hafa útikennslutíma inni í hringekju og var þá með tíma þrisvar í viku (í 

hringekjunni er nemendum skipt upp í hópa. Hver hópur er í ákveðinni námsgrein í um það 

bil fimm vikur og fer síðan í næstu námsgrein. Námsgreinarnar sem settar eru upp eru: 

útikennsla, tónmennt, textílmennt, smíði, myndmennt og heimilisfræði). Bára, Hildur og 

María fóru einu sinni í viku, María hafði prófað ýmislegt en fannst best að fastsetja einn 

ákveðinn tíma því þá vissu allir að það ætti að vera útikennsla á þessum tíma. Tara fór í tvær 

stærri ferðir og svo þrisvar sinnum út í stuttan tíma á hvorri önn. Katrín sagðist nýta sér 

útikennslu tvisvar á önn. 

Inga, Katrín og Tara sögðust nota útikennslu frekar á vorin og á haustin en þá voru 

breytingarnar hvað mestar í náttúrunni. María sagði það skipta litlu máli hvaða árstíð væri 

því það væri alltaf hægt að finna eitthvað til þess að skoða. Best væri að fastsetja tíma með 

reglulegu millibili allt skólaárið. Hildur var sammála henni og fannst best þegar hún var með 

fastan útikennslutíma einu sinni í viku. 

6.4.2 Viðfangsefni sem unnið er með og staðir sem eru heimsóttir 

Viðmælendur kenndu mjög fjölbreytt viðfangsefni úti. Allir nýttu sér útikennslu þegar þeir 

kennslan snerist um tré, plöntur, skordýr og fugla. Katrín nefndi einnig lífið í fjörunni, 
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sjávarföll, flotkraft og steina. Inga sagði að hún reyndi að taka allt sem hún gæti tengt við 

beina upplifun úti, en ásamt plöntunum, trjánum og fuglunum nefndi hún verkefni sem 

tengdust stærri verkefnum, eins og grænfánaverkefninu. 

Inga, Tara og Hildur voru sammála um að það hentaði betur að kenna mælingar úti en 

inni, hvort sem það væri að mæla rúmmál ruslatunnu eða hita vatns. Hildur og Tara nefndu 

báðar jarðlögin og vatn í öllum birtingarmyndum en Hildur nefndi einnig ánamaðka, 

geitunga, síli, efnabreytingar, massa og sjálfbærni. Nemendur lærðu um vatn og mengun og 

áhrif mannsins á eigið umhverfi, og ábyrgðina sem því þfylgdi. Hildur sagði að það væri 

mikilvægt að taka verkefni tengd náttúrunni til þess að efla vitund og ábyrgð nemenda sinna. 

Hildur sagði: 

Eftir að ég var búin að taka nokkur svona verkefni með þeim var eins og allt í einu 

kviknaði á perunni hjá þeim. Það kom oftar en tvisvar fyrir að þau báðu mig um 

hvort þau mættu fara út og tína upp rusl sem var á skólalóðinni og það finnst mér 

alveg frábært. Nemendur hafa líka spurt mig í miðjum tíma í hvaða rusl ég myndi 

setja vissa hluti. Það þykir mér mjög vænt um og gaman að sjá að þau taka þetta 

alveg til sín. 

María og Tara komu einnig inn á eðlisfræðina, María sagðist taka þau viðfangsefni þar 

sem hún gæti en Tara nefndi rafmagnið sérstaklega. María var einnig sammála Hildi að taka 

sílin fyrir í útikennslu og taldi það góða kveikju þegar nemendur lærðu vistfræði. Inga, Bára 

og Tara nefndu útieldun, að grilla brauð eða hita kakó. Hversdagslegir hlutir hjálpuðu 

nemendum að mynda tengsl innbyrðis. Bára og Tara voru sammála að bókin Lífríki í fersku 

vatni hentaði einkar vel til útikennslu. Bára og Hildur sögðust báðar fara út með nemendur í 

árstíðaskiptum til þess að leyfa þeim að fylgjast með lífinu og náttúrunni sofna og vakna.  

Viðmælendur voru allir sammála um að ástæðan fyrir því að þeir veldu þau viðfangsefni 

sem þeir gerðu væri sú að náttúran og umhverfið sem þeir byggju í byði upp á það. Inga, 

Tara, Hildur og María nefndu allar að þetta væru viðfangsefni þar sem nemendur kæmust í 

snertingu við umhverfi sitt. Þeir fengju sjálfir að snerta á viðfangsefnunum og upplifa þau og 

það fannst þeim mikilvægt. Hildur sagði: 

Þetta er bara af því að vera að kenna um hornsíli á mynd á móti því að sjá 

hornsílin, að þetta er tvennt ólíkt. Þau fá allt aðra upplifun, þótt þau séu ekki að 

fanga hornsílin þá eru þau samt þar sem að þau búa þannig það er svo margt sem 

verður til í huga nemandans og hann man nákvæmlega hvað er í gangi á meðan 

þú ert kannski með hálfsofandi nemenda inni. 
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Katrín og Tara sögðu að þetta væru þau viðfangsefni sem þær gætu tengt beint við 

námsefnið og hæfniviðmið aðalnámskrár. Ingu fannst best að velja þau þar sem ekki væri 

einblínt á eitthvað eitt heldur leyfa nemendum svolítið að prófa sig áfram. 

Viðmælendur nefndu mismunandi staði sem þeir færu helst á í útikennslunni. Hildur og 

Tara héldu sig oftar á skólalóðinni, og í útjaðri hennar, en Katrín, Inga og Bára sögðust oftar 

fara út fyrir skólalóðina. Hjá Maríu var engin sérstök skólalóð. Allir viðmælendurnir nefndu 

staði þar sem finna mátti ferskvatn í tjörnum, ám eða vötnum og allir, nema Katrín, nefndu 

skóginn sem einn af helstu stöðum útikennslunnar. Katrín, Inga og Hildur nefndu fjöruna og 

sjóinn og Hildur nefndi einnig dal þar sem hún gat kennt um jarðlögin. 

6.4.3 Verkefni og leiðir sem notaðar eru 

Verkefnin sem nemendur fengu í útikennslunni voru fjölbreytt og aldrei eins. 

Viðmælendurnir sögðust breyta og bæta verkefnin og aðlöguðu þau aðstæðum hverju sinni 

því nemendahópar væru mismunandi. Veðrið gæti einnig haft mikil áhrif á það hvort verkefni 

væru framkvæmanleg á þann hátt sem þau voru skipulögð.  

Allir viðmælendur nefndu einhvers konar eyðufyllingarverkefni þar sem nemendur færu 

út, áttu að finna það sem væri á blaðinu, skoða það og skrifa svo svörin á línurnar. Einnig 

töluðu allir viðmælendur um það að verkefnin sem nemendurnir ynnu úti væru mikið byggð 

á hópa- og samvinnuaðferðum. Katrín, Tara, Hildur og María sögðust oft fara út með 

nemendur þar sem tilgangurinn væri að þeir upplifðu eitthvað sérstakt. Þá var verkefnið 

einungis að njóta og skoða og síðan var unnið með það meira þegar inn var komið. 

Bára nýtti sér ákveðin pörunarverkefni. Þá var spurningum og svörum við þeim komið 

fyrir víðsvegar og hékk í trjánum. Nemendur áttu svo að para saman spurningar og svör og í 

lok tímans var farið yfir það hvað passaði saman, hvers vegna og það rætt til hlítar.  

Inga og Hildur sögðust báðar leggja áherslu á að nemendur mældu ýmislegt til að athuga 

umhverfið. Dæmi um slíkt var að nemendur mældu hita- og vindstig og skráðu niður. 

Nemendur gátu síðan unnið meira með það þegar inn var komið. 

Inga, Tara og María létu nemendur sína setja niður fallgildrur fyrir skordýr sem voru síðan 

teknar inn og dýrin sem veiddust skoðuð í smásjá og víðsjá. Katrín, María og Tara létu 

nemendur gjarnan fá það verkefni að fara út og safna fræjum, og tína blóm. María og Tara 

nefndu að nú þegar tæknin væri orðin svo aðgengileg þá tækju nemendur oft myndir af 

blómum sem þeir ynnu svo með inni, í stað þess að tína plönturnar. Þá fær plantan að vera í 

sínu náttúrulega umhverfi en nemandinn þyrfti þó að fletta henni upp og greina hana.  

Í eðlisfræði lét María nemendur sína útbúa talíu og vinna með það sem hún byði upp á. 

Verkefnin hennar voru fjölbreytt en um uppsetningu þeirra sagði hún: ,,Verkefnin snúast oft 

um það hvernig spilar þú úr því sem þú lærðir í gegnum reynsluna og hvaða vitneskju öðlastu 
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eftir það.‘‘ Hún sagði úrvinnsluna vera margs konar en allt væri þetta tengt því hvaða reynslu 

nemendur fengju í útiverunni. Hún fór einnig oft í hópleiki með nemendum sem hún tengdi 

síðan við námsefnið eftir á. Þessir leikir hentuðu vel því nemendur skemmtu sér vel og lærðu 

í leiðinni. Einn leik tók hún undantekningarlaust fyrir á hverju ári þar sem einblínt var meðal 

annars á stofnstærð og lífsferli dýra. Hildur tók einnig leiki fyrir með nemendum sínum og 

sagði að sér þætti felulitaleikurinn hvað skemmtilegastur. Hún sagði: 

Leikurinn er í stuttu máli þannig að þú ert hann, við erum á einhverju svæði sem 

við getum horft vel yfir, og þar sem er urð og grjót og tilgangurinn er að falla inn í 

náttúruna. Þú átt ekki að vera með bleika húfu eða eitthvað áberandi, eða þú 

mátt það alveg en þú lærir fljótt að með því verður þú fljótt úr leik því þú nærð 

ekki að falla inn í umhverfið. Svo segjum við ekkert mikið meir ef nemandi mætir 

í eiturbleiku öllu og þá sé ég hann strax svo hann gerir það ekkert aftur þegar 

hann mætir í útikennslu. Hann veit að hann ætlar ekki að finnast. Kennari telur 

upp á þrjátíu og má svo snúa í 360 gráður að reyna finna nemendurna. 

Nemendur eiga að nálgast mig og vera mikið á hreyfingu, mega ekki liggja alltaf á 

sama stað. Þau þurfa að læðast og hjálpast að og hlusta, fara í myndastyttu eða 

leggjast upp í tré. Þau eru sem sagt að reyna læra á umhverfið og ná að fela sig í 

því á meðan þau eru að nálgast mig til þess að veiða mig. 

Viðmælendur voru sammála um að í vinnu með ákveðin viðfangsefni væri enginn betri 

tími en annar í ferlinu til að láta nemendur hafa verkefni. Þeir sögðu það oft fara eftir 

viðfangsefnunum. Stundum hentaði að láta nemendur fá verkefnin áður en farið væri út en 

stundum væri betra að leyfa þeim að upplifa fyrst upp á eigin spýtur, án þess að nokkur segði 

þeim hvað það væri nákvæmlega sem þeir ættu að skoða.  

