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Ágrip	

Flestir	nemendur	búa	í	nálægð	við	skólann	sinn	og	finnst	áhugavert	að	fá	að	tengja	hluta	náms	

síns	við	nærumhverfi	sitt.	Þannig	getur	nærumhverfi	skóla	orðið	viðfangsefni	og	vettvangur	

frjós	náms,	en	það	krefst	þjálfunar,	bæði	nemenda	og	kennara.		

Í	 þessari	 starfendarannsókn	var	 sjónum	beint	að	áskorunum	og	 tækifærum	kennara	og	

nemenda	í	4.	bekk	í	útikennslu.	Markmið	þessa	meistaraverkefnis	var	að	rýna	í	eigið	starf	til	

að	þróa	útikennslu	í	4.	bekk	grunnskóla	með	samtölum	við	nemendur.	Rannsóknin	byggði	á	
þremur	lotum,	allt	frá	því	að	höfundur	steig	sín	fyrstu	skref	með	nemendum	úti	til	þess	að	hafa	

slípuð	útikennsluverkefni	um	notkun	nærumhverfis	í	daglegu	skólastarfi.	

Gögnin	 í	 þessari	 rannsókn	 voru	 þrenns	 konar.	 Í	 fyrsta	 lagi	 hugleiðingar	 kennara	 og	

vangaveltur	sem	skráðar	voru	eftir	hvert	einasta	verkefni	sem	lagt	var	fyrir.	Í	öðru	lagi	punktar	

úr	samtölum	við	nemendur	eftir	hvert	verkefni	og	 í	þriðja	 lagi	 stefnuskjöl	 sem	segja	 til	um	
hvaða	áherslur	eigi	að	einkenna	vinnu	nemenda	og	nám.		

Helstu	niðurstöður	 snúa	annars	vegar	að	 lærdómi	og	upplifun	kennarans	og	hins	vegar	

nemendanna.	Meginlærdómur	kennarans	sneri	að	tengingu	hæfniviðmiða	við	námsmat,	að	
finna	út	hvað	eru	góð	verkefni	og	hvað	ekki	að	mati	nemenda	og	að	vinna	utan	skólastofunnar	
krefst	 mikils	 undirbúnings	 og	 er	 tímafrekari	 en	 ætla	 má	 við	 fyrstu	 sýn.	 Þá	 fólst	 dýrmætt	

námsferli	kennarans	í	að	byrja	óöruggur	og	óviss	um	hvernig	væri	best	að	bera	sig	að	til	þess	
að	hafa	skýra	mynd	af	því	hvað	er	mikilvægt	og	hvað	ekki,	hvað	er	gagnlegt	og	hvað	síður	og	
mikilvægi	þess	að	eiga	samtal	við	nemendur	um	viðfangsefni	þeirra.	Sjónarmið	nemenda	fólu	

í	 sér	að	útikennsla	væri	ekki	 skemmtileg	þegar	veður	væri	vont,	þ.e.	 í	 rigningu	og	 roki	eða	
miklum	kulda	því	þá	væri	erfitt	að	skrifa	með	berum	höndum.	Í	öllum	öðrum	tilvikum	fannst	
nemendum	útiverkefnin	 áhugaverð	 og	 sinntu	 þeim	 vel.	Niðurstöður	 leiddu	 einnig	 í	 ljós	 að	

verkefni	sem	fólu	í	sér	tilraunir	og/eða	að	safna	gögnum	í	nærumhverfi	skólans	voru	þau	sem	
vöktu	mestan	áhuga	og	 flestar	spurningar.	Hins	vegar	voru	verkefni	 sem	voru	unnin	úti	en	

umhverfið	var	ekki	lykilatriði	þau	sem	síst	vöktu	forvitni	og	gleði	nemenda.	
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Abstract	

Most	students	live	nearby	their	school	and	find	it	interesting	to	relate	their	studies	to	their	

local	environment.	In	that	way	the	local	environment	can	be	the	content	and	the	context	of	

learning,	but	that	requires	training,	for	both	students	and	teachers.	

In	this	action	research	the	teachers	and	4th	grade	students	opportunities	and	challenges	in	

outdoor	 eduaction	 were	 researched.	 The	 research	 included	 three	 phases,	 comprising	 the	

researchers	first	steps	with	his	students	in	outdoor	education	through	the	final	one	where	the	
teaching	 became	 well	 structured	 outdoor	 education	 projects	 about	 the	 children’s	 local	

environment.	

The	data	in	this	research	are	of	three	types.	The	first	are	the	researcher‘s	thoughts	written	

in	his	diary	after	every	class	and	every	project.	The	second	are	the	students‘	opinions	based	

on	the	researcher	note-taking	on	a	separate	sheet	after	a	dialogue	with	students	at	the	end	
of	a	outdoor	education	class.	The	third	type	of	data	were	policy	documents	that	present	what	

should	be	emphasised	in	students‘	learning.	

The	main	results	of	this	research	focus	both	on	the	learning	and	the	experiences	of	the	

teacher	and	of	the	students.	The	researcher’s	primary	learning	in	this	research	was	related	to	
the	link	between	learning	outcomes	and	assessment,	realising	which	projects	are	good	and	

which	are	not	according	to	the	students,	and	lastly	realising	that	outdoor	education	demands	
clear	 structure	 and	 is	 usually	more	 time	 consuming	 than	 assumed.	 The	 researcher	 gained	
valuable	experience	that	involved	the	development	from	being	insecure	and	uncertain	in	the	

field	 of	 outdoor	 education	 and	what	would	 be	 the	 best	way	 forward,	 to	 having	 a	 clearer	
picture	of	what	 is	 important	and	what	 isn’t,	what	 is	useful	and	what	 is	 less	useful	and	the	
crucial	 importance	of	having	a	dialogue	with	 the	students	about	 their	work.	The	students‘	

point	of	view	included	that	outdoor	education	was	not	enjoyable	when	the	weather	was	bad,	
i.e.	when	it	was	raining,	if	it	was	windy	or	cold,	because	then	it	was	hard	to	use	writing	tools	

with	 their	bare	hands.	 In	other	cases	 the	students	enjoyed	themselves	during	 the	outdoor	

education	and	found	the	projects	very	interesting.	

Results	also	indicated	that	the	projects	that	included	hands-on	activities	or	data	collection	

in	 the	 local	 environment	were	 the	 ones	 that	 students	 liked	most	 and	 created	most	 lively	

discussion	when	they	came	back	to	class.	At	the	other	hand,	projects	that	were	done	outside	

and	did	not	involve	their	surroundings,	were	the	ones	that	least	created	further	curiosity	with	

students.	
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1 Inngangur		

Höfundur	 þessa	 verkefnis	 hefur	 frá	 því	 hann	 byrjaði	 í	 kennaranámi	 haft	 áhuga	 og	 trú	 á	

útikennslu.	 Þess	 vegna	 þótti	 tilvalið	 að	 gera	 útikennslu	 að	 viðfangsefni	 lokaverkefnisins	 í	

kennaranámi.	 Áhugann	 á	 útikennslu	 má	 rekja	 til	 eigin	 skólagöngu	 höfundar.	 Hans	 bestu	

minningar	 eru	 útikennslutímar	 í	 Öskjuhlíð,	 fjöruferðir,	 vettvangsferðir	 og	 ýmis	 verkefni	 á	

skólalóðinni	sem	þá	var	bæði	vettvangur	námsins	og	viðfangsefni	þess.	

Haustið	2018	hóf	höfundur	störf	sem	umsjónarkennari	í	4.	bekk	við	Vogaskóla	í	Reykjavík.	

Fljótlega	 kom	 í	 ljós	 að	 megnið	 af	 vinnu	 nemenda	 beindist	 að	 námsbókum	 og	 skriflegum	

verkefnum	eða	list-	og	verkgreinum	sem	snerust	um	viðfangsefni	innandyra.	Höfundur	ákvað	

að	láta	reyna	á	og	þróa	útikennslu	í	samstarfi	við	nemendur	til	að	auka	fjölbreytni	viðfangsefna	

nemenda	 og	 fjölga	 eigin	 verkfærum	 í	 safni	 fjölbreyttra	 kennsluaðferða.	 Tilgangur	 þessa	

meistaraverkefnis	var	því	að	rýna	í	eigið	starf	til	að	þróa	útikennslu	í	4.	bekk	grunnskóla	með	

samtölum	 við	 nemendur.	 Er	 hér	 byggt	 á	 skilgreiningunni	 að	 útikennsla	 sé	 kennsla	 utan	
skólabyggingarinnar	þar	sem	umhverfið	er	bæði	viðfangsefnið	og	vettvangur	námsins.	Í	þessu	
ljósi	 var	 ákveðið	 að	 gera	 starfendarannsókn	 þar	 sem	 kafað	 yrði	 í	 fræðilega	 umfjöllun	 um	

útikennslu,	finna	útikennsluverkefni	í	takt	við	fræðilegar	áherslur,	aðlaga	verkefnin	að	4.	bekk	
í	 grunnskóla,	 móta	 hæfniviðmið,	 tengja	 við	 námsmat	 og	 prófa	 síðan	 verkefnin	 með	

nemendum.	Aðalatriðið	var	að	fara	í	gegnum	þetta	ferli	í	samtölum	við	nemendur	og	því	byggir	
stór	 hluti	 þessarar	 rannsóknar	 á	 ítarlegum	 samtölum	 við	 nemendur	 um	 þeirra	 upplifun	 af	
verkefnunum.	Rannsóknarspurning	þessa	meistaraverkefnis	er	því:	Hvar	liggja	helstu	áskoranir	

og	tækifæri	kennara	og	nemenda	í	útikennslu	í	4.	bekk	grunnskóla?	