Ef tilgangur með tímanum var að upplifa eitthvað þá færu þau út og svo væri unnið úr því 

þegar inn væri komið. Þegar nemendur áttu að afla upplýsinga úti um eitthvað fengu þeir oft 

eyðublöð áður en út var farið, og svo fylltu þeir blöðin út jafnóðum. Katrín sagðist geyma 

verkefnablöðin þangað til inn væri komið ef rigning væri í vændum. María reyndi að láta 

verkefnin inn á Mentor um leið og þau voru tilbúin og þá gætu nemendur lesið sér til strax og 

verið undirbúnir áður en þeir mættu í tímann. Henni fannst nemendur koma sér fyrr að verki 

þegar verkefnið var sett inn á Mentor og spurningum fækkaði. Bára kynnti alltaf verkefnin 

áður en farið var út en svo var mismunandi hvenær nemendur fengu pappíra.   

6.4.4 Búnaður í útikennslu 

Viðmælendur voru allir með sína atriðalista þegar kom að útbúnaði í útikennslu. Listarnir 

höfðu orðið til smám saman eftir að viðmælendur höfðu farið út aftur og aftur. Hildur sagði: 
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,,Það er bara einhvern veginn þannig að ég var alltaf að gleyma sömu hlutunum eða hugsaði 

vá hvað það væri gott að hafa þetta eða hitt núna. Að lokum skrifaði ég þessa hluti niður og 

fann þá svo til í bakpoka‘‘. Bára tók það sérstaklega fram að henni fyndist útikennsla ekki 

krefjast neins sérstaks búnaðar en það létti lífið töluvert að hafa eitthvað með sér. 

Viðmælendurnir voru sammála um mikilvægi þess að vera alltaf vel klæddur og með góðan 

bakpoka. 

Allir viðmælendur komu inn á það að það væri ýmislegt sem þá langaði að eiga til þess að 

nýta í útikennslu en vegna kostnaðar væri það ekki í boði. Allir nefndu einhvers konar tæki til 

að stækka og auðvelda athugun á viðfangsefninu, hvort sem það var smásjá, víðsjá eða 

stækkunargler. Nemendum fannst gaman að skoða pöddur og önnur smádýr og því fannst 

viðmælendum nauðsynlegt að nemendur fengju tækifæri til að stækka þau upp og skoða. 

Einnig tóku allir með sér einhvers konar ílát til þess að taka eitthvað með sér inn, ef þess 

þyrfti.  

Inga og María höfðu báðar plastað hvít blöð og rispað þau með sandpappír en þannig 

voru blöðin vatnsheld, hægt var að skrifa á þau með blýanti og stroka út. Inga og Hildur 

nefndu báðar sessur til þess að sitja á en voru svo sammála um að þær væru lítið notaðar 

þegar út væri komið. Nemendur væru oftast þannig klæddir að þeir gætu sest í grasið eða 

fundið sér stein, og þeim þætti það skemmtilegra.  

Katrín sagðist alltaf taka með sér pappaspjöld og klemmur til þess að nemendur gætu 

fest verkefnin sín á en einnig hefði hún alltaf meðferðis handbækur, annaðhvort plöntu- eða 

fuglahandbók. Hildur var því sammála, hún tók oft með sér handbókina Ég greini tré. Auk 

þess tók Hildur gjarnan með sér flísatangir, fötur, háfa, endurvinnanlegan klósettpappír, 

málmband og kíki. Hildur og Inga tóku alltaf með plástra, ef eitthvað skyldi koma upp á. Bára 

og Inga höfðu báðar með sér verkfæri til þess að kveikja upp eld. Tara tók hitamæla með, 

sýrustigsmæla og fallgildrur. Inga og Hildur sögðu að flauta væri nauðsynleg til þess að kalla 

nemendur saman þegar allir væru á víð og dreif. María nefndi einnig aukamanneskju og 

sagði að það væri alveg nauðsynlegur „búnaður“ til þess að taka með sér. 

6.4.5 Undirbúningur útikennslu 

Undirbúningur fyrir útikennslu gat verið margs konar. Kennararnir voru sammála um að 

undirbúningurinn væri almennt meiri en fyrir innikennslu en hann væri þess virði. Einnig voru 

þeir sammála um að tími til undirbúnings væri ekki nægur. Katrín og María sögðu að það 

væri mikilvægt að fara sjálfur fyrst á staðinn og kanna hvort þeir hlutir sem maður ætlaði að 

skoða með nemendum væru ekki örugglega til staðar. 

Katrín sagðist vilja tengja verkefnin við aðalnámskrá og skrifa það hjá sér hvað það væri 

sem hún vildi fá frá nemendum í tímanum. Hildi og Ingu fannst undirbúningurinn mestur í því 
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að finna efni, sem ekki var í kennslubókunum, til þess að tengja við útikennsluna. Það fór tími 

í það að finna myndir og efni sem væru í samræmi við námsefnið. Katrín, Inga, Hildur, Bára 

og María voru sammála um að öll gögn þyrftu að vera tilbúin fyrir kennsluna, það þyrfti að 

plasta og finna til gögn til notkunar, svo allt væri tilbúið. Hildur sagði að um leið og hún væri 

búin að gera eitthvað nokkrum sinnum rúllaði boltinn. Henni fannst mikilvægt að undirbúa 

sem mest að hausti, setjast niður og ákveða hvaða verkefni hún ætlaði að taka fyrir yfir 

önnina, aðlaga þau eftir aðstæðum og biðja strax um hlutina sem kaupa þurfti fyrir 

útikennsluna. Áður en Bára fór út með sína nemendur lét hún þá draga um ákveðin hlutverk. 

Hún sagði:  

Áður en farið er út drögum við nemenda í þrjú hlutverk. Einn er í hlutverki 

veðurfræðings, en hann segir hópnum hvernig veðrið verður þegar þau eiga að 

fara út og kemur með hugmyndir um klæðnað í samræmi við veðrið, einn er 

forustusauður en hann ber töskuna með dótinu og sá síðasti er fréttamaður og 

segir í stuttu máli eftir tímann hvað var gert. 

Hún sagði að þetta hjálpaði nemendum að halda sig við efnið og þeir væru stoltir þegar 

þeir fengju hlutverk. María sagði að henni þætti líka skemmtilegt að undirbúa útikennsluna 

með nemendum. Þá þyrftu nemendur að skipuleggja hvað gert væri úti og finna gögn til 

þess. Tara kom inn á öryggisatriði en henni þótti mikilvægt að öll verkefni í útikennslu væru 

skipulögð með ákveðinn öryggisstaðal í huga. Hún var sú eina sem minntist á öryggisatriðin 

áður en farið væri með nemendur út. Hún sagði að huga þyrfti að því hvort aðstæður væru 

öruggar fyrir börnin. Einnig nefndi hún að ef þau þyrftu að fara yfir götu ætti kennarinn ekki 

að fara með fleiri en tíu nemendur ef hann væri einn. Hún hafði alltaf með sér bakpoka þar 

sem hún geymdi sjúkrakassa og fleira sem gæti nýst vel ef eitthvað kæmi upp á. 

6.4.6 Að vinna úr útikennslu 

Allir viðmælendur töluðu um að vinna áfram með efnið þegar inn væri komið. Þá var yfirleitt 

unnið úr þeim upplýsingum sem safnað var úti. Hlutirnir voru ræddir frekar og öllum 

spurningum svarað. Þeim fannst eftirvinnslan vera mikilvæg til þess að hjálpa nemendum að 

ná fullum skilningi á efninu. 

Inga lét nemendur sína gera nokkurs konar kynningu á uppgötvun sinni úti fyrir, fyrir 

samnemendur sína. Henni fannst mikilvægt að tengja það sem þau voru að gera úti við 

námsefnið í bókinni og því var Hildur sammála, hún sagði: ,,það er alltaf verið að vinna 

saman verkefnin inni og úti, samstíga þannig að það sem er verið að gera úti tengist 

námsefninu sem unnið er með inni. Þannig ná nemendur best að tengja á milli‘‘. 
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María tók leikinn sem farið var í fyrir og útskýrði hvernig hann tengdist því sem nemendur 

voru að læra og ræddi við þá um þessa tengingu. Sem dæmi tók hún leik þar sem nemendur 

léku ákveðna dýrategund. Þegar leið á leikinn komu inn alls konar þættir eins og 

vatnsskortur, matarskortur, kuldi og fleira þannig að nemendur duttu út hver af öðrum. Eftir 

leikinn tók hún umræðu um stofnstærð dýra og hvernig utanaðkomandi þættir hefðu áhrif á 

hann.  

Katrín, Bára, Tara, Hildur og María notuðu það mikið að vísa í það sem gert var úti til þess 

að endurvekja áhuga nemenda. Bára sagði ,,Það er alltaf hægt að segja munið þið þegar við 

vorum úti og gerðum þetta, og það er alveg frábært. Þá fara þau út í huganum aftur og 

áhuginn kviknar á ný‘‘. Hildur reyndi að hafa stundum skapandi úrvinnslu og lét nemendur 

skrifa ljóð og sögur, gera hugarkort eða listaverk úr því sem þeir sáu og söfnuðu úti.  

6.4.7 Samantekt 

Aðstæður viðmælenda þessarar rannsóknar til útikennslu voru mismunandi og því var 

birtingarmynd hennar margvísleg. Allir vildu þeir fara oftar út með nemendur en þeir gerðu 

nú þegar. Þrír af kennurunum notuðu útikennslu frekar á vorin og haustin á meðan hinum 

fannst árstíðin ekki skipta máli. Viðfangsefnin sem kennararnir tóku fyrir voru misjöfn en um 

var að ræða verkefni sem þeir gátu tengt við beina upplifun úti, sem dæmi : fuglar, tré, 

plöntur og skordýr en einnig tóku þeir fyrir eðlisfræðiverkefni og annað úti. Kennararnir 

héldu sig mest á skólalóðinni og í nágrenni hennar eða á þar til gerðum útivistarsvæðum og í 

skógum. Verkefnin sem slík voru mjög ólík og má þar nefna eyðufyllingarverkefni, ratleiki og 

margs konar verkefni sem tengdust samvinnu og hópavinnu. 

Viðmælendur voru sammála um að það væri enginn tími betri en annar í ferlinu til þess 

að láta nemendur fá pappír. Allir höfðu kennararnir tileinkað sér ákveðinn búnað sem þeir 

höfðu meðferðis úti en þeir sögðu að sá listi kæmi með reynslunni. Kennurunum fannst meiri 

undirbúningur fylgja útikennslunni en hann væri þess virði. Undirbúningurinn yrði auðveldari 

með tímanum. 

Mikilvægi úrvinnslu var greinilegt en kennararnir komu allir inn á það að það þyrfti að 

vinna meira með efnið svo það sæti vel í minni nemenda. Úrvinnslan gat verið margvísleg en 

kennararnir nefndu einna helst ljóð, sögur, ritgerðir, skapandi verkefni og hugarkort. 

6.5 Hvatning og stuðningur við útikennslu náttúrufræðikennara 

Hvatning og stuðningur við útikennslu er fjórða þemað sem fram kom við greiningu gagna. 

Mikilvægt er fyrir alla kennara að finna fyrir hvatningu og stuðningi við það sem þeir gera, og 

það var ekkert öðruvísi hvað útikennslu varðaði. 
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Í viðtölunum komu viðmælendur inn á áhugaverða þætti er varða hvatningu og stuðning 

en þeir fundu almennt ekki fyrir mikilli hvatningu fyrir útikennslu. Það var mismunandi hvort 

viðmælendum fannst þeir fá stuðning við að nýta sér útikennslu og þeir þurftu oft að biðja 

um þann stuðning sem þeir fengu. Þættirnir sem viðmælendur komu inn á í viðtölunum voru: 

Nemendur og foreldrar, stjórnendur, aðalnámskrá, tengsl við aðra kennslu og tilbúið 

námsefni, félagasamtök, stofnanir, ráðstefnur og námsframboð og að síðustu annað 

samstarfsfólk. 

6.5.1 Nemendur og foreldrar 

Viðmælendur voru sammála um að þeir fengju fullan stuðning frá nemendum sínum og 

sögðu Inga og Bára að það væri langmesti stuðningurinn. Áhugi þeirra og gleði sem fylgdi 

útikennslu væri ómetanlegt. María sagðist fá stuðning fá foreldrum nemenda sinna en þeir 

hefðu komið á tal við hana og spurt hvort þeirra barn yrði nemandi hjá henni á næsta ári og 

hvort hún ætlaði þá ekki áfram að fara svona mikið út með nemendur. Þetta sagði hún vera 

mikla hvatningu fyrir sig. 

6.5.2 Stjórnendur 

Viðmælendur voru sammála um að mikilvægasti stuðningurinn við útikennsluna væru 

stjórnendur skólans. Skólastjórinn gegndi þar aðalhlutverki og viðhorf hans til útikennslu 

gæti skipt sköpum hversu mikinn stuðning kennararnir fengju. 

Inga sagðist vera með tvo stjórnendur og þeir væru á andvörðum meiði og því fann hún 

hversu miklu máli stuðningur skólastjóra skipti. Annar stjórnendanna studdi útikennsluna 

heilshugar og fannst allt sem viðkom henni vera mjög jákvætt á meðan hinum fannst það 

meira vesen og skildu ekki almennilega tilganginn. Sá sem var hvetjandi var mikið fyrir 

útikennslu, vildi halda henni í skólastarfinu og sinnti því vel á meðan hinn stjórnandinn gerði 

það ekki eins. Hún sagði: ,,ef stjórnandinn er til í þetta að þá verður allt svo auðveldara, þá 

getur maður sinnt þessu.‘‘ Bára var sammála þessu og fannst stuðningur stjórnenda vera 

mikilvægur í bland við sveigjanleika. Hún sagði: 

Mér finnst ég fá hundrað prósent stuðning frá skólastjóra og mér finnst mjög 

mikilvægt að hann sé til staðar en að sama skapi þegar ég byrjaði útikennsluna og 

spurði þá sagði hann bara já en var ekkert að hvetja mig. Hann sagði bara ef þú 

vilt gera það þá gerir þú það, ekki málið og það var líka mjög fínt, og hvatning 

þarf klárlega að vera til staðar til þess að viðhalda þessu.  

Henni fannst gott að fá sveigjanleikann til þess að gera það sem hún vildi með 

útikennslunni. Þegar skólastjórinn væri kominn með í þetta núna, þá stæði hann við bakið á 
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henni og hjálpaði henni þegar hún vildi gera eitthvað ákveðið og það fannst henni 

ómetanlegt. 

Viðmælendur nefndu helst að þeir vildu sjá stuðning stjórnenda með auknum 

sveigjanleika. Þá áttu viðmælendur við að þeir myndu vilja fá ákveðið rými til þess að 

skipuleggja kennsluna þannig að það væri hægt að taka oft lengri náttúrufræðitíma til að 

leysa verkefnin almennilega án þess að vera alltaf í tímaþröng. Viðmælendur nefndu einnig 

að það væru stjórnendur sem ákveddu í hvað fjármagn skólans færi og ef skólastjórinn hefði 

góð viðhorf til útikennslu þá væri hann líklegri til þess að veita því fjármagn. Hjá Töru höfðu 

skólastjórinn og aðstoðarskólastjórinn verið mjög metnaðarfullir í náttúrufræðinni sem þýddi 

það að hún fékk stuðning við flest það sem hún bað um. Ef hópurinn var of stór gat hún sent 

helminginn á bókasafnið eða fengið mann með sér. Skólastjórinn hennar var mikill 

útivistarmaður og taldi Tara það skipta máli þar sem hann skildi þá betur mikilvægi þess að 

fara út. Hún hafði einnig fengið skólastjórann til þess að koma með sér út nokkrum sinnum 

og þá hefði hann fundið fyrir hamingjunni í þessu og skildi frekar hvers vegna Töru þótti 

mikilvægt að fara út.  

Hildur vildi sjá stuðning skólastjóra í því að fylgja því eftir þegar skólar gæfu sig út fyrir að 

vera með útikennslu en svo væru kannski einn eða tveir sem ynnu eftir því. Hún sagði: 

Ef að þú ert að fara að flytja í hverfið sem móðir og þú lest markmið og stefnu 

skólans og margir eru með stefnuna útinám eða virkt útinám, útivist og útinám 

eða heilsueflandi skóli og blablabla svo eru kannski tveir kennarar í skólanum 

sem að vinna eftir því, og þú átt kannski barn í 3. bekk og svo í 6. bekk, 3. bekkjar 

barnið er heppið með kennara en 6. bekkja barnið er óheppið með kennara og 

þau eru á sama heimili og þau eru í heilsueflandi skóla með virku útinámi, bíddu 

hvað er að gerast? Þetta segi ég bara að sé falskt, við myndum aldrei, við kaupum 

okkur ekki Louis Vuitton tösku inn í Louis Vuitton og erum þá að fá fake tösku, 

þetta er það sama þú ert að kaupa fake! Og þetta pirrar mig mjög mikið því 

slepptu þá bara að hafa þetta í stefnunni. 

Henni fannst að skólastjóri ætti að fylgja því eftir að unnið væri eftir stefnunni. Það gat 

hann gert meðal annars með því að hafa fyrirlestra á starfsdögum þar sem kennarar voru 

skikkaðir til þess að mæta og kynna sér stefnu skólans. Hildi fannst það vera skólastjórans að 

vekja á jákvæðan hátt áhuga hjá kennurum og hvetja þá áfram. 

6.5.3 Aðalnámskrá  

Allir grunnskólar á Íslandi kenna eftir aðalnámskrá grunnskóla og því er mikilvægt að 

kennarar geti fundið stuðning í henni. Viðmælendur komu allir inn á aðalnámskrána þegar 
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þeir töluðu um stuðninginn sem þeir fengu við útikennslu. Katrín var eini viðmælandinn sem 

sagði að sér þætti hvorki vera neinn stuðningur né hvatning til útikennslu í aðalnámskránni, 

hún gæti að minnsta kosti ekki séð það. Aðrir viðmælendur voru sammála um  að í 

aðalnámskrá væri hægt að finna stuðning við útikennslu. Þeir voru sammála að stefna 

hennar væri alltof loðin og því þyrfti að lesa vel á milli línanna til þess að nýta sér hana sem 

stuðning.  

Inga sagði að allir grunnþættirnir snerust um samtengingu og samþættingu og það væri 

eitthvað sem Ingu fannst koma vel fram í útikennslu. Bára sagði að sér fyndist stuðningur í 

aðalnámskrá aðallega vera þegar um lykilhæfni væri að ræða. Hún sagði: ,,Það er hægt að 

uppfylla lykilhæfnina með útikennslu þó svo að það sé alveg líka hægt að gera það án 

hennar‘‘. Tara og Hildur voru sammála um að það væri hægt að tengja næstum því alla þætti 

aðalnámskrár við útikennslu. Hildur sagði þó að það væri kannski vegna þess að hún gæti 

ekki lesið þetta öðruvísi vegna þess hversu mikinn áhuga hún hefði á útikennslu. Hún sagði: 

Sumir kennarar geta lesið aðalnámskrána og þar stendur að nemendur eigi að 

upplifa og kannski læra um pöddur. Sumir gætu hugsað okei ég get komið með 

pödduna inn en það er ekki það sem er verið að meina í aðalnámskrá. Það á að 

vera atferlisrannsókn og gera nemandanum grein fyrir pöddunni að öllu leyti, það 

gerir maður ekkert með því að taka pödduna úr sínu umhverfi og láta hana á 

einhvern plastbakka. 

Maríu fannst einnig að hún þyrfti sjálf að lesa á milli línanna. Í náttúrufræðinni væri lítið 

hvatt til útikennslu, hún var rétt nefnd sem aðferð og svo kom fram að nemendur ættu að 

kynnast nánasta umhverfi, en ekki mikið meira en það. 

6.5.4 Tengsl útikennslu við aðra kennslu og tilbúið námsefni 

Ein af hindrunum útikennslu, samkvæmt viðmælendum, var sú að kennarar vissu ekki hvað 

þeir ættu að gera í útikennslu. Viðmælendur töldu allir að útgefið námsefni þar sem 

kennurum væru gefnar hugmyndir að því hvernig nýta ætti útikennslu sem aðferð myndi 

styðja við kennara. 

Hildur og Bára töldu að námsefni myndi hjálpa þótt það væri aðeins til þess að koma með 

hugmyndir sem kennarar gætu síðan útfært sjálfir og staðfært í sinni kennslu. Katrín vildi 

hafa þetta aðeins skýrara en hún sagðist vilja sjá kennsluáætlun eða eitthvað svipað sem 

myndi fylgja með námsefninu, þar sem bent væri á leiðir til þess að tengja námsefnið við 

útikennslu. Helst myndi hún vilja að gefið yrði út kennsluefni fyrir nemendur með 

leiðbeiningum þar sem gert væri ráð fyrir því að nemendur þyrftu að fara út með kennurum 

sínum, og það væri ekki val. Þessu kennsluefni ætti einnig að fylgja tenging við hæfniviðmið 
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aðalnámskrár til þess að sýna kennurum hvernig þeir geta tengt þetta beint við nám 

nemenda. Hildur myndi vilja síðu þar sem kennarar gætu valið til dæmis miðstig og 

náttúruvísindi og þá kæmi verkefnabanki. Hún sagði: ,,Þetta er eins og að láta kúta á sig, 

sumir sjá ekki hvernig á að byrja að gera, hvernig hugsunin er‘‘. Verkefnin myndu hjálpa til 

við það. Verkefnahefti myndi seljast vel og væri kannski það sem til þyrfti til þess að koma 

útikennslu á næsta stig. 