Ritgerðinni	er	skipt	í	fimm	kafla.	Á	eftir	inngangi	er	í	öðrum	kafla	fjallað	um	stefnuskjöl	sem	

móta	skólastarf	í	Vogaskóla,	hugtök	tengd	útikennslu,	kenningar	um	nám	og	þroska	barna	og	
rannsóknir	á	útikennslu.	Í	þriðja	kafla	er	aðferðafræði	rannsóknarinnar	kynnt.	Í	fjórða	kafla	eru	
niðurstöður	kynntar	og	þær	síðan	ræddar	í	fimmta	kafla.	Í	lokin	er	samantekt,	þá	heimildaskrá	

og	 loks	 viðaukar	 þar	 sem	má	 finna	 kennsluleiðbeiningar	 fyrir	 útikennsluverkefnin	 og	 yfirlit	
hæfniviðmiða.	
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2 Fræðileg	umfjöllun	

Á	Íslandi	líkt	og	víðast	annars	staðar	á	skólastarf	að	taka	mið	af	stefnu	stjórnvalda	sem	birtist	í	

stefnuskjölum	þar	um.	Hér	á	landi	eru	þessi	skjöl	Aðalnámskrá	grunnskóla,	stefna	sveitarfélaga	

og	skólanámskrá	hvers	skóla.	Í	þessum	skjölum	er	bæði	talað	um	réttindi	og	skyldur	þeirra	sem	

í	skólum	starfa,	bæði	starfsfólks	og	nemenda.	Einn	af	þeim	þáttum	sem	 lögð	er	áhersla	á	 í	

þessum	skjölum	er	að	nemendur	læri	um	og	í	nærumhverfi	sínu	og	náttúru.	Það	gerir	kröfur	
til	kennara	um	að	rýna	í	nærumhverfi	skóla	og	hvaða	tækifæri	eru	þar	til	þess	að	stuðla	að	

menntandi	reynslu	nemenda,	en	líka	að	kennarar	gefi	sér	svigrúm	til	að	prófa	sig	áfram	og	rýna	

jafnóðum	í	hvernig	gengur.	

	

2.1	Hlutverk	kennara	

Í	 lögum	um	grunnskóla	(nr.	91/2008)	er	óbeint	fjallað	um	hlutverk	kennara	en	þar	segir	að	
öllum	grunnskólum	sé	skylt	að	meta	árangur	og	gæði	skólastarfs.	Matið	á	að	fara	fram	með	
virkri	þátttöku	starfsmanna,	nemenda	og	foreldra	þegar	það	á	við.	Þessi	lög	eiga	að	tryggja	að	

gæði	náms	aukist	og	stuðlað	sé	að	umbótum.	

Einnig	 er	 lítið	 fjallað	 um	 hlutverk	 kennara	 í	 Aðalnámskrá	 grunnskóla	 en	 talað	 um	 allt	

starfsfólk	skóla.	Fram	kemur	að	skylda	starfsfólks	 í	grunnskóla	sé	meðal	annars	að	koma	til	
móts	við	þarfir	nemenda,	bæði	félagslegar	og	þær	sem	snúa	að	námi.	Þessum	þörfum	þurfi	að	

sinna	 af	mikilli	 alúð	 og	 eigi	 starfsfólk	 að	 gera	 það	með	 því	 að	 ígrunda	 og	 rýna	 í	 starf	 sitt	

reglulega	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls.	70).	

Trausti	 Þorsteinsson	 (2003)	 ræðir	 um	 einkenni	 fagmennsku	 og	 mismunandi	 tegundir	

fagmennsku	kennara	í	grein	sinni	Fagmennska	kennara.	Trausti	segir	að	fagmaður	sé	sá	sem	

sem	reisir	tilvist	sína	á	vísindalegri	þekkingu.	Fagmaðurinn	þarf	meðal	annars	að	vera	flinkur,	

áreiðanlegur	og	hæfur	til	að	takast	á	við	flóknar	aðstæður	með	fræðilegri	þekkingu	sinni.	

Trausti	bendir	á	að	þekking	sé	lykilatriði	í	fagmennsku	kennarans.	Kennarinn	þurfi	að	vera	

opinn	fyrir	gagnrýni	og	tilbúinn	að	íhuga	og	endurskoða	starf	sitt.	Hann	þurfi	því	bæði	að	íhuga	
og	gagnrýna	á	vettvangi	og	að	loknu	verki.	

Trausti	 skiptir	 fagmennsku	 kennara	 í	 fjórar	 tegundir.	 Þær	 eru	 hin	 nýja	 fagmennska,	

ósjálfstæð	fagmennska,	sjálfstæð	fagmennska	og	samvirk	fagmennska	(Trausti	Þorsteinsson,	
2003,	bls.	189–197).	

Hin	nýja	 fagmennska	er	 tiltölulega	nýtilkomin	þar	 sem	 íslenskt	 samfélag	gekk	 í	gegnum	

miklar	og	hraðar	breytingar	á	20.	öldinni.	Hin	nýja	 fagmennska	einkennist	meðal	annars	af	
samstarfi	við	skjólstæðinga	um	að	leysa	vanda	þeirra,	innlifun	í	aðstæður	skjólstæðings	til	að	

skilja	aðstæður	frá	hans	sjónarhóli	og	sjálfsgagnrýni	til	að	koma	í	veg	fyrir	stöðlun	á	mati	og	
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viðbrögðum.	Skólakerfið	hefur	breyst	þannig	að	kennari	er	ekki	eins	sjálfstæður	því	 lögð	er	

áhersla	 á	 sameiginleg	 yfirráð	 fagmanna	 úr	 mismunandi	 fagstéttum	 sem	 bera	 ábyrgð	 á	
tilteknum	viðfangsefnum	(Trausti	Þorsteinsson,	2003,	bls.	189–190).	

Ósjálfstæð	 fagmennska	 útskýrir	 Trausti	 að	 sé	 þegar	 fagmenn	 eru	 háðir	 ákveðnum	

skilyrðum	eins	og	þegar	kennari	uppfyllir	þá	ábyrgð	sem	stjórnvöld	fela	honum.	Þeir	kennarar	

sem	 aðhyllast	 ósjálfstæða	 fagmennsku	 eru	 bundnir	 skólastofunni,	 eru	 bekkjarkennarar	 og	

fræða	nemendur	í	samræmi	við	áherslur	Aðalnámskrár	grunnskóla.	Þetta	eru	gjarnan	kennarar	

sem	eru	einangraðir	og	skólastjórinn	hefur	lítil	afskipti	að	þeim,	þeir	eru	ekki	í	samstarfi	við	

aðra	kennara	eða	fagmenn	innan	skólans	og	telja	sig	ekki	þurfa	að	lúta	kröfum	foreldra	eða	að	

fagleg	ígrundun	skipti	miklu	máli	(Trausti	Þorsteinsson,	2003,	bls.	192–194).	

Trausti	útskýrir	síðan	sjálfstæða	fagmennsku	kennara	sem	hann	segir	að	hafi	komið	fram	á	

sjónarsviðið	eftir	miðja	20.	öldina.	Þá	færðist	menntun	kennara	á	háskólastig	og	aukin	áhersla	

var	lögð	á	vísindalega	sérfræði	kennarans.	Hin	sjálfstæða	fagmennska	gefur	kennaranum	mikið	

frelsi	því	námskráin	sem	hann	fylgir	býður	upp	á	marga	möguleika	til	að	velja	bæði	námsefni	
og	kennsluaðferðir.	Námið	er	einstaklingsmiðað	og	kennari	lítur	á	nemendur	og	foreldra	sem	

skjólstæðinga	sína.	Þá	tekur	kennari	sem	aðhyllist	sjálfstæða	fagmennsku	ákvörðun	um	sína	
endurmenntun	einn	síns	liðs	(Trausti	Þorsteinsson,	2003,	bls.	194–196).	

Að	 lokum	útskýrir	Trausti	nýja	gerð	fagmennsku	sem	hann	kallar	samvirka	fagmennsku.	

Hún	gengur	út	á	að	kennarar	hætti	að	vera	einyrkjar	í	skólastofunni	og	leiti	að	samstarfi	við	
samkennara	 sína,	 foreldra	 og	 nemendur.	 Kennari	 sem	 aðhyllist	 samvirka	 fagmennsku	 er	

þannig	hluti	af	faglegri	heild.	Auknar	kröfur	eru	til	kennarans	um	að	hann	setji	fram	hugmyndir	

sínar	um	námsmarkmið,	kennsluaðferðir	og	viðfangsefni	sem	passa	fyrir	nemendur.	Kennarar	

líta	á	sig	sem	leiðtoga	frekar	en	húsbónda,	þeir	forðast	þvingunarvald	og	reyna	frekar	að	fá	

fólk	með	sér	í	lið	(Trausti	Þorsteinsson,	2003,	bls.	196–197).	

Í	samvirkri	fagmennsku	vinna	kennarar	saman	að	því	að	íhuga	og	rýna	í	eigið	starf	til	að	

taka	 framförum	og	bæta	 skólastarfið	 í	 heild.	Hinn	nýi	 fagmaður	 gerir	 sitt	 besta	 til	 að	 gera	

foreldra	og	nemendur	virka	í	ákvarðanatöku	um	nám	og	skólastarf	nemenda.	Með	samvirkri	

fagmennsku	læra	fagmenn	hver	af	öðrum,	vandamál	eru	skýrð	og	leyst	sameiginlega,	kröfum	
og	 áhyggjum	 foreldra	 er	 mætt	 og	 skólinn	 mætir	 þörfum	 hvers	 og	 eins	 nemanda	 (Trausti	

Þorsteinsson,	2003,	bls.	197–198).	

Hugmyndir	Trausta	um	samvirka	fagmennsku	eru	 í	anda	Glasser	 (1990,	bls.	31–32)	sem	

telur	upp	fjóra	mikilvæga	þætti	þegar	kemur	að	leiðtogastjórnun	og	hlutverki	kennara.	Þessir	

þættir	fela	í	sér	að	kennarinn	þarf	að	fá	nemandann	til	að	ræða	um	gæði	starfsins	sem	á	að	

vinna	og	hversu	miklum	tíma	á	að	verja	í	það.	Kennarinn	leiðbeinir	svo	nemendum	til	að	þeir	

viti	til	hvers	er	ætlast	af	þeim,	biður	þá	um	að	skoða	og	meta	eigið	starf	og	gerir	þeim	ljóst	að	
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hann	hafi	gert	allt	sem	hægt	var	til	að	tryggja	að	aðstæður	og	verkfæri	væru	til	 staðar	svo	

nemendurnir	gætu	unnið	sitt	starf	vel	(Glasser,	1990,	bls.	31–32).	

Í	 lögum	 um	 grunnskóla	 (lög	 um	 grunnskóla	 nr.	 91/2008)	 og	 Aðalnámskrá	 grunnskóla	

(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls.	60–61)	eru	kynntar	áherslur	og	hugmyndir	

sem	styðja	það	sem	Trausti	 kallar	 samvirka	 fagmennsku.	Slíkar	nálganir	 í	 starfi	eru	gjarnan	

nefndar	starfendarannsóknir	í	orðfæri	aðferðafræða.	

Hafþór	Guðjónsson	(2008)	skilgreinir	starfendarannsókn	sem	rannsókn	sem	starfsmaður	

framkvæmir	á	sínu	starfi	með	það	að	leiðarljósi	að	skilja	starfið	betur,	þróa	það	og	bæta.	Hann	
segir	að	í	grunninn	snúist	þetta	um	að	læra	í	starfi.	Starfsmaður	þurfi	að	átta	sig	á	þeirri	reynslu	

sem	hann	öðlast	með	það	í	huga	að	átta	sig	betur	á	hvað	hann	gerir	og	hvaða	afleiðingar	það	

hefur.	Hafþór	bendir	einnig	á	að	starfendarannsóknir	hafi	verið	að	færast	í	aukana	hér	á	landi	
og	kennarar	sem	geri	slíkar	rannsóknir	beini	gjarnan	sjónum	sínum	að	eigin	starfsháttum	og	

hvaða	áhrif	 slíkir	 starfshættir	hafi	 á	nemendur	þeirra.	Kennarar	 rannsaka	þá	meðal	 annars	

afmarkaða	þætti	í	starfi	sínu	eða	prófa	nýjar	leiðir	og	kanna	hver	áhrifin	eru.		

Hafþór	 bendir	 á	 að	 grundvallaratriði	 starfendarannsókna	 séu	 skráning	 og	 gagnaöflun.	

Kennari	verður	að	skrá	samviskusamlega	allt	það	sem	hann	gerir	 sem	og	skrá	viðbrögð	við	

breytingum	svo	hann	hafi	gögn	 í	höndunum	til	að	skoða	og	ræða	við	aðra	fagmenn.	Því	sé	

algengt	að	kennarar	 innan	stofnunar	vinni	 saman	að	 starfendarannsóknum.	Þeir	 safna	allir	

gögnum,	hittast	og	bera	saman	bækur	sínar.	Þannig	læra	kennarar	hver	af	öðrum	og	vaxa	og	
dafna	sem	rannsakendur	og	kennarar	(Hafþór	Guðjónsson,	2008).	

	

2.2	Útikennsla	í	skólastarfi	grunnskóla	

Eins	 og	 áður	 sagði	 kemur	 fram	 í	 íslenskum	 stefnuskjölum	 um	 skólastarf	 grunnskóla	 að	

nemendur	eigi	að	læra	um	og	í	nærumhverfi	sínu	og	náttúru.	Í	því	flest	að	fara	með	nemendur	

út	fyrir	veggi	skólans	og	gefa	þeim	færi	á	að	takast	á	við	viðfangsefni	sem	tengjast	því	umhverfi	
sem	nemandinn	er	í	á	einn	eða	annan	hátt.	Í	huga	margra	kallast	þetta	útikennsla	og	gildir	þá	

einu	hvort	vísað	er	í	hugtakið	nærumhverfi	eða	grenndarsamfélag,	hvort	tveggja	snýst	um	að	

beina	sjónum	að	námstækifærum	í	nágrenni	skólans.	

2.2.1.	Aðalnámskrá	grunnskóla		
Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	kemur	fram	að	í	skólum	þurfi	að	gera	ráð	fyrir	virku	samstarfi	við	
grenndarsamfélagið	 innan	 sveitarfélags	 eða	 hverfisins	 sem	 skólinn	 er	 í	 (Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls.	21).	Í	þessu	birtist	að	samstarf	við	grenndarsamfélagið	er	

mikilvægur	þáttur	og	á	það	er	 lögð	sérstök	áhersla	 í	umfjöllun	um	grunnþáttinn	 sjálfbærni	
(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls.	20).	 Í	Aðalnámskrá	kemur	einnig	 fram	að	
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kennarar	 eigi	 að	 nýta	 sér	 náttúru	 og	 umhverfi	 í	 kennslu	 sinni	 en	 einnig	 mannauð	

nærsamfélagsins,	 t.d.	 með	 þekkingu	 foreldra	 eða	 annarra	 einstaklinga	 úr	 fjölskyldunni	
(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls.	38).	

Hugtakið	útikennsla	kemur	sjaldan	fyrir	í	Aðalnámskrá	grunnskóla.	Þessi	nálgun	í	kennslu	

er	talin	upp	í	áherslu	á	notkun	fjölbreyttra	kennsluaðferða	og	þegar	rætt	er	um	að	koma	til	

móts	við	ólíkar	þarfir	nemenda	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls.	91).	

Í	kaflanum	um	náttúrugreinar	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls.	71)	fjallar	

eitt	 af	 hæfniviðmiðum	um	 að	 nemendur	 eigi	 að	 geta	 framkvæmt	 athuganir	 úti.	 Við	 lok	 4.	
bekkjar	er	ætlast	til	að	nemendur	geti	framkvæmt	einfaldar	athuganir	úti	með	hversdagslegum	

hlutum.	 Við	 lok	 7.	 bekkjar	 er	ætlast	 til	 að	 nemendur	 geti	 framkvæmt	 og	 útskýrt	 einfaldar	

athuganir	 úti	 og	 við	 lok	 10.	 bekkjar	 eiga	 nemendur	 að	 geta	 framkvæmt	 eða	 útskýrt	
sérhannaðar	eða	eigin	athuganir	úti.	Þarna	er	farið	frá	einfaldari	kröfum	til	viðameiri	getu	við	

lok	grunnskóla	þegar	nemendur	eiga	að	geta	hannað	og	skipulagt	eigin	athuganir	og	útskýrt	

þær	og	niðurstöðurnar	fyrir	öðrum.	

Í	hæfniviðmiðum	um	skólaíþróttir	er	tekið	fram	að	við	lok	4.	bekkjar	eigi	nemendur	að	geta	

búið	sig	til	útiveru	með	tilliti	til	veðurs,	ratað	um	skólahverfi	sitt	og	þekkt	göngu-	og	hjólaleiðir	

í	nærumhverfi	sínu.	Við	lok	7.	bekkjar	eiga	nemendur	að	geta	tekið	þátt	í	útivist	á	ábyrgan	hátt	

og	ratað	um	landsvæði	eftir	korti.	Við	 lok	10.	bekkjar	eiga	nemendur	að	geta	sýnt	ábyrgð	 í	

útivist,	skýrt	tákn	korta,	tekið	stefnu	með	áttavita	og	ratað	um	landsvæði	eftir	korti	(Mennta-	
og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls.	185).	