6.5.5 Félagasamtök, stofnanir, ráðstefnur og námsframboð  

Það er margt í samfélaginu sem getur nýst kennurum sem stuðningur við útikennslu. 

Viðmælendur nefndu allir að stofnanir eða félagasamtök mættu vera duglegri að bjóða 

skólum að koma í heimsókn til sín eða koma í samstarf.  

Skógræktarfélög komu oft til tals en Ingu fannst skógræktarfélagið sem hún hafði unnið 

með alveg frábært og mælti með því að aðrir kennarar hefðu samband við sitt félag og 

reyndu að fá það til liðs við sig. Töru fannst sveitarfélagið geta gert betur með meiri 

fjárhagslegum stuðningi, sem ætlaður var til vettvangsferða.  

Ein stærsta stofnun menntageirans er Háskóli Íslands og þá einkum Menntavísindasvið og 

María benti á þá valmöguleika í námskeiðum er varða útinám. Hún sagðist sjálf vera búin að 

taka allt þar sem tengdist útinámi en það mættu vera námskeið sem væru opnari varðandi 

praktísk atriði,  eða þar sem boðið væri upp á kennslu þar sem viðkomandi fengi að prófa að 

kenna sjálfur. Inga tók í sama streng en nefndi einnig að Menntamálaráðuneytið ætti að 

styðja betur við útikennslu með því að gefa út efni sem viðkom henni. Miðað við hennar 

reynslu og einnig svör hinna viðmælendanna virtist vöntun á útgefnu efni. Inga sagðist hafa 

farið með eigið efni, sem væri handbók fyrir kennara í tengslum við útinám, í hinar ýmsu 

stofnanir og útgáfufyrirtæki en fengið þau svör að markaðurinn væri of lítill fyrir þetta. Hildur 

sagði að stofnanir byðu upp á námskeið en það væri eins og þau væru ekki jafn vinsæl og 

önnur námskeið. Það var alltaf fullt á alls kyns læsisnámskeið en ekki námskeið sem tengdust 

þessu. Hildi fannst að æðri stofnanir eins og Menntavísindasvið eða öll menntasvið sem væru 

í bæjarfélögum ættu að leggja línurnar, hún sagði:   

Já, Menntavísindasvið eða öll menntasvið sem að eru í öllum bæjarfélögum. Þeir 

eiga að leggja línurnar og þeir eiga að hafa yfirumsjón og geta bent á og sagt: 

heyrðu halló!  Þeir eru algjörlega með á hreinu hvar hægt er að sækja 

endurmenntun þannig að þeir geta komið með beiðni til stjórnvalda um að senda 

starfsfólk á þetta. 

Bára og Hildur voru sammála að stjórnvöld gætu stutt betur við útikennslu í grunnskólum 

og nefndu þar að þau gætu gefið út hugmyndir að útikennsluverkefnum sem kennarar 
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myndu síðan útfæra sjálfir. Í framhaldi nefndi Hildur að hún myndi vilja að 

öskudagsráðstefnan yrði einhvern tíma tileinkuð útikennslu. Hún sagði að það þyrfti að verða 

bylting þannig að kennarar færu að tala meira um útikennslu og sækja þau námskeið sem 

væru í boði. Bára nefndi einnig námskeið og sagðist hafa farið á mörg þeirra, hún hefði hins 

vegar hætt því vegna þess að þau tengdust öll yngsta stiginu og miðstiginu. Henni fannst 

helst vanta námskeið sem gætu nýst upp á unglingastig. 

6.5.6 Annað samstarfsfólk 

Viðmælendum fannst mikilvægt að samstarf innan skólans væri gott og það gilti einnig um 

útikennsluna. Þeir komu allir inn á það hversu mikilvægur stuðningur samkennara sinna væri, 

það væri betra að vinna í umhverfi þar sem þú þyrftir ekki alltaf að vera að réttlæta það sem 

þú ert að gera.  

María sagðist finna mikinn mun á því hvort hún hefði stuðning samkennara sinna eða 

ekki. Þegar hún var að byrja voru samkennarar hennar ekki mikill stuðningur. Hún sagði: 

,,Fyrst þegar ég var að þessu var oft spurt hvað ég var eiginlega að vesenast en það er 

eiginlega alveg búið‘‘. Hún sagði að hún hafði náð að fá kennara með sér út stöku sinnum og 

eftir það hefði þetta breyst til hins betra. ,,Stuðningurinn kemur svolítið eftir að þeir eru 

búnir að upplifa þetta.‘‘ Hún sagði kennarana vera jákvæðari fyrir að fara út þennan stutta 

tíma og það fannst henni vera stuðningur við sig. Hildur var sammála þessu og sagði að 

samkennarar hennar hefðu ekki verið mikill stuðningur í byrjun en eftir að þeir fóru að prófa 

og fylgjast með, þá hefði þetta breyst og flestir verið mjög styðjandi.  

Hildur sagði frá því hvernig skólastjórinn hennar hafði einfaldlega skikkað suma kennara 

til þess að taka þátt í útináminu en sumir hefðu alls ekki viljað gera það. Hún hafði þá boðist 

til þess að skipta um bekki þegar kom að náttúrufræðitímum hjá nemendum til þess að 

nemendur þeirra misstu ekki af því að fara út. Bára sagði að kennarar fengju þann stuðning, 

að aðrir kennarar kæmu þeim inn í það hvernig þeir gætu nýtt sér útikennslu. Það væri 

gríðarlegur stuðningur. Nýir kennarar væru teknir inn í teymi og þar væri unnið saman. Henni 

fannst frábært að það væri boðið upp á það að fá manneskju með sér. Hún sagði að svona 

stuðningur myndi án efa hjálpa öðrum kennurum á öðrum stöðum. ,,Það er svo fínt að sjá að 

þetta er ekkert mál.‘‘ 

6.5.7 Samantekt 

Kennurunum í rannsókninni fannst hvatning og stuðningur við útikennslu skipta gríðarlega 

miklu máli. Að sama skapi var hann yfirleitt ekki til staðar og oft þurftu þeir að biðja um þann 

stuðning sem þeir fengu.  

Mestan stuðning fengu þeir frá nemendum sínum og foreldrum þeirra. Mismunandi var 

hversu mikinn stuðning kennararnir fengu frá stjórnendum sínum en þeir voru allir sammála 
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um að hann væri mjög mikilvægur til þess að þeir fengju þann tíma sem þeir þyrftu í 

útikennsluna. Kennararnir sjá hjálp í aðalnámskrá en þurftu svolítið að lesa á milli línanna. 

Þeim fannst aðalnámskrá vera of loðin og óskýr. 

Kennararnir nefndu að tilbúið námsefni í útikennslu gæti verið mikill stuðningur og 

sérstaklega ef búið væri að tengja verkefnin við aðalnámskrá. Þeir vildu sjá meiri aðstoð frá 

félagasamtökum og stofnunum en einnig vildu þeir sjá meira námsframboð og ráðstefnur 

sem varða útikennslu. Allir mátu kennararnir í þessari rannsókn stuðning samstarfsfólks síns 

mikils.  
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7 Umræða 

Eins og áður hefur komið fram er markmið þessarar rannsóknar að skoða reynslu og viðhorf 

náttúrufræðikennara til útikennslu og komast að því hvers vegna þeir kjósa að nýta sér þessa 

nálgun í kennslu og hvort þeir telji hana líklega til árangurs. Leitast var eftir því að fanga hvað 

það væri sem kennurum fannst jákvætt og áhugavert við útikennslu en einnig hvað það var 

sem þeim þætti erfitt og hindraði þá hvað mest í að nýta sér þessa nálgun í kennslu. Hér 

verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar ræddar með hliðsjón af fræðilegum bakgrunni 

hennar. Umræðurnar verða teknar fyrir undir sömu köflum og í niðurstöðunum. 

7.1 Mikilvægi útikennslu í náttúrufræðinámi nemenda 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að viðhorf viðmælenda voru jákvæð til útikennslu sem 

kom ekki á óvart vegna þess að þeir voru valdir sökum þess að þeir nýttu sér þessa nálgun í 

kennslu. Einnig voru tveir þeirra með menntun sem garðyrkjufræðingar, en það starf krefst 

mikillar útiveru.  

Viðmælendur mátu útikennsluna mikils og sáu mikinn ávinning í því að nota hana. 

Kennarar í rannsókn Kristínar Norðdahl (2016) voru á sama máli en það kom ekki á óvart þar 

sem þeir höfðu einnig reynslu af útikennslu. Kennararnir í þessari rannsókn voru sammála 

um að áhugi nemenda kviknaði frekar þegar þeir voru í úti heldur en inni í skólastofunni en 

þeim fannst áhugi nemenda vera grundvöllur fyrir virkni þeirra í tímum. Þetta er í samræmi 

við rannsókn Fӓgerstam (2013) en kennurum í rannsókn hennar fannst það auka áhugahvöt 

nemenda að fara út. Jordet (1998) var einnig á sama máli og sagði að þegar nemendur 

upplifðu eitthvað út frá eigin reynslu vekti það forvitni og áhugahvöt. Hann lagði áherslu á að 

nemendur notuðu öll skynfæri sín í útikennslu. Þetta er í samræmi við kenningu Dewey 

(2000) um gildi reynslunnar sem snýst um það að nemendur læri í verki. Þetta kemur ekki á 

óvart þar sem nemendur fá allt aðra sýn úti við. Þeir heyra í fuglasöngnum, finna fyrir 

rigningunni og finna lyktina af blómunum. Það hlýtur að vera meira spennandi fyrir 

nemendur að upplifa viðfangsefnin í þeirra nærumhverfi.  

Kennararnir komu inn á það að útikennsla gæti hjálpað nemendum að blómstra á jöfnum 

grundvelli. Þannig voru þeir sammála um að hún gæti hjálpað þeim sem ættu undir högg að 

sækja námslega. Hvort sem það væru nemendur með námserfiðleika, hegðunarerfiðleika 

eða með annað móðurmál en íslensku. Það væru allir á jafnari grundvelli í útikennslunni. 

Þetta samræmist niðurstöðum rannsóknar Wilhelmsson o.fl. (2012) og niðurstöðum Dillon 

og félaga (2006) en þeim fannst útikennslan hjálpa nemendum sem voru með einhvers konar 

sérþarfir varðandi getu og færni. Velta má fyrir sér hvort þetta gæti stafað af því að í 

útikennslu komast nemendur í meiri tengsl við víðáttu og þeir hafa frjálsari hendur en inni í 
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skólastofunni. Úti eru nemendur einnig í umhverfi sem þeir þekkja í sínu daglega lífi utan 

skóla, og ég held að það geti hjálpað þeim að slaka á.  