Í	kaflanum	um	menntagildi	skólaíþrótta	kemur	fram	að	í	útikennslu	sé	auðvelt	að	nýta	öll	

skynfæri	 líkamans	 með	 því	 að	 tengja	 námssvið	 og	 samþætta	 aðrar	 námsgreinar	 inn	 í	
hreyfiþjálfun	 skólaíþrótta.	 Þannig	 geti	 fjölbreytt	 hreyfinám	 átt	 sér	 stað	 í	 útikennslu,	 þá	
sérstaklega	 í	 náttúrulegu	 umhverfi.	 Í	 útikennslu	myndist	 einnig	 gott	 tækifæri	 til	 að	 kenna	

nemendum	 gott	 heilsuuppeldi	 og	 sjálfbærni	 í	 lifnaðarháttum.	 Þannig	 sé	 stuðlað	 að	 því	 að	
nemendur	 læri	 að	 þekkja,	 virða	 og	 lesa	 í	 umhverfi	 sitt,	 hvort	 sem	 það	 er	 manngert	 eða	

náttúrulegt.	Einnig	læri	nemendur	að	útbúa	sér	hollt	nesti,	að	rata	og	muna	eftir	mikilvægum	

öryggisatriðum	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls.	183).	

Í	öðrum	köflum	námsgreina	og	námssviða	námskrárinnar	er	hins	vegar	oft	talað	um	að	nota	

nærumhverfi	nemenda	í	námi	þeirra.	Í	því	felst	líka	útivinna	og/eða	útikennsla.	Dæmi	um	það	

er	þegar	kennarar	í	hönnun	og	smíði	eru	hvattir	til	að	nota	efnivið	úr	nærumhverfi	skólanna	

og	nýta	íslenskan	skóg	þegar	það	er	mögulegt	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	

bls.	156)	og	í	náttúrugreinum	þar	sem	kennari	er	hvattur	til	að	nýta	þær	aðstæður	sem	hann	

hefur	á	hverjum	stað.	Í	kaflanum	um	samfélagsgreinar	segir	að	nemendur	eigi	að	fá	tækifæri	

til	 að	 tengja	 nærsamfélag	 sitt	 við	 þau	 viðfangsefni	 sem	 þeir	 eru	 að	 fást	 við	 hverju	 sinni.	

Hlutverk	 kennarans	 felst	 þá	 í	 því	 að	 tengja	 námið	 við	 veruleikann	 utan	 skólastofunnar	
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(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls.	204).	Í	því	felast	tækifæri,	m.a.	í	nýtingu	á	

skólalóð	og	nærumhverfi	skólans	þar	sem	nemendur	geta	kynnst	samspili	manns	og	náttúru	
(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls.	176).	

Í	Aðalnámskrá	er	kafli	sem	fjallar	um	aldurstengdar	áherslur.	Þar	er	mælt	með	að	í	5.–7.	

bekk	 sé	 aukin	 áhersla	 á	 heilsuuppeldi	 og	 aukna	 upplifun	 nemenda	 á	 umhverfinu	 með	

útikennslu	og	útivist	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013).	

Um	skólastarf	 gildir	 þó	ekki	 einungis	Aðalnámskrá.	 Í	 lögum	um	grunnskóla	nr.	 91/2008	

kemur	 fram	 að	 sveitarfélögum	 sé	 skylt	 að	 setja	 almenna	 stefnu	 um	 skólastarfið	 í	
sveitarfélaginu	og	kynna	hana	fyrir	íbúum	þess.	Þetta	hafa	fræðsluyfirvöld	í	Reykjavík	gert	og	

mótað	Menntastefnu	Reykjavíkurborgar	til	ársins	2030.	

	

2.2.2.	Menntastefna	Reykjavíkurborgar	
Í	Menntastefnu	Reykjavíkurborgar	sem	gildir	til	2030	eru	meginmarkmið	að	öll	börn	vaxi,	dafni	
og	uni	sér	vel	í	samfélagi	þar	sem	mannréttindi	eru	í	fyrirrúmi	og	að	börn	beri	virðingu	fyrir	

fjölbreytileika	 mannlífsins	 (Reykjavik.is,	 e.d.).	 Fram	 kemur	 að	 vinna	 eigi	 að	 því	 að	 styrkja	
sjálfsmynd	barna	svo	þau	hafi	trú	á	eigin	getu	og	stefni	á	að	ná	árangri.	Framtíðarsýnin	sem	
birtist	í	Menntastefnu	Reykjavíkurborgar	byggir	á	að	í	kraftmiklu	skóla-	og	frístundastarfi	öðlist	

nemendur	menntun	og	reynslu	til	að	láta	drauma	sína	rætast	svo	einstaklingar	geti	haft	jákvæð	
áhrif	á	samfélag	sitt	og	umhverfi.		

Menntastefna	 Reykjavíkurborgar	 skiptist	 í	 fimm	 grundvallarþætti,	 sem	 eru	 félagsfærni,	

sjálfsefling,	læsi,	sköpun	og	heilbrigði.	Í	þessum	grundvallarþáttum	kemur	meðal	annars	fram	

að	nemendur	verði	læsir	á	umhverfi	sitt	og	samfélag,	að	nemendur	geti	lesið	á	íslensku	því	það	

sé	 forsenda	 þess	 að	 skilja	 umhverfi	 sitt	 og	 samfélag	 og	 að	 nemendur	 geti	 tileinkað	 sér	

heilbrigðan	lífsstíl	(Reykjavik.is,	e.d.).		

Í	Menntastefnu	Reykjavíkurborgar	er	ekki	sérstaklega	fjallað	um	útinám	eða	útikennslu	en	

úr	 grundvallarþáttunum	 fimm	má	vel	 lesa	 áherslu	 á	 að	nota	nærumhverfi	 skóla	 sem	bæði	

vettvang	 og	 viðfangsefni	 náms	 nemenda.	 Fram	 kemur	 að	 í	 náinni	 framtíð	 eigi	 að	 stofna	
verkefnahópa	sem	eigi	að	skila	 inn	tillögum	til	að	bæta	ýmsa	þætti	 í	 skólastarfi	og	að	einn	

þessara	hópa	eigi	að	rýna	í	vægi	útináms	í	skólastarfinu	(Reykjavik.is,	e.d.).	

Á	ofantöldum	þáttum	eiga	grunnskólar	Reykjavíkur	að	móta	skólanámskrá	sína	og	starf	

sem	þýðir	að	nýta	á	grenndarsamfélag	og	nærumhverfi	skólanna	í	námi	nemenda.	

2.2.3.	Skólanámskrá	Vogaskóla	
Í	 skólanámskrá	Vogaskóla	er	gerð	grein	 fyrir	 framtíðarsýn	skólans	og	þar	er	 líka	kynnt	eins	

konar	viljayfirlýsing	um	áherslur	skólastarfsins	sem	segir:	
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• Við	viljum	að	nemendum	og	starfsfólki	líði	vel	í	skólanum,	í	þeirri	trú	að	góð	líðan	skapi	
góðan	árangur.	

• Við	 viljum	 að	 kennarar	 sýni	 frumkvæði	 í	 fjölbreyttum	 kennsluaðferðum	 og	
kennsluháttum.	

• Við	 viljum	 að	 hver	 og	 einn	 nemandi	 fái	 nám	 við	 hæfi	 og	 áhersla	 verði	 á	 fjölbreytt	
námstækifæri.	

• Við	viljum	þjálfa	markvisst	félagslega	færni	og	samvinnu	nemenda.	
• Reglulega	 er	 farið	 með	 nemendur	 í	 vettvangsferðir	 sem	 tengjast	 námsefni	 og	

námsmarkmiðum	sem	unnið	er	með.	

(Vogaskóli,	e.d.)	

Þótt	 ekki	 sé	 sérstaklega	 fjallað	 um	 útikennslu	 og	 nýtingu	 nærumhverfis	 og/eða	

grenndarsamfélagsins	í	skólanámskrá	Vogaskóla	má	rökstyðja	að	útikennslu	og	tengslum	við	
nærsamfélag	skólans	sé	sinnt	að	einhverju	leyti.	

Á	unglingastigi	Vogaskóla	er	í	boði	valgrein	sem	heitir	útivist.	Í	lýsingu	á	valgreininni	kemur	

fram	að	nemendur	fá	að	kynnast	fjölbreyttum	útivistarmöguleikum,	meðal	annars	útileikjum,	
sjósundi,	hellaskoðun	og	hjólreiðum.	Markmiðin	í	þessari	valgrein	eru	að	nemendur	kynnist	

fjölbreyttum	 útivistarmöguleikum	 í	 nærumhverfi	 sínu,	 læri	 að	 klæða	 sig	 eftir	 veðri,	 geti	
skipulagt	 sína	 eigin	 útivistarferð	 og	 öðlist	 áhuga	 og	 hafi	 ánægju	 af	 hreyfingu	 og	 útiveru	

(Vogaskóli,	e.d.).	

Leikskólar	 í	 nágrenni	 Vogaskóla	 koma	 í	 heimsókn	 í	 skólann	 og	 horfa	 á	 leiksýningar	

nemenda.	Þá	fara	nemendur	í	9.	bekk	í	leikskólana	einu	sinni	á	ári	og	lesa	fyrir	börnin.	Þá	er	
Vogaskóli	einnig	í	samstarfi	við	dvalarheimili	aldraðra	í	nágrenninu.	Nemendur	í	unglingadeild	

hafa	 tekið	viðtöl	við	dvalargesti	og	nemendur	 í	5.	bekk	sýna	 jólasýningu	þar	 í	desember	ár	

hvert	(Vogaskóli,	e.d.).	Auk	þessa	kemur	fram	í	umhverfisáætlun	Vogaskóla	að	nemendur	eigi	

að	læra	um	gildi	þess	að	hugsa	vel	um	náttúruna	og	gildi	umhverfisverndar	(Vogaskóli,	e.d.).	

Af	 framansögðu	 má	 sjá	 að	 ýmsar	 áherslur	 í	 skólanámskrá	 Vogaskóla	 samræmast	 vel	

áherslum	sem	kynntar	eru	í	Menntastefnu	Reykjavíkurborgar.	Skýr	áhersla	er	lögð	á	að	gefa	

nemendum	 tækifæri	 til	 að	 læra	um	og	 í	 eigin	nærumhverfi	 og	 að	 stuðlað	 sé	 að	markvissu	

samstarfi	við	samfélagið	í	nágrenni	skólans.		

	

2.3	Hugtök	tengd	útikennslu	

Þegar	rætt	er	um	kennslu	sem	nýtir	staði	í	nágrenni	skóla	í	námi	nemenda	eru	margs	konar	
hugtök	sem	skjóta	upp	kollinum.	Hér	í	upphafi	var	sagt	að	útikennsla	fæli	í	sér	kennslu	utan	

skólabyggingarinnar	þar	sem	umhverfið	væri	bæði	viðfangsefni	og	vettvangur	námsins.	Er	þar	

byggt	á	umfjöllun	fræðimanna	á	þessu	sviði.	
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Í	 bók	 sinni	 um	 útikennslu	 í	 grunnskólastarfi	 benda	 Inga	 Lovísa	 Andreassen	 og	 Auður	

Pálsdóttir	(2014)	á	að	aðgreina	megi	hugtökin	útikennslu	og	útinám.	Hugtakið	útikennsla	feli	í	
sér	skipulag	sem	kennarinn	undirbýr	en	hugtakið	útinám	feli	í	sér	það	sem	nemandinn	lærir	í	

útikennslunni,	og	að	stundum	læri	nemandinn	allt	annað	en	það	sem	kennarinn	lagði	upp	með.	

Tovey	(2007)	bendir	á	í	umfjöllun	sinni	að	útikennsla	sé	ekki	það	að	fara	út	með	vinnubók	

og	vinna	í	henni.	Það	sé	ekki	nóg	að	vera	úti,	það	þurfi	að	nota	umhverfið	sem	viðfangsefni	og	

vettvang	námsins.	Í	útikennslu	er	kennsluumhverfið	því	stærra	heldur	en	skólastofan.	Þar	er	

svigrúm	 fyrir	 nemendur	 til	 að	 hreyfa	 sig,	 nota	 þann	 raddstyrk	 sem	 þeir	 vilja,	 rannsaka	

umhverfið,	prófa	sig	áfram	og	jafnvel	forðast	að	láta	kennarann	dæma	sig	fyrir	mistök.	

Í	bókinni	Outdoor	Education	er	talað	um	mikilvægi	þess	að	börn	nýti	sem	flest	skynfæri	í	

námi	sínu	(Gilbertson,	Bates,	McLaughlin	og	Ewert,	2006)	og	að	í	útikennslu	fái	börn	tækifæri	
að	 nota	 öll	 skynfæri	 sín.	 Í	 þessu	 samhengi	 bendir	 Tovey	 (2007)	 á	 að	 aðstæður	 úti	 séu	

síbreytilegar	og	reynir	þá	meira	á	skynfærin	en	inni	þar	sem	aðstæður	eru	stöðugri.	Dæmi	um	

aðstæður	sem	geta	breyst	úti	eru	 lykt,	 rakastig,	hitastig,	vindhraði,	vindátt	og	úrkoma	en	 í	
skólastofunni	 eru	 þessi	 atriði	 nánast	 öll	 stöðug	 nema	mannlegt	 afl	 komi	 til	 eins	 og	 þegar	

kennari	opnar	glugga	til	að	laga	hitastig	í	stofunni	eða	til	að	hleypa	fersku	lofti	inn.	

Sálfræðingurinn	Vygotsky	(1978)	bendir	á	að	þegar	nemendur	eru	úti	skapist	oft	tækifæri	

fyrir	þá	til	að	breyta	umhverfi	sínu	á	einn	eða	annan	hátt.	Þeir	geta	t.d.	búið	til	farveg	fyrir	poll	

í	blómabeði	og	þannig	skapað	lítinn	læk.	Þeir	geta	notað	hluti	sem	þeir	finna	úti	í	hlutverkaleiki,	
t.d.	notað	greinar	sem	töfrasprota	eða	húlahring	sem	eyðieyju.	Þetta	eru	dæmi	um	táknræna	

hugsun	og	leiki,	sem	að	mati	Vygotsky	fela	í	sér	að	nemendur	nýti	hlut	á	annan	hátt	en	ætlað	

var	og	geti	þannig	leitt	til	meiri	og	betri	hugsunar	(Vygotsky,	1978,	bls.	96–100).		

Vygotsky	 fjallar	 í	 skrifum	 sínum	 einnig	 um	 hvernig	 börn	 þroskast	 með	 því	 að	 nýta	
tungumálið,	bæði	 í	 samtali	við	aðra	og	við	sjálfa	sig.	Hann	telur	að	þau	börn	sem	æfa	sig	 í	

samtali	 við	 sjálf	 sig	 verði	 félagslega	 hæfari	 en	 þau	 sem	nota	 tungumálið	minna	 (Vygotsky,	
1978,	bls.	55–57).	Hlutverk	kennara	sé	því	meðal	annars	að	örva	samræður	milli	nemenda	og	

milli	 kennara	 og	 nemenda.	 Tungumálið	 eigi	 þannig	 að	 vera	 grunnur	 að	 því	 að	 útskýra	

mikilvæga	þætti	í	námsefninu	og	til	að	þjálfa	almenn	samskipti.	Með	útikennslu	fá	nemendur	
tækifæri	til	að	tala	um	það	sem	þeir	sjá	og	upplifa	og	lýsa	því	og	útskýra	hvað	þeir	eru	að	fást	

við	(Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014,	bls.	97–98).	

Í	yfirliti	um	helstu	hugtök	tengd	útikennslu	og	útinámi	kynna	Inga	Lovísa	Andreassen	og	

Auður	Pálsdóttir	(2014,	bls.	15–16)	eftirfarandi	hugtök:	

Útivera	er	hugtak	sem	nær	yfir	það	þegar	fólk	er	úti.	Nemendur	eru	í	útiveru	t.d.	í	

frímínútum.	Þá	leika	nemendur	yfirleitt	frjálst	og	sjaldgæft	er	að	skipulögð	kennsla	
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sé	 til	 staðar.	 Þrátt	 fyrir	 að	 engin	 skipulögð	 kennsla	 sé	 þá	 geta	 nemendur	 lært	

ýmislegt	upp	á	eigin	spýtur.	
Útilíf	virðist	yfirleitt	hafa	þá	merkingu	að	fólk	sé	í	útiveru	í	náttúru.	Útivera	getur	

því	verið	í	borg	en	síður	útilíf.	

Útinám	er	hugtak	þar	sem	talað	er	um	allt	nám	sem	fer	fram	utan	veggja	skólans,	
t.d	úti	á	skólalóð,	í	náttúrunni	eða	í	vettvangsferðum.	Í	útinámi	getur	nemandinn	

lært	af	kennara,	jafningjum	eða	af	viðfangsefninu	sem	hann	vinnur	með.	Í	sumum	

tilfellum	 lærir	nemandinn	 fleiri	hluti	en	 lagt	 var	upp	með	eða	allt	 aðra	hluti	en	
kennarinn	ætlaði	 að	 kenna.	 Það	er	 hluti	 af	 útikennslu	 að	 ýmislegt	 óvænt	 getur	

komið	upp	á	og	ófyrirsjáanlegar	aðstæður	breytast	án	fyrirvara.	

Hugtakið	 grenndarkennsla	 felur	 í	 sér	 kennslu	 þegar	 viðfangsefni	 í	 nágrenni	 við	
skólann	eru	nýtt	að	einhverju	leyti	í	kennslu,	eða	nýtt	sem	uppspretta	hugmynda	

þar	sem	farið	er	frá	hinu	nálæga	til	hins	fjarlæga	og/eða	frá	hinu	þekkta	til	hins	

óþekkta.	
Algenga	 hugtakið	 vettvangsferðir	 er	 í	 raun	 fjölbreytt	 kennsluaðferð	 sem	 krefst	

þess	að	nemendur	séu	virkir	þátttakendur	en	hafi	ekki	einungis	það	hlutverk	að	
taka	við	upplýsingum.	Ferðirnar	geta	verið	mislangar,	t.d.	heimsókn	á	stofnun	eða	
í	fyrirtæki	í	nágrenni	við	skólann	eða	dagsferð	út	á	land	að	skoða	virkjun.		

Hugtakið	staðtengt	nám	vísar	til	náms	sem	fer	fram	í	nærumhverfi	nemandans.	
Markmið	með	náminu	er	að	nemandinn	læri	á	umhverfið	með	það	að	leiðarljósi	
að	bæta	það.	Þá	byggir	staðtengt	nám	á	því	að	umhverfið	er	bæði	vettvangur	og	

viðfangsefni	námsins.	