Kennararnir í þessari rannsókn komu inn á það að nemendur næðu betri samvinnu þegar 

þeir væru í útikennslu og margir ættu auðveldara með samskipti úti í náttúrunni. Einn 

viðmælandi nefndi að þetta gæti stafað af því að úti í náttúrunni væru tengslin á milli þeirra 

öðruvísi og mestu orkuboltarnir næðu að losa um orku. Einn viðmælenda nefndi nemanda 

sem hefði átt erfitt félagslega en náði í útikennslunni að tala við samnemendur sína. 

Námsárangur hans jókst, hann skildi viðfangsefnið og var þá metinn öðruvísi af 

samnemendum sínum, sem efldi sjálfstraust hans. Þetta er líkt og í rannsókn Remington og 

Legge (2017) og rannsókn (Wilhelmsson o.fl., 2012) en þar kom fram að útikennsla gæfi 

nemendum tækifæri til að sýna sig í nýju ljósi fyrir samnemendum sínum. Þar kom einnig 

fram að útikennsla gæti hjálpað nemendum að upplifa árangur í námi sem væri gott fyrir 

sjálfstraust þeirra, og það var nákvæmlega það sem gerðist í þessu tilfelli. 

Undanfarin ár hafa ungmenni stundað minni og minni hreyfingu (Tryggvi Helgason, 2011) 

og þetta var eitthvað sem viðmælendur rannsóknarinnar tóku eftir. Einum viðmælanda 

fannst þessi staðreynd svo sýnileg að hún væri ástæða þess að hún byrjaði að nota 

útikennslu til þess að byrja með. Allir þátttakendur, fyrir utan einn, nefndu að útikennslan 

stuðlaði að meiri hreyfingu nemenda en einnig komu þeir inn á það að nemendur virtust 

einbeita sér betur og hugsa skýrar. Þetta er í samræmi við það sem Malone og Tranter (2003) 

komu inn á en í rannsókn þeirra var talað um að leikur í fjölbreyttu náttúrulegu umhverfi yki 

almenna hreyfifærni, styrk og einbeitingu barna. Þetta var einnig í takt við niðurstöður fleiri 

rannsókna sem sýndu að kennarar litu svo á að náttúran væri mikilvæg fyrir líkamlega heilsu 

og velferð barna (Ernst and Thornabene, 2012; Szczepanski, Kristín Norðdahl, 2016; Malmer, 

Nelson og Dahlgren, 2006). 

Kennararnir komu inn á margvísleg atriði er varða undur náttúrunnar og raunverulega 

reynslu af viðfangsefnum. En einn stærsti ávinningur sem kennararnir í rannsókninni sáu við 

það að nota útikennslu var að nýta hana til þess að nemendur fengju að upplifa það sem þeir 

voru að læra um inn í skólastofunni í náttúrulegu umhverfi sínu. Þeim fannst mikilvægt að 

nemendur fengju að handleika og nýta öll skynfæri sín til að skoða sjálfir og lærðu þannig af 

reynslunni, en það að fá að handleika, kanna og skoða hluti er einmitt mikilvægur þáttur í því 

ferli að öðlast skilning á viðfangsefni að mati Piaget (Bee og Boyd, 2009). Það að tengja 

saman viðfangsefni skólastarfsins við raunverulegar aðstæður finnst þeim mikilvægt. Þetta er 

í samræmi við kenningar Dewey (2000) en hann hefur lagt mikla áherslu á reynsluhugtakið í 

námi barna og hélt því fram að nemendur lærðu mest af því að vera þátttakendur í mótun 

þekkingar sinnar. Sem rímar við samantekt Ayotte-Beaudet o.fl. (2017) en þar kom fram að 

skólar ættu að tengja viðfangsefni skólastarfsins raunverulegum aðstæðum til þess að koma 
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til móts við það að oft virðist vera skortur á tengingu við raunveruleikann í skólum. Millar 

(2010) var einnig sammála þessu og sagði að það þyrfti hreinlega að setja ákveðna hluti 

þannig fram að nemendur gætu sjálfir upplifað þá. 

Kennararnir komu einnig inn á mikilvægi þess að leyfa nemendum að njóta þess að vera 

úti í náttúrunni, og fá að tengjast henni, en einnig að fá að kynnast nærumhverfi sínu. Þessu 

var Jordet (1998) sammála en hann taldi mikilvægt að nemendur mynduðu virk tengsl við 

nærumhverfi sitt. Í dag er margt í brennidepli í umræðunni er varðar umhverfið og verndun 

þess sem tengist daglegu lífi nemenda. Margir þekkja ekki hvaðan hráefnin í matnum koma 

og þá í raun hvað þeir eru að borða. Þeir eiga í erfiðleikum með að nefna nöfn á trjám, 

plöntum, grænmeti og fleiru en kunna skil á langflestum vörumerkjum helstu 

framleiðslufyrirtækja. Til dæmis er næstum víst að nemandi þekki vörumerki eins og Nóa 

Síríus, Freyju og Góu en það er alls ekki víst að þeir viti að til þess að búa til súkkulaði þurfi 

kakóbaun sem vex einhvers staðar úti í heimi.  

Samskipti milli nemenda innbyrðis og við kennara er eitthvað sem kennurunum í þessari 

rannsókn fannst skipta miklu máli. Þeim fannst samskipti milli nemenda eflast í 

útikennslunni, og það væri mikill kostur. Sumir þurftu á því að halda félagslega en einnig sáu 

þeir hvernig þessi auknu samskipti hjálpuðu nemendunum að ná tökum á viðfangsefninu 

sem unnið var með. Kennararnir voru einnig sammála um að ná betri tengingu við nemendur 

sína úti og þar skapaðist meiri vinátta á milli þeirra og gátu þeir því átt í góðum samræðum 

og náð öðruvísi til nemendanna. Úti öðluðust nemendur og kennarar sameiginlega reynslu 

sem kennarinn gat útskýrt fyrir nemendunum og hjálpað þeim að skilja viðfangsefnið. Þessi 

áhersla á samræður nemenda innbyrðis og við kennara kemur heim og saman við kenningar 

Vygotskys (1978) en hann hélt því fram að nám færi fram í gegnum samskipti við aðra. 

Samkvæmt því lærðu börn með samskiptum sín á milli og að ræða við fullorðna. Eins og áður 

sagði ýtir útikennsla undir áhuga nemenda á viðfangsefninu. Velta má fyrir sér hvort 

nemendur spyrji meira út í þá hluti sem vekja áhuga þeirra og séu einnig áhugasamari um 

svör kennarans á því efni. Þetta gæti eflt samræðuna og tengsl milli nemenda og kennara.  

7.2 Hindranir sem standa í vegi fyrir útikennslu 

Eins og gengur og gerist í öllu því sem við tökum okkur fyrir hendur þá eru alltaf til staðar 

ákveðnir þættir sem hindra okkur eða gera okkur erfitt fyrir að gera það sem við viljum. Í 

niðurstöðum þessarar rannsóknar kom fram að það væri ýmislegt sem hindraði kennarana í 

því að nota útikennslu í meira mæli en raun ber vitni. 

Allir viðmælendurnir komu inn á það að vera í mikilli tímaþröng. Stundataflan væri þétt 

skipuð og því gæti verið erfitt að koma útikennslu að, sérstaklega ef erfitt var að semja um 

tíma við aðra kennara, sem halda fast í sínar kennslustundir. Einnig nefndu þeir að tímarnir 
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sjálfir væru það stuttir að stundum tæki því ekki að fara út. Undirbúningstími væri lítill og 

þetta væri því stundum of tímafrekt. Þetta var í samræmi við starfsháttarrannsókn Zink og 

Boyes (2006), samantekt Dillons og félaga (2005) og rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar o.fl. 

(2014). Velta má fyrir sér hvort kennarar geti ekki nýtt sér samþættingu námsgreina í 

útikennsluverkefni. Þá tækju kennararnir í útikennslu ekki tíma frá öðrum kennurum heldur 

myndi þessi tíma samnýtast í báðum fögum. Samvinna er mikilvægur þáttur í skólastarfi og 

því ættu kennarar ekki að vera hver í sínu horni. 

Það að fara með nemendur út getur verið kostnaðarsamt, sérstaklega ef fara á í 

vettvangsferð sem krefst rútuferðar. Allir kennararnir í þessari rannsókn komu inn á það að 

kostnaður væri hindrun bæði þegar kæmi að því að kaupa búnað sem þyrfti til 

útikennslunnar en einnig væri mjög erfitt að fá fjármagn til rútuferða. Þetta var í samræmi 

við starsháttarrannsóknina sem gerð var hér á landi en þar kom í ljós að dregið hefði úr 

útikennslu eftir efnahagskreppuna 2008 en einn kennarinn hafði orð á því að nú fengjust ekki 

neinar rútur. Rannsókn Remington og Legge (2017) gaf sömu niðurstöður og í þeim skólum 

var haldin fjáröflun til þess að fjármagna útinámið. Eins og áður hefur komið fram má velta 

því fyrir sér hvort nýting á nærumhverfinu þurfi að kosta fjármuni. Kennarar eru aðallega að 

sækjast eftir dýrmætri reynslu sem nemendur fá og það að fara út að skoða plöntur og dýr 

getur gefið nemendum ágæta reynslu án kostnaðar. 

Önnur hindrun sem þátttakendurnir komu inn á var reynsluleysi en þeir voru sammála 

um að aðrir kennarar sem þeir unnu með mikluðu þetta fyrir sér. Þeir vildu ekki taka þátt 

vegna þess að þetta væri eitthvað sem þeir höfðu ekki gert áður. Það þyrfti eiginlega að 

koma smá þrýstingur frá öðrum til þess að kennarar þyrðu að prófa. Þetta er í takt við það 

sem Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir (2014) tala um í bók sinni um útikennslu. Að 

aðalástæðan fyrir því að nýbreytni festist ekki í sessi sé skortur á forystu og ráðaleysi í 

innleiðingu. Einhver þurfi að taka af skarið og gefa kennurum þessa aukahvatningu til þess að 

prófa sig áfram. Í rannsókn Remington og Legge (2017) kom fram að kennarar þar sáu skort á 

fræðslu sem hindrun þar sem þeir vissu ekki hvernig nota ætti útikennslu. Þeir hefðu viljað fá 

meiri fræðslu um útikennslu og útinám í kennaranámi sínu til þess vera öruggari þegar þeir 

færu að kenna. Þetta kemur ekki á óvart þar sem nýjar aðstæður ýta oft undir óöryggi. 

Maðurinn er mjög vanafastur og því ekki skrýtið að það þurfi að koma hvatning eða leiðsögn 

um eitthvað nýtt. 

Veðrið á Íslandi er síbreytilegt og við vitum því aldrei hverju við eigum von á. 