Í	skrifum	sínum	um	útikennslu	og	útinám	kynna	Gilbertson	og	félagar	(2006)	þrjú	önnur	
hugtök	 til	 sögunnar.	 Hugtakið	umhverfiskennsla	 felur	 í	 sér	 nám	 þegar	 nemendur	 læra	 um	

umhverfi	sitt	í	því	sjálfu.	Dæmi	um	slíka	kennslu	er	þegar	nemandi	fer	á	Þingvelli	til	að	læra	um	
flekaskil	 og	 Íslandssögu.	 Hugtakið	 ævintýrakennsla	 er	 hins	 vegar	 þegar	 nemendur	 læra	

einhverja	kúnst	eða	hreyfingu	með	því	að	æfa	sig	 í	hreyfingunni,	t.d.	þegar	nemendur	læra	

ísklifur	með	því	að	klifra	ísvegg	á	jökli	undir	leiðsögn	fagmanns	í	ísklifri.	Þriðja	hugtakið	er	svo	
reynslunám	sem	á	margt	skylt	við	útikennslu.	Þar	læra	nemendur	af	reynslu	sinni	og	upplifun	

og	geta	 t.d.	 lært	um	villta	náttúru	 í	henni	 sjálfri	Þar	nýta	nemendur	öll	 skilningarvit	 sín	og	

reynslu	sína	af	villtri	náttúru	á	meðan	þeir	læra	um	hana.	

Eins	 og	 áður	 sagði	 er	 hugtakið	 útikennsla	 í	 þessari	 ritgerð	 skilgreint	 sem	 kennsla	 utan	

skólabyggingarinnar	þar	 sem	umhverfið	 er	bæði	 viðfangsefnið	og	 vettvangur	námsins.	 Það	

hvernig	útikennslan	er	svo	skipulögð	fer	eftir	þroska	nemenda	og	aldri.	
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2.4	Kenningar	um	nám	og	þroska	barna	

Þegar	litið	er	til	kenninga	um	nám	og	þroska	barna	eru	margir	virtir	fræðimenn	sem	koma	til	
greina.	Í	þessari	ritgerð	eru	kenningar	John	Dewey	hafðar	til	hliðsjónar	því	hann	lagði	mikla	

áherslu	á	að	nemendur	fengju	að	prófa	sig	áfram	og	læra	á	umhverfi	sitt	með	því	að	skoða	og	

rannsaka	það.		

2.4.1.	John	Dewey	
Heimspekingurinn	 John	 Dewey	 er	 talinn	 vera	 einn	 af	 frumkvöðlum	 verkhyggjunnar.	
Verkhyggja	 er	 hugmyndafræði	 innan	 heimspekinnar	 sem	 kennir	 að	 þekkingarleit	 verði	 að	

byggjast	 á	 skynjun	 eða	 reynslu.	 Verkhyggjan	 tengist	 annarri	 kenningu,	 raunhyggjunni,	 sem	

gengur	út	á	að	þekking	skapist	einungis	með	skynjun.	Forsprakkar	verkhyggjunnar	héldu	því	

fram	 að	 grunnurinn	 að	 þekkingu	 gæti	 ekki	 einungis	 komið	 þegar	 fólki	 væri	 matað	 af	
upplýsingum	og	tæki	við	þeim	í	gegnum	skynfærin	heldur	væri	þekkingaröflun	virkt	ferli	þar	

sem	allt	snerist	ekki	um	útkomuna	heldur	einnig	hvað	fólk	lærði	í	ferlinu	(Ólafur	Páll	Jónsson,	
2010,	bls.	17–19).	

Að	mati	Dewey	var	reynsla	grundvallaratriði	 í	heimspeki	og	 í	menntun.	Dewey	sagði	að	

reynsla	 gæti	 verið	 jákvæð	 og	 neikvæð.	 Jákvæð	 og	 neikvæð	 reynsla	 er	 ekki	 tilfinningaleg	

upplifun	heldur	áhrifin	af	tiltekinni	reynslu	og	hvernig	hún	hefur	áhrif	á	frekari	reynslu.	Dewey	
hélt	því	fram	að	hefðbundinn	skóli	stuðlaði	að	neikvæðri	reynslu	í	sinni	menntun	því	nemendur	
hefðu	tileinkað	sér	ákveðna	kunnáttu	með	þeim	hætti	að	dómgreind	þeirra	og	hæfni	væri	ekki	

nægilega	góð	til	að	hegða	sér	skynsamlega	við	nýjar	aðstæður.	Upplifun	nemenda	af	kennslu	
sem	gæti	skert	getu	þeirra	til	að	hegða	sér	skynsamlega	í	nýjum	aðstæðum	gætu	verið	þegar	
kennsla	er	vélræn	og	óljós	eða	þegar	kennsla	vekur	upp	leiða	og	slæmar	tilfinningar.	Dewey	

vildi	 meina	 að	 hlutverk	 kennara	 væri	 að	 gefa	 nemendum	 tækifæri	 til	 að	 upplifa	 jákvæða	

reynslu	 sem	 myndi	 mögulega	 skila	 sér	 í	 auðugri	 reynslu	 síðar	 í	 lífinu.	 Dewey	 gagnrýndi	
hefðbundna	 skóla	mikið	 fyrir	 að	 reynsla	 sem	nemendur	 fengju	þaðan	væri	oft	neikvæð	og	

hefði	 neikvæð	áhrif	 á	menntun	nemenda	 í	 framtíðinni.	Hann	 taldi	 að	mikill	 skortur	 væri	 á	

menntunarheimspeki,	nemandinn	væri	fjarlægur	skólastarfinu	og	námið	ekki	skipulagt	út	frá	
reynslu	hans	heldur	í	kringum	námsgreinarnar.	Í	hugmyndum	Dewey	er	það	skýrt	að	kennarinn	

verður	 að	 vera	 námsefninu	 vel	 kunnugur	 og	 hafa	 góða	 tilfinningu	 fyrir	 reynslu	 og	 áhuga	

nemenda.	Hlutverk	kennarans	er	líka	að	vera	góður	í	að	virkja	og	viðhalda	áhuga	nemenda	til	
að	nemandi	geti	tileinkað	sér	nýja	þekkingu	(Ólafur	Páll	Jónsson,	2010,	bls.	19–23).	

Dewey	 skipti	 ekki	 einungis	 reynslu	 í	 jákvæða	 og	 neikvæða.	 Hann	 skipti	 henni	 einnig	 í	

sálfræðilega	og	kerfisbundna	sýn	á	reynslu.	

Sálfræðileg	 sýn	á	 reynslu	 felur	 í	 sér	að	 litið	er	 á	hvernig	 reynslan	varð	 til	 hjá	 tilteknum	

einstaklingi	við	raunverulegar	aðstæður.	Sálfræðileg	sýn	á	reynsluna	skoðar	því	söguna	og	er	
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byggð	á	því	hvenær	ákveðin	skref	voru	tekin,	hvaða	skref	komu	að	gagni	og	hver	gerðu	það	

ekki,	 hvaða	 skref	 voru	 skemmtileg	 og	 ánægjuleg,	 hver	 voru	 leiðinleg	 og	 hver	 voru	 erfið.	
Kerfisbundin	 sýn	 á	 reynslu	 skoðar	 hins	 vegar	 einungis	 hver	 útkoman	 á	 reynslunni	 er.	 Hún	

skoðar	ekki	hvernig	reynslan	varð	til	og	er	því	ekki	söguleg	(Ólafur	Páll	Jónsson,	2010,	bls.	26).	

Það	sem	Dewey	er	líklega	frægastur	fyrir	er	kenning	hans	um	að	nám	sé	nátengt	því	að	

gera	eitthvað.	Á	ensku	hljómar	þessi	setning	„learning	by	doing“	en	á	íslensku	hefur	setningin	

„að	læra	í	verki“	verið	notuð	(Ólafur	Páll	Jónsson,	2010,	bls.	35).		

Út	frá	heimspekinni	og	aðallega	út	frá	verkhyggjunni	sagði	Dewey	að	þekkingarleit	væri	

verklegt	ferli.	Allan	þann	lærdóm	sem	fólk	skynjaði	yrði	það	að	tengja	við	reynslu	sína.	Annars	

yrði	skynjunin	einskis	nýt	(Ólafur	Páll	Jónsson,	2010,	bls.	17–19).	

Setninguna	„að	 læra	 í	verki“	er	hægt	að	tengja	 inn	 í	allar	námsgreinar	 í	skólastarfi	nú	á	

dögum.	Við	 skipulagningu	náms	þarf	 kennari	 alltaf	 að	 spyrja	 sig	 hvaða	 reynslu	nemandinn	

hefur	og	hvernig	tengja	má	námsefnið	við	þá	reynslu	til	að	geta	byggt	ofan	á	hana	(Ólafur	Páll	
Jónsson,	2010,	bls.	35–37).	

Dewey	 benti	 í	 skrifum	 sínum	 á	 að	 engin	 sýnikennsla	 gæti	 verið	 betri	 en	 að	 kynnast	

viðfangsefninu	í	raunaðstæðum.	Nefndi	hann	dæmi	um	að	sýnikennsla	um	jurtir	og	dýr	í	sveit	
væri	léleg	miðað	við	þá	reynslu	sem	nemendur	myndu	fá	ef	þeir	myndu	búa	í	sveit	og	myndu	
rækta	jurtir	og	annast	dýr.	Annað	dæmi	var	að	engin	þjálfun	skynfæranna	í	skólanum	kæmist	

nálægt	 því	 að	 geta	 keppt	 við	 reynsluna	 af	 því	 að	 nemendur	 fengju	 að	 kynnast	 algengum	
störfum	með	áhugann	að	vopni.	Þriðja	dæmið	fjallaði	um	þvingaðan	utanbókarlærdóm	sem	
Dewey	taldi	vera	of	fjarlægan	og	óraunverulegan	fyrir	nemandann	því	hann	hefði	ekki	reynslu	

til	að	tengja	lærdóminn	við.	Þennan	lærdóm	væri	best	að	tengja	við	raunveruleg	viðfangsefni	
sem	hefðu	tilgang	fyrir	nemandann	(Dewey,	1999,	bls.	162).	

Eins	og	fram	hefur	komið	lagði	Dewey	mikla	áherslu	á	upplifun	í	námi	og	að	tengja	hana	

við	 reynslu	 nemenda.	 Þetta	 gerir	 kröfur	 til	 kennara	 um	 að	 stuðla	 að	 reynslunámi	 og	 að	

nemandi	verði	fyrir	ósvikinni	upplifun.	Eins	og	Dewey	benti	á	krefst	reynslunám	mikillar	vinnu	

við	undirbúning	og	skipulagningar	af	hálfu	kennarans	(Jakob	Frímann	Þorsteinsson,	2012.	bls.	

79	–	80).	

	

2.5	Rannsóknir	á	útikennslu	

Af	erlendum	rannsóknum	er	úttekt	Rickinson	og	félaga	(2004)	líklega	bitastæðust.	Þeir	rýndu	
í	150	rannsóknir	á	útikennslu	sem	gefnar	voru	út	á	árunum	1993–2003.	

Í	 rannsóknum	 sem	 sneru	 að	 vettvangsferðum	 kom	 í	 ljós	 að	 ef	 vettvangsferð	 er	 vel	

skipulögð,	kennsla	í	ferðinni	er	góð	og	ferðinni	er	fylgt	eftir	með	lærdómstækifærum	þá	geta	
skapast	aðstæður	sem	gefa	nemendum	 lærdómsríka	upplifun.	Yfirleitt	geta	vettvangsferðir	
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haft	jákvæð	áhrif	á	langtímaminni	nemenda	vegna	þess	hversu	minnisstæð	góð	vettvangsferð	

getur	verið.	Einnig	kom	í	ljós	að	vettvangsferðir	geta	leitt	til	þess	að	nemendur	taki	framförum	
í	félagslegum	samskiptum.	Niðurstöður	bentu	einnig	til	að	lélegar	vettvangsferðir	væru	líklegar	

til	að	búa	til	slæmar	námsaðstæður,	því	fylgir	að	nemendur	dragi	ekki	lærdóm	af	ferðinni	og	

gleymi	þeim	upplýsingum	sem	komu	fram	(Rickinson	o.fl.,	2004,	bls.	20–24).	

Í	þeim	rannsóknum	sem	sneru	að	ævintýranámi	kom	í	ljós	að	jákvæð	áhrif	af	ævintýranámi	

eru	ekki	einungis	til	skamms	tíma	heldur	vara	jákvæðu	áhrifin	einnig	til	langs	tíma.	Þá	benda	

gögn	um	ævintýranám	til	þess	að	það	geti	haft	 jákvæð	áhrif	á	ungt	 fólk,	 sem	birtist	meðal	

annars	 í	 betra	 viðhorfi	 til	 náms,	 auknu	 sjálfstæði	 og	 sjálfstrausti,	 betra	 sjálfsáliti,	 betri	

samskiptihæfni	og	góðri	samvinnu	í	hópi	(Rickinson	o.fl.,	2004,	bls.	25–31).	

Einnig	 bendir	 samantekt	 Rickinson	 og	 félaga	 (2004,	 bls.	 42–51)	 til	 að	 það	 sem	 hindri	

kennara	 í	 að	 fara	 með	 nemendur	 sína	 í	 útikennslu	 sé	 að	 kennarana	 skorti	 sjálfstraust	 í	

útikennslu,	of	 stýrandi	námskrár	bjóði	upp	á	 lítið	 frelsi	 fyrir	 kennara,	 skortur	 sé	á	 tíma,	og	

skortur	á	stuðningi	við	útikennslu.	Niðurstöður	rannsóknanna	bentu	hins	vegar	til	að	nýlegar	
námskrár	færðu	kennurum	aukið	frelsi	til	að	beita	útikennslu.	

Á	undanförnum	árum	hafa	verið	gerðar	nokkrar	rannsóknir	í	íslensku	grunnskólastarfi	sem	

tengjast	útikennslu	á	einn	eða	annan	hátt.	

Sigrún	Anna	Waage	Knútsdóttir	(2011)	kannaði	áhuga	20	kennara	úr	fimm	grunnskólum	á	

útikennslu.	Í	ljós	kom	að	allir	kennararnir	töldu	sig	hafa	áhuga	á	útikennslu	að	einhverju	leyti.	
4	 þátttakendur	 voru	 mjög	 áhugasamir	 um	 útikennslu,	 9	 þátttakendur	 töldu	 sig	 frekar	
áhugasama,	 7	 þátttakendur	 töldu	 sig	 hlutlausa	 og	 enginn	 þátttakandi	 taldi	 sig	 vera	 ekki	

áhugasaman	 um	 útikennslu.	 Aðspurðir	 sögðust	 um	 95%	 þessara	 20	 kennara	 hafa	 beitt	
útikennslu	í	sinni	kennslu	og	flestir	þeirra	notuðu	hana	tvisvar	til	fjórum	sinnum	á	önn.	Sigrún	
komst	að	þeirri	niðurstöðu	að	þátttakendur	teldu	að	útikennsla	hentaði	báðum	kynjum	jafn	

vel	þótt	nokkrir	af	þátttakendum	hefðu	talið	að	útinám	hentaði	drengjum	betur.	

Astrid	Jóhanna	Kristjánsdóttir	(2016)	gerði	eigindlega	rannsókn	um	útikennslu	meðal	sex	

kennara	sem	kenndu	samfélagsgreinar	á	unglingastigi	 í	 sveitarfélaginu	Árborg.	Fimm	af	sex	

kennurum	höfðu	 reynslu	 af	 útikennslu	með	 sínum	nemendum.	 Í	 ljós	 kom	að	 kennurunum	

fannst	oft	óþægilegt	að	fara	með	nemendum	út	því	þá	gætu	þeir	misst	nemendur	út	um	allar	

trissur	og	skipulag	riðlast.	Til	að	koma	í	veg	fyrir	þetta	virtust	kennarar	oft	grípa	til	þess	að	vera	

mjög	 stýrandi	 í	 framkomu	 sem	 veitti	 þeim	 þá	 tilfinningu	 að	 þeir	 vissu	 að	 það	 færi	 fram	

skipulagt	nám	og	að	kennari	hefði	yfirsýn	yfir	hvað	nemendurnir	væru	að	gera.	Samkvæmt	

niðurstöðum	 Astridar	 virðist	 útikennsla	 einnig	 geta	 valdið	 kennurum	 óöryggi	 því	

kennslustundirnar	 fóru	 ekki	 alltaf	 eins	 og	 þeir	 höfðu	 áætlað.	 Fjórir	 af	 sex	 kennurum	 voru	

sammála	um	að	gott	skipulag	væri	lykilatriði	að	vel	heppnaðri	kennslustund.	Einnig	kom	fram	
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að	mikilvægt	 væri	 að	útskýra	 fyrir	nemendum	hvaða	markmið	væru	með	útikennslunni	og	

hvers	væri	vænst	af	þeim,	annars	væri	hætta	á	að	kennslustundin	yrði	að	engu.		

Flestir	viðmælenda	Astridar	töldu	að	aðalhindrunin	sem	þeir	mættu	væri	að	bóklegt	nám	

væri	svo	mikið	að	varla	gæfist	tími	til	að	fara	út	án	þess	að	skerða	tímann	sem	ætlaður	væri	

fyrir	bóklega	námið.	Einn	kennari	nefndi	að	skipulagning	útikennslu	væri	tímafrek	og	erfitt	væri	

að	 framkvæma	góðan	útikennslutíma	 í	40	mínútna	kennslustund.	Þannig	væri	stundataflan	

hindrun.	Kennarar	nefndu	einnig	kostnað	við	vettvangsferðir	sem	hindrun	þar	sem	oft	væri	

ekki	til	fjármagn	fyrir	rútuferðir	(Astrid	Jóhanna	Kristjánsdóttir,	2016).	