Viðmælendur rannsóknarinnar komu allir inn á það að veðrið spilaði stóran þátt í 

útikennslunni en þeim fannst veðrið aðallega hindra gæði kennslunnar. Þeir færu út í flestum 

veðrum en væru styttra og gerðu stundum aðeins hluta verkefnis ef veðrið var slæmt. Þetta 

voru svipaðar niðurstöður og komu fram í samantekt Ayotte-Beaudet (2017) en kennurunum 
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þar fannst óstöðugleiki veðursins vera hindrun. Í skrifum Bunting (2006) kom í ljós að slæmt 

veður væru ein meginástæða fyrir því að kennarar í Bandaríkjunum veigruðu sér við 

útikennslu. Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar finnst mér eins og klæðnaður nemenda sé 

frekari hindrun fyrir kennarana heldur en veðrið sjálft. Kennararnir fara út í flestum ef ekki 

öllum veðrum og ef nemendur eru illa klæddir endast þeir úti einungis skamma stund, sem 

hefur áhrif á útikennsluna. Kennararnir sendu póst á foreldra áður en útikennslan átti að fara 

fram og María gaf það alltaf út með löngum fyrirvara hvaða dagar það væru sem nemendur 

færu út. Þessar tilraunir virtust bera lítinn árangur því nemendur mættu þrátt fyrir þetta illa 

klæddir. Hafa ber í huga að þó svo að kennarar í þessari rannsókn hafi ekki litið á veðrið sjálft 

sem hindrun, þá má alls ekki alhæfa þetta um alla íslenska kennara. Kennarar í þessari 

rannsókn hafa allir reynslu af útikennslu og hafa jákvæð viðhorf til hennar og láta veðrið því 

ekki stoppa sig.  

Hættur í umhverfinu og öryggi nemenda kom einnig upp í niðurstöðunum. Einn 

viðmælenda sagði að það vantaði algjörlega öryggisstaðla og taldi það vera mikla hindrun. 

Aðrir þátttakendur voru sammála um að það vantaði aðallega mannskap til þess að vera til 

staðar ef eitthvað kæmi upp á, en létu það samt ekki stöðva sig. Í rannsóknum hefur víða 

komið fram að áhersla á öryggi og áhættu í útikennslu geti verið hindrun (Dillon o.fl. 2006; 

Ernst og Tornabene, 2012; Little, Sandseter og Wyver, 2012; Zink og Boyes, 2006). Þó virtist 

sú hætta í umhverfinu vera litin öðrum augum á Norðurlöndunum. Kennurum í rannsókn 

Kristínar Norðdahls og Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2014) fannst að það þyrfti að taka 

áhættuna, sem fylgdi því að fara með nemendur út, til athugunar en þeir sáu hana ekki sem 

hindrun. Þeir mátu menntunargildi útikennslunnar meira heldur en áhættuna sem henni 

fylgdi. Í rannsókn New o.fl.(2005) kom fram að kennarar á Ítalíu, Noregi, Svíðþjóð og 

Danmörku hafi minni áhyggjur af því að verða lögsóttir ef nemandi lendir í slysi í 

útikennslunni heldur en kennarar í Bandaríkjunum. 

 Velta má fyrir sér hvort þetta sé einnig staðan meðal íslenska kennara. Á Íslandi er lítið 

um lögsóknir í svona málum. Einnig má velta því fyrir sér hvort hin rótgróna náttúra í 

menningu Norðurlandanna spili þarna inn í á einhvern hátt. Við Norðurlandabúar erum mikið 

útivistarfólk og fáum oft betri tækifæri til þess að fara út og njóta náttúrunnar, eins og sést 

vel í niðurstöðunum þar sem einn kennarinn nefndi skemmtilegt dæmi um stelpu frá Asíu.  

7.3 Hlutverk kennara í útikennslu 

Í þessari rannsókn kom fram að kennurunum fannst hlutverk sitt vera að hafa skýran tilgang 

með útikennslunni. Hún þurfti að vera vel skipulögð og nemendur að vita til hvers væri 

ætlast af þeim. Kennararnir áttu að vekja forvitni nemenda og áhuga þeirra á efninu. Þeir 

áttu að vera til staðar en passa að vera ekki of stýrandi því nemendur áttu að fá að uppgötva 
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sjálfir og prófa sig áfram. Rannsókn Fӓgerstam (2013) sýndi fram á svipaðar niðurstöður en 

kennararnir þar sögðu að kennslan þyrfti að vera vel skipulögð, tilgangur hennar þyrfti að 

vera skýr og mikilvægt væri að spyrja nemendur spurninga til að vekja áhuga þeirra.  

Hildur sagðist spyrja nemendur sína margra spurninga og veiða upp úr þeim þekkingu 

sem hún vissi að þeir byggju yfir, sem minnir svolítið á námskenningu Vygotskys um svæði 

hins mögulega þroska. Þegar barn sem er við það að læra nýtt hugtak geti það hagnast á því 

að eiga samskipti við kennara eða bekkjarfélaga. Hann sagði að kennari ætti að veita barni 

nægan stuðning til að ná ákveðinni þekkingu (Mooney, 2000). Velta má fyrir sér hvort það 

sama gildi ekki einnig um hlutverk kennara inni í skólastofunni. 

Kennararnir í þessari rannsókn töldu það einnig hlutverk sitt að vera sveigjanlegir og geta 

breytt út frá skipulagi sínu en það helst í hendur við það sem Inga Lovísa Andreassen og 

Auður Pálsdóttir (2014) sögðu í bókinni Útikennsla og útinám í grunnskólum. Að hlutverk 

kennara væri ekki að skipuleggja allt í smáatriðum heldur þurfti kennari að geta gefið 

svigrúm fyrir hinni ófyrirséðu reynslu og nýjum upplifunum. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að kennurunum fannst öllum mikilvægt að 

nemendur fengju verkefni við hæfi svo þeir misstu ekki áhugann eða gæfust upp. Vygotsky 

(1978) sagði einmitt að það væri hlutverk kennarans að finna verkefni sem væri á 

þroskasvæði hvers barns. Ef verkefnið væri of létt gæti því farið að leiðast og það misst 

áhugann, og ef það væri of erfitt gæfist það upp.  

7.4 Birtingarmynd útikennslu í náttúrufræðinámi 

Birtingarmynd útikennslu í náttúrufræðinámi er fjórða þemað sem upp kom við greiningu 

gagna. Viðmælendur rannsóknarinnar nýttu sér útikennsluna á ólíkan hátt og misjafnt var 

hversu vítt þeir kusu að nota útikennsluhugtakið.  

Bára, Hildur og María fóru út með nemendur sína einu sinni í viku, Inga þrisvar í viku, Tara 

fjórum til fimm sinnum á önn og Katrín tvisvar á önn. Allir kennarar voru sammála um að vilja 

nota útikennslu í meira mæli en þeir gerðu nú þegar. Í starfsháttarrannsókninni, sem gerð 

var hérlendis 2014, kom í ljós að 62% kennara sögðust vilja nota útikennslu og 

vettvangsferðir í meira mæli (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014).  

Viðfangsefnin sem þátttakendur rannsóknarinnar tóku fyrir í útikennslunni voru misjöfn 

en allir nefndu þeir að þeir færu út þegar þeir kenndu allt varðandi tré, plöntur, skordýr og 

fugla. Hildur og Tara héldu sig mest á skólalóðinni en Katrín, Inga og Bára fóru oftar út fyrir 

hana. Allar nefndu þær staði þar sem finna mátti ferskvatn í tjörnum, ám eða vötnum og allir 

nema Katrín nefndu skóga sem einn helsta stað útikennslunnar. Þetta var svipað og kom 

fram í stafsháttarrannsókn Zink og Boyes (2006) en kennararnir á Nýja-Sjálandi virtust halda 

sig mest á skólalóðinni sjálfri og á útivistarsvæðum. Í íslensku starfsháttarrannsókninni 
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nefndu kennararnir árbakka, móa og skóga sem helstu staði og verkefnin snerust meðal 

annars um að safna dýrum í vatni eða greina plöntur (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Búast 

mátti við þessum niðurstöðum þar sem áður hafði komið fram að tíminn sem kennararnir 

höfðu væri naumur. Það er því ekki skrýtið að þeir sæktu meira í það að fara út á skólalóð og 

á svæði nálægt skólanum heldur en á staði sem lengra væru í burtu.  

Hildur sagðist taka sjálfbærni og umhverfisfræði fyrir í útikennslu en það gerði hún til að 

efla vitund nemenda um náttúruna og þau áhrif sem maðurinn gæti haft á hana. Hún tók 

eftir breytingum hjá nemendum sínum eftir að hafa farið með þeim nokkrum sinnum í 

útikennslu. Þetta ýtti undir þá fullyrðingu, sem rannsóknir höfðu sýnt fram á, að útikennsla 

hefði góð áhrif á viðhorf nemenda til náttúrunnar og gæti leitt til aukinnar virðingu fyrir 

náttúrunni til lengri tíma (Cheng & Monroe, 2012; Rios & Brewer, 2014). Þetta ýtti einnig 

undir það sem kennararnir í rannsókn Kristínar Norðdahl og Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar 

(2014) sáu fyrir sér. Þeir sögðu að útikennsla gæti haft áhrif á viðhorf og gjörðir nemenda til 

sjálfbærni á þrjá vegu. Í fyrsta lagi töldu þeir að með því að kynna umhverfið fyrir 

nemendunum þá myndi það hjálpa þeim að bera virðingu fyrir því og efla vilja þeirra til 

verndunar. Með því að leyfa þeim að njóta plantna, fugla og landslags jók enn frekar virðingu 

fyrir náttúrunni. Í öðru lagi töldu þeir að ef nemendum væri kennt um hlutverk þeirra í 

náttúrunni og hvernig nýta ætti hana skynsamlega hefði það áhrif á viðhorf og gjörðir þeirra 

til sjálfbærni. Í þriðja lagi nefndu þeir að útiumhverfið væri gott til þess að hvetja nemendur 

til þess að taka þátt í samfélaginu en það var nákvæmlega það sem nemendur Hildar gerðu.  

Kennararnir í rannsókninni notuðu alls kyns verkefni þegar kom að útikennslu og þeir sáu 

margs konar möguleika í að nýta útiumhverfið til náms. Eins og sjá mátti í niðurstöðunum 

voru verkefnin afar fjölbreytt en kennurunum fannst mikilvægast að hafa þau sem 

fjölbreyttust. Þeir reyndu eins og þeir gátu að nota ólík verkefni enda bjóði útikennslan upp á 

svo margt í svona opnu rými. Þetta rímar við það sem kennararnir í rannsókn Dillon og félaga 

sögðu (2006), að útikennslan byði upp á nýjar og fjölbreyttar kennsluaðferðir. Kennararnir í 

rannsókn Kristínar Norðdahl og Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2014) voru á sama máli og 

sáu marga möguleika í að nýta útiumhverfið til náms.  

Í rannsókn Fӓgerstam (2013) var talað um að í útikennslu komist nemendur í nálægð við 

meiri víðáttu en þeir ættu að venjast sem væri spennandi. Kennari þyrfti að skipuleggja 

kennsluna vel, en vera undirbúinn undir hið óvænta. Priest og Gass (2005) nefndu þetta líka 

en þeir sögðu að kennari þyrfti í útikennslu að vera lausnamiðaður, og geta brugðist við 

aðstæðum og búið yfir aðlögunarhæfni. Kennararnir í þessari rannsókn nefndu að þeir væru 

oft með sömu hlutina meðferðis en eftir því sem þeir færu oftar út með nemendur sæju þeir 

hvað gott væri að hafa meðferðis.  
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Viðmælendur komu einnig inn á það að það væru ýmsir hlutir sem gætu gagnast í 

útikennslunni en vegna kostnaðar væri það ekki í stöðunni en eins og áður sagði var 

kostnaður eitt af því sem hindraði kennara í útikennslu (Remington og Legge, 2017). Af þessu 

má sjá að það þarf ekki endilega marga hluti til þess að útikennslan heppnist vel en það getur 

einfaldað kennsluna að hafa einhvern búnað meðferðis. Þegar hlutirnir sem kennarar 

rannsóknarinnar nefndu voru komnir á blað var kominn ágætur listi yfir það sem byrjendur 

gætu nýtt sér þegar þeir skipuleggja útikennslu sína.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom skýrt fram að útikennsla krefst mikils undirbúnings. 

Þetta kemur ekki á óvart en kennarar í rannsókn Auðar Pálsdóttur og Ingu Lovísu Andreassen 

(2014) sögðu að útikennsla þarfnaðist töluverðs undirbúnings. Zink og Boyes (2006) voru 

einnig á sama máli. Kennararnir undirbjuggu útikennslu sína á mismunandi hátt en þeir voru 

sammála um að mesti tíminn færi í það að finna til námsefni, myndir, áhöld og fleira sem 

passaði við kennsluna, og að tengja verkefnin við aðalnámskrá. Kennararnir í þessari 

rannsókn nefndu að undirbúningur útikennslu væri almennt meiri en fyrir kennslu í 

skólastofunni en hann væri þess virði. Þegar þetta hefði verið gert nokkrum sinnum kæmist 

þetta upp í vana. Þeim fannst undirbúningurinn tímafrekur og var það í samræmi við 

skoðanir kennara í rannsókn Dillons og félaga (2005). Velta má fyrir sér hvort undirbúningur 

á verkefnum sem fara út fyrir námsbókina, en eiga sér samt stað inn í skólastofunni, taki 

svipaðan tíma og undirbúningur útikennslu.  

Allir kennararnir komu inn á mikilvægi þess að halda áfram með verkefni þegar inn væri 

komið og fylgja þeim eftir til þess að ná góðri tengingu við námsefnið sem til skoðunar væri 

inni í skólastofunni. Nemendur þurfa að íhuga reynsluna sem þeir verða fyrir til þess að geta 

lært af henni. Eftirvinnslan er því mikilvæg til þess að ná fullum skilningi á efninu. Þetta var í 

takt við kenningar Dewey en hann taldi að til þess að reynsla yrði merkingarbær þyrfti 

nemandi að ígrunda hana og skoða vel (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Þetta samræmist einnig 

kenningum Piaget en með þessu er nemandinn sífellt að aðlaga nýja þekkingu að því sem 

hann veit fyrir og að nýrri til að ná fram jafnvægi og öðlast skilning (Bee og Boyd, 2009). Sem 

dæmi um úrvinnslu létu kennararnir nemendur gera ljóð, kynningu, sögur, listaverk og 

hugarkort. Það kom ekki á óvart að kennararnir skyldu koma inn á þetta. Það gildir það sama 

með útikennsluverkefni og önnur verkefni, það verður að ígrunda verkefnið svo þekking 

náist. Nemandi lærir lítið á því að fara út og skoða blóm ef ekkert meira væri síðan unnið úr 

því sem hann sá og upplifði.  
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7.5 Hvatning og stuðningur við útikennslu náttúrufræðikennara 

Hvatning og stuðningur var fimmta þemað sem kom fram við greiningu gagna sem var 

jafnframt mikilvægt þegar kom að ánægju kennara í starfi. Þeir styrktust í því sem þeir voru 

að gera þegar þeir fengu viðeigandi stuðning og hvatningu.  

Kennararnir voru sammála að almennt fengju þeir ekki mikla hvatningu til útikennslu en 

sú sem þeir fengju væri aðallega klapp á bakið fyrir að vilja brjóta upp hið hefðbundna nám 

nemenda. Kennurunum fannst þeir fá mestan stuðning frá nemendum sínum og foreldrum 

þeirra. Misjafnt var hvort þeim fannst þeir fá stuðning frá skólastjóra sínum og stjórnendum, 

en sá stuðningur skiptir þá gríðarlegu máli. Einn þátttakandinn var með tvo skólastjóra sem 

voru ekki sammála um útikennsluna. Hann hélt því fram að það væri miklu auðveldara að 

halda uppi útikennslunni ef skólastjórinn væri jákvæður gagnvart henni. Þetta var í takt við 

rannsókn Auðar Pálsdóttur og Ingu Lovísu Andreassen (2014) en þar kom fram að áhugi og 

jafnvel þrýstingur skólastjóra hefði mikið um útikennslustarf skólans að segja. Í rannsókn 

Remington og Legge (2017) voru það skólastjórarnir sem komu með tilbúin 

útikennsluverkefni fyrir kennarana en þá fannst þeim svolítið eins þeir væru að valta yfir sig 

og vildu taka þátt í skipulaginu. Kennararnir vildu sjá stuðning stjórnenda með auknu 

svigrúmi til útikennslu og með almennri hvatningu. Þetta rímar við það sem Auður Pálsdóttir 

og Inga Lovísa Andreassen (2014) sögðu í bók sinni að hlutverk skólastjóra í uppbyggingu 

útikennslu væri meðal annars að hvetja kennara til þess að prófa sig áfram. En einnig að taka 

þátt í samræðum um það hvernig útikennslan gengur og skapa umræðuvettvang fyrir 

kennarana til þess að miðla af reynslu sinni. Út frá þessu mætti ætla að útikennsla þyrfti að 

vera unnin í góðri samvinnu skólastjórnenda og kennara. Skólastjóri ætti að vera hvetjandi 

án þess að taka alla stjórn frá kennurunum. 

Kennararnir komu allir inn á aðalnámskrá grunnskóla þegar þeir voru spurðir um stuðning 

en þeir voru ekki nógu ánægðir með stuðninginn sem hún veitti. Þeim fannst stefnan vera of 

loðin og kennarar þyrftu að lesa sjálfir vel á milli línanna til þess að koma útikennslunni þar 

fyrir. Ef skoðuð voru dæmi úr Aðalnámskrá grunnskóla (2011/2013) má sjá hvað kennararnir 

áttu við. Þar er til dæmis nefnt að efla megi hæfni nemenda í náttúrugreinum með því að 

skoða viðfangsefni í lifandi tengslum við samfélagið og í fjölbreyttu samhengi. Einnig er 

mikilvægt að gefa nemendum tækifæri til að taka þátt í rannsóknar- og þróunarstarfi en 

þannig finna þeir fyrir þátttöku sinni í eigin námi. Þegar maður les þetta yfir sést að þetta 

rímar vel við útikennslu, þótt það sé ekki sagt beinum orðum. Í námskránni er þó einnig að 

finna skýr dæmi. Þar er bent á að í náttúrugreinum sé mikilvægt að kennari hagnýti sér 

aðstæður og búnað á hverjum stað, en tækifæri felist í skipulagðri notkun tækja, nýtingu 

skólalóðarinnar, skólahúsnæðis og nærumhverfis skólans þar sem nemendum sé bent á 
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samspil náttúru og manns (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011/2013). Þarna sést nokkuð skýrt að 

um útikennslu er að ræða en sams konar dæmi eru ekki mörg. 

Kennararnir í rannsókninni vildu fá fleiri tækifæri til fræðslu. Einnig komu þeir inn á það 

að tilbúið námsefni myndi eflaust hjálpa mörgum hvort sem það væri fullunnin verkefni eða 

hugmyndir sem kennarar gætu síðan útfært. Einn viðmælenda benti á að hún hefði skrifað 

sams konar efni en fengið þau svör frá útgefendum að það væri ekki nægur áhugi fyrir þessu 

efni til þess að þetta yrði gefið út. Þetta kom á óvart þar sem tilbúið námsefni er eitthvað 

sem allir kennararnir komu inn á í þessari rannsókn. Mikið af efni er þó til um útikennslu og 

af tilbúnum verkefnum, sem kennarar geta nýtt sér. Meðal annars á vef Náttúruskóla 

Reykjavíkur (Náttúruskóli Reykjavíkur, e.d.), Skólar á grænni grein (Grænfáninn, e.d.), 

Vistheimtarverkefni Landverndar (Landvernd, e.d.-a), bókin Útikennsla og útinám í 

grunnskólum (Auður Pálsdóttir og Inga Lovísa Andreassen, 2014) og Náttúrutorg 

(Náttúrutorg, e.d. ). Þar sem mikið af efni er nú þegar til staðar, er varða verkefni tengd 

útikennslu, má velta því fyrir sér hvort það vanti almenna kynningu á þessum 

verkefnasöfnum. Nú eru kennarar í þessari rannsókn vanir að nota útikennslu en virðast 

samt ekki nýta sér allt það efni sem til staðar er. Ein leið væri að bæta inn hugmyndum að 

útikennsluverkefnum við gerð kennsluleiðbeininga með námsefni, og þá sérstaklega í 

náttúrufræði. Kennarar lesa gjarnan kennsluleiðbeiningar og því væri það góð viðbót að fá 

ábendingar um útikennslu þangað inn. 

Viðmælendur nefndu að skógræktarfélög hefðu verið ágætur stuðningur en þeir vildu sjá 

meira framboð á námskeiðum í tengslum við útikennslu hjá Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands.  

Viðmælendur komu allir inn á það hversu mikilvægur stuðningur samkennara sinna væri. Það 

væri betra að vinna í umhverfi þar sem ekki þyrfti alltaf að réttlæta  það fyrir hinum. Þetta er 

í samræmi við niðurstöður rannsóknar Lilju Óskarsdóttur (2018) en kennararnir í hennar 

rannsókn mátu stuðning samkennara sinna mikils. 
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8 Lokaorð 

Í þessari rannsókn hef ég kannað reynslu og viðhorf náttúrufræðikennara til útikennslu og 

reynt að komast að því hvers vegna þeir kjósa að nýta sér þessa nálgun í kennslu og hvernig 

hún hefur gagnast þeim.  

Ég lagði upp með rannsóknarspurninguna: Hver er reynsla og viðhorf 

náttúrufræðikennara til útikennslu? Þessi spurning felur í sér þrjár undirspurningar: Hvernig 

sjá náttúrufræðikennarar fyrir sér gildi útikennslu í náttúrufræðikennslu? Hvaða 

undirbúningur og úrvinnsla fylgir því að nota útikennslu sem nálgun í náttúrufræðikennslu? 

Hvers konar stuðning fá náttúrufræðikennarar við útikennslu og hvernig stuðning myndu 

þeir vilja fá? 

Í ritgerðinni er gerð grein fyrir því hvað felst í útikennslu og útinámi, helstu kenningum 

um nám barna sem styðja útikennslu og hvað niðurstöður rannsókna segja okkur um 

ávinninga af útikennslu, hlutverk kennarans og hindranir sem kennarar standa frammi fyrir. 

Tekin voru viðtöl við sex grunnskólakennara sem allir kenna náttúrufræði á mið- og 

unglingastigi. Viðtölin voru einstaklingsviðtöl og stuðst var við viðtalsramma sem unninn var 

með stuðningi fræðilegra heimilda. 

Viðtölin voru afrituð og greind í fimm meginþemu. Þessi þemu voru: Mikilvægi  

útikennslu í náttúrufræðinámi nemenda, hindranir sem standa í vegi fyrir útikennslu, 

hlutverk kennara í útikennslu, birtingarmynd útikennslu í náttúrugreinum og hvatning og 

stuðningur við útikennslu náttúrufræðikennara. 

Kennarar í rannsókninni höfðu jákvæð viðhorf til útikennslu en myndu vilja nota hana 

meira en raun ber vitni. Þeir sjá margvíslegan ávinning af henni fyrir nemendur, svo sem 

meiri áhuga á viðfangsefnum, aukna virkni og hreyfingu í kennslustundum, nemendur 

blómstra á jöfnum grundvelli, og tækifæri til að öðlast beina reynslu af viðfangsefnum. Að 

auki fannst kennurum samskipti nemenda og kennara verða betri úti í náttúrunni. 

Helstu hindranir sem komu fram voru tímaskortur, reynsluleysi annarra kennara, lélegur 

klæðnaður nemenda, kostnaður við útikennslu og öryggi nemenda.  

Kennararnir töldu hlutverk sitt einna helst vera að hafa skýr markmið með útikennslunni, 

að nemendur fengju verkefni við hæfi, sem efldu þekkingu nemenda sinna og þeir þyrftu að 

vera sveigjanlegir. Kennararnir héldu sig jafnframt mikið á skólalóðinni sjálfri eða í grennd við 

hana. 

Helsti undirbúningur kennaranna sneri að því að finna námsefni og verkefni sem pössuðu 

við það sem þeir voru að kenna í skólastofunni. Jafnframt að finna til gögn við hæfi fyrir 

útikennsluna.  
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Úrvinnsla reynslunnar sem fæst með því að fara út var mikilvæg og voru allir kennararnir 

sammála að það yrði að vinna áfram með verkefnin sem lögð væru fyrir úti. Kennararnir 

fundu mest fyrir hvatningu og stuðningi hjá nemendum sínum og frá foreldrum þeirra. Þeir 

fundu flestir fyrir stuðningi skólastjórnenda, og fannst þeim hann mjög mikilvægur. 

Stuðningur samkennara var kennurunum einnig afar mikilvægur þar sem það var mun 

auðveldara að vinna í umhverfi þar sem ekki þyrfti stöðugt að réttlæta það sem þú værir að 

gera. Þeim fannst aðalnámskrá óskýr og loðin þótt vissulega væri hægt að benda á atriði í 

henni sem stutt gætu við útikennslu. Kennararnir myndu vilja fá tilbúið námsefni í tengslum 

við aðalnámskrá og aðgang að hugmyndabanka sem þeir gætu síðan útfært. Kennurunum 

fannst vanta meiri fræðslu fyrir kennara um útikennslu og að félagasamtök og opinberar 

stofnanir eins og háskólar byðu upp á það. Einnig fannst þeim að það vantaði ráðstefnur þar 

sem einblínt væri á útikennslu.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar hafa gildi fyrir náttúrufræðikennara. Þær gætu nýst 

starfandi kennurum sem ætla sér að nýta útikennslu sem nálgun í kennslu, sérstaklega 

reynslulitlum kennurum sem eru að taka sín fyrstu skref í útikennslu. Skólastjórnendur geta 

einnig nýtt sér niðurstöður þessarar rannsóknar og séð hvaða stuðning kennarar vilja helst fá 

við útikennsluna, og þannig gæti stuðningur við slíka kennslu aukist.  

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að skoða viðhorf og reynslu mismunandi 

hópa til útikennslu í náttúrufræðum. Þessir hópar gætu verið skólastjórnendur, nemendur, 

foreldrar eða stefnumótunaraðilar í menntakerfinu. 

Við gerð þessarar rannsóknar hafa komið fram nokkrar áskoranir. Stjórnendur ættu að 

vera duglegri að kynna útikennslu fyrir starfsfólki sínu og koma því betur inn í skólastarfið. 

Skoða þyrfti stundatöflur og finna lausnir á því hvernig kennarar geti fengið svigrúm til þess 

að koma að lengri útikennslutímum. Námsefnishöfundar ættu að hafa útikennslu í huga við 

gerð námsefnis, og þá sérstaklega í náttúrufræði. Hægt væri að setja inn hugmyndir að 

útikennsluverkefnum í kennsluleiðbeiningar og í kennslubækurnar sjálfar. 

Náttúrufræðikennarar ættu að vera óhræddir við að prófa þessa nálgun í kennslu og sjá 

hvort þetta sé eitthvað sem vert er að bæta inn í kennslu sína.  
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

Getur þú byrjað á því að segja mér aðeins frá sjálfri/sjálfum þér? 

• Nafn 

• Aldur 

• Starfsaldur 

• Menntun ( hvaða menntunarstigi hefur þú lokið?) 

• Hvaða aldurstigi kennir þú ? 

• Hvernig kynntist þú útinámi? 

• Hvaða viðfangsefni finnst þér skemmtilegast að kenna? 

 

Getur þú lýst fyrir mér útikennslu sem hefur heppnast vel hjá þér ? 

• Hvernig undirbýrðu svona kennslu? 

• Hvert er þitt hlutverk í útikennslunni ? 

• Hvað gera nemendur úti? 

• Hversu oft ferðu út með nemendur? 

 

Hvaða viðfangsefni tekur þú helst fyrir í útikennslu? 

• Hversvegna þessi viðfangsefni? 

• Hvers konar staði ferðu helst á ? Getur þú nefnt dæmi? 

• Hvers konar verkefni fá nemendur og á hvaða tímapunkti fá þeir verkefnin? (áður/eftir að 

komið er út?) 

• Krefst útikennslan einhvers sérstaks búnaðar eða áhalda? 

• Hvað er gert í framhaldi af útikennslunni? 

 

Hver eru viðhorf þín til útikennslu yfirhöfuð? 

• Hverjir eru að þínu mati helstu kostir/ávinningar þess að nota útikennslu sem hluta af námi í 

náttúrufræði? 

• Hverjar eru að þínu mati helstu hindranir/gallar við að nota útikennslu sem hluta af námi í 

náttúrufræði? 

• Hver er þín upplifun af útikennslu? 

• Hvaða aldur ferð þú helst með út og hversvegna ? 

Hvers vegna kýst þú að nota útikennslu sem aðferð í þinni kennslu ?  

• Er hvatning frá skólastjóra? 

• Út frá aðalnámsskrá? 

• Eru kennarar almennt hvattir til að fara út með nemendur ? 

 

Finnst þér þú fá stuðning fyrir útikennslu? 

• Hvaðan kemur sá stuðningur? (skólastefnu, aðalnámsskrá, samkennurum, skólastjóra, 

kennaranáminu, endurmenntunarnámskeiðum) 

• Hvernig stuðning myndir þú vilja? 

• Er eitthvað sem þér finnst að stofnanir eða skólinn sjálfur gætu gert til þess að efla 

stuðning kennara við útikennslu? 
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Svona í lokin ef þú ættir að skilgreina stuttlega fyrir mér hugtökin útikennsla og útinám hvernig 

myndir þú gera það ?  
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Viðauki Á: Eyðublað fyrir skriflegt leyfi þáttakenda 

 

 

Menntavísindasvið 

 

Til kennara sem nota útikennslu í náttúrufræðikennslu á mið- og unglingastigi.  

Ég undirrituð vinn að rannsókn í tengslum við meistaraverkefni mitt við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands þar sem markmiðið er að kanna skilning, reynslu og viðhorf 

náttúrufræðikennara til útikennslu.  

Tekin verða viðtöl við starfandi náttúrufræðikennara á höfuðborgarsvæðinu, Borgarfirði og 

Árnessýslu sem kenna á mið- eða unglingastigi. Tekið verður eitt viðtal við hvern 

þátttakanda. Áætlaður tími viðtala er um það bil 40 - 60 mínútur. 

Rannsóknin er nafnlaus og er fullum trúnaði heitið. Þegar vísað er í viðmælenda verður það 

gert undir dulnefni. Viðtalið verður tekið upp og afritað. Eftir úrvinnslu gagna verður því eytt. 

Þess má geta að þátttakandi getur dregið þátttöku sína til baka hvenær sem er.  

Með fyrirfram þökk um þátttöku, 

Konný Björg Jónasdóttir 

 

Ég undirrituð/aður staðfesti þátttöku mína í ofangreindri rannsókn og veiti jafnframt fullt 

leyfi til upptöku viðtals sem tekið verður þann ____________________. Viðtal þetta má 

rannsakandi, Konný Björg Jónasdóttir, nota við framkvæmd rannsóknarinnar. 

Staður og dagsetning 

_______________________________________ 

Undirskrift þátttakanda       

_______________________________________ 

Undirskrift rannsakanda 

_______________________________________ 
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Viðauki B: Bréf til skólastjóra 

 

 

 

Menntavísindasvið 

Bréf til skólastjóra 

Ég undirrituð Konný Björg Jónasdóttir er meistaranemi í kennslufræðum grunnskóla við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég er að vinna að (30 ECTS) M.Ed. -lokaverkefninu mínu 

undir leiðsögn Kristínar Norðdahl. Hluti verkefnisins er eigindleg rannsókn í formi viðtala. 

Markmiðið með verkefninu er að kanna skilning, reynslu og viðhorf náttúrufræðikennara til 

útikennslu.  

Beiðni mín felst í því að taka viðtal við náttúrufræðikennara í þínum skóla og nýta mér það í 

úrvinnslu verkefnisins. Rannsóknin er nafnlaus og er fullum trúnaði heitið. Þegar vísað er í 

viðmælenda og skóla verður það gert undir dulnefni. Viðtalið verður tekið upp og afritað. 

Eftir úrvinnslu gagna verður því eytt. Þess má geta að þátttakandi getur dregið þátttöku sína 

til baka hvenær sem er. 

Ég óska þannig eftir stuðningi þínum við að reyna ná sambandi við þá kennara sem kenna 

náttúrufræði á mið- og unglingastigi í þínum skóla. 

 

Virðingarfyllst, 

Konný Björg Jónasdóttir 

 

 

 