Í	 meistararitgerð	 Óskar	 Kristinsdóttur	 (2017)	 rannsakaði	 hún	 viðhorf	 nemenda	 til	

útikennslu	 í	 náttúrufræðikennslu	 í	 Kópavogi.	 Ósk	 tók	 viðtöl	 við	 tólf	 nemendur	 úr	 fjórum	

skólum,	þrjá	nemendur	úr	hverjum	skóla.	Í	ljós	kom	að	nemendur	tengdu	hugtakið	útikennslu	
sterkar	 við	 náttúrufræði	 og	 líffræði	 frekar	 en	 aðrar	 námsgreinar.	 Útskýringar	 nemenda	 á	

hugtakinu	útikennsla	var	í	anda	hugtaksins	staðtengt	nám	í	nærumhverfi	nemandans	líkt	og	

Inga	 Lovísa	 Andreassen	 og	 Auður	 Pálsdóttir	 (2014)	 kynna	 það.	 Margir	 þátttakendur	
rannsóknarinnar	tengdu	hugtakið	útikennslu	við	útivist	og	leiki	því	þeir	höfðu	verið	með	fasta	

tíma	á	miðstigi	í	stundatöflu	sem	hét	útikennsla.	Þar	var	farið	í	mikið	af	leikjum.	Þátttakendur	
nefndu	að	þeir	hefðu	líka	farið	í	margar	ferðir	á	söfn	en	fannst	þær	ferðir	ekki	vera	farnar	til	
að	 læra	 eitthvað.	 Nemendur	 voru	 sammála	 um	 að	 þau	 verkefni	 sem	 voru	 úti	 væru	 flest	

áhugaverð	því	þar	voru	nemendur	að	prófa	eitthvað	nýtt	(Ósk	Kristinsdóttir,	2017).	

	

2.6	Samantekt	

Í	stefnuskjölum	um	íslenskt	skólastarf	segir	að	nemendur	eigi	að	fá	tækifæri	til	að	læra	um	og	

í	nærumhverfi	sínu	og	vera	í	góðum	tengslum	við	grenndarsamfélagið	allt.	Í	þessu	samhengi	

er	hugtakið	útikennsla	gjarnan	notað	en	það	felur	í	sér	kennslu	utan	skólabyggingarinnar	þar	

sem	umhverfið	er	bæði	viðfangsefnið	og	vettvangur	námsins.	

Í	 Aðalnámskrá	 eru	 kynntir	 starfshættir	 sem	 fela	 í	 sér	 kröfu	 um	 samvirka	 fagmennsku	

kennara,	þ.e.	að	þeir	íhugi	og	rýni	skipulega	í	eigið	starf	til	að	bæta	það	og	efla	þannig	nám	og	

þroska	nemenda.	Slík	fagmennska	felur	í	sér	að	kennarar	læri	ekki	aðeins	hver	af	öðrum	heldur	
líka	af	nemendum	sínum.	Þannig	eigi	nemendur	að	fá	að	taka	þátt	í	ákvörðunum	og	samtali	

um	 eigið	 nám,	 tilgang	 þess	 og	 framvindu.	 Felur	 þessi	 áhersla	 í	 sér	 ákveðna	 kröfu	 um	

starfendarannsóknir	þar	sem	kennarar	skrá	skipulega	hjá	sér	hvað	þeir	gera	og	hvernig	það	
reynist.	

Samantekt	á	rannsóknum	um	útikennslu	bendir	til	að	fjölmargir	kostir	séu	við	útikennslu	

sem	snúi	að	auknum	gæðum	náms	nemenda	og	menntandi	reynslu	sem	þeir	öðlast	og	mynda	
grunn	að	ríkulegri	reynslu	síðar	meir.	Úti	fái	börn	tækifæri	til	að	nýta	betur	skynfæri	sín	og	
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ríkulegri	möguleika	til	að	örva	málþroska	sinn	en	ef	einungis	er	unnið	 inni.	Með	útikennslu	

hefur	félagsfærni	nemenda	aukist	til	muna,	þeir	orðið	sjálfstæðari	og	betri	í	að	finna	lausnir	á	
vandamálum.	 Hins	 vegar	 virðast	 helstu	 hindranir	 í	 útikennslu	 snúa	 að	 sýn	 kennara	 á	

námskrána,	takmarkaðri	þekkingu	þeirra	og	eins	konar	óöryggi	þegar	farið	er	út	fyrir	stýrðar	

aðstæður	skólastofunnar.	Þá	virðist	ytri	rammi	stundatöflunnar	vera	einhverjum	þröskuldur	
sem	og	að	áætlun	kennarans	gengur	ekki	alltaf	eftir,	eða	ekki	sé	nægilegt	fjármagn	til	að	kosta	

rútuferðir.	 Viðhorf	 nemenda	 virðist	 jákvætt	 til	 útikennslu	 og	 finnst	 þeim	 gaman	 að	 prófa	

eitthvað	nýtt,	þá	aðallega	að	fást	við	verkleg	viðfangsefni	eða	þrautir.	

	

Í	öllum	nemendahópum	eru	ólíkir	einstaklingar.	Til	að	geta	betur	komið	til	móts	við	þarfir	

þeirra	 og	 fara	 þannig	 eftir	 Aðalnámskrá	 grunnskóla,	 Menntastefnu	 Reykjavíkurborgar	 og	
skólanámskrá	Vogaskóla	ákvað	höfundur	að	vinna	starfendarannsókn.	Markmið	hennar	var	að	

rýna	í	eigið	starf	til	að	þróa	útikennslu	í	4.	bekk	grunnskóla	með	samtölum	við	nemendur.		

Rýni	 í	eigið	starf	krefst	margs	konar	upplýsinga	svo	gagn	verði	af,	bæði	fyrir	kennara	og	

nemendur.	Hvernig	þessi	rýni	fór	fram	og	af	hverju	þær	leiðir	voru	valdar	er	viðfangsefni	næsta	
kafla.	
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3 Aðferð	

Í	þessum	kafla	er	fyrst	gerð	grein	fyrir	rannsóknarspurningu	þessa	meistaraverkefnis.	Þá	eru	

þátttakendur	kynntir	og	gerð	grein	fyrir	öflun	og	greiningu	gagna.	Næst	er	tilurð	og	uppbygging	

útikennsluverkefnanna	sem	prófuð	voru	útskýrð	og	loks	rætt	um	siðferðileg	álitamál.	

	
3.1	Rannsóknarspurning	
Markmið	 þessa	 meistaraverkefnis	 er	 að	 rýna	 í	 eigið	 starf	 til	 að	 þróa	 útikennslu	 í	 4.	 bekk	
grunnskóla	 með	 samtölum	 við	 nemendur.	 Skipulögð	 var	 starfendarannsókn	 sem	 byggði	 á	

samtölum	við	nemendahóp	höfundar	í	4.	bekk	grunnskóla.	Rannsóknarspurningin	sem	leitað	

var	svara	við	er:	Hvar	liggja	helstu	áskoranir	og	tækifæri	í	útikennslu	í	4.	bekk	grunnskóla?	

	

3.2	Þátttakendur	
Í	þessari	rannsókn	voru	þátttakendur	nemendur	í	4.	bekk	í	Vogaskóla	í	Reykjavík.	Fyrirkomulag	

kennslunnar	 í	 árganginum	 er	 teymiskennsla	 að	mestu	 leyti.	 Þegar	 skólaárið	 hófst	 voru	 36	

nemendur	í	árganginum	og	var	þeim	skipt	í	tvo	útikennsluhópa,	18	í	hvorum	hópi.	Langflestir	
útikennslutímarnir	fóru	fram	í	þessum	hópum	en	einnig	voru	lögð	fyrir	verkefni	sem	byggðu	á	
annars	konar	hópskiptingu,	 t.d.	kynjaskiptingu,	 til	að	kennari	og	nemendur	 fengju	að	prófa	

hana	og	gætu	í	kjölfarið	rætt	hvernig	þeim	líkaði.	

 
3.3	Öflun	og	greining	gagna		
Rannsókn	þessi	skiptist	í	þrjár	lotur	sem	ekki	voru	allar	jafn	langar.	Fyrstu	tvær	loturnar	voru	

stuttar	og	voru	þrjú	verkefni	prófuð	í	hvorri	lotu	fyrir	sig	en	í	síðustu	lotunni	voru	prófuð	11	
verkefni.	Samtals	voru	því	prófuð	17	útikennsluverkefni	með	báðum	hópunum.	Ástæðan	fyrir	

að	verkefnin	voru	lögð	fyrir	í	þremur	lotum	var	að	höfundur	vildi	byrja	smátt	og	fá	tækifæri	til	

að	læra	sjálfur,	ekki	aðeins	að	beita	útikennslu	heldur	einnig	að	þjálfa	sjálfan	sig	og	nemendur	
í	samtölunum	um	verkefnin.	Eftir	hverja	lotu	fór	höfundur	yfir	gögnin	og	greindi	hvað	gekk	vel	

og	hvað	mætti	betur	fara.	Í	kjölfarið	átti	hann	samtal	við	leiðbeinanda	um	gögnin	og	skipulagði	

síðan	næstu	lotu.	Með	þessu	fyrirkomulagi	reyndi	höfundur	að	færa	sig	í	áttina	að	samvirkri	
fagmennsku	(Trausti	Þorsteinsson,	2003)	þar	sem	hann	rýndi	í	eigið	starf	(Hafþór	Guðjónsson,	

2008),	átti	samtöl	við	nemendur	og	þeir	fengju	að	hafa	skoðun	og	áhrif	á	eigið	nám.	

Eftir	hvert	verkefni	átti	höfundur	samtal	við	nemendurna	um	verkefnið.	Þar	var	rætt	um	

hvað	hefði	gengið	vel,	hvað	hefði	mátt	vera	betra,	hvað	kom	þeim	á	óvart,	hvort	eitthvað	hefði	

verið	erfiðara	eða	léttara	en	þeir	áttu	von	á	og	hvað	þeir	hefðu	lært	af	verkefninu	(sjá	viðauka	

B).	
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Fyrsta	lota	útikennsluverkefnanna,	sem	einkenndist	af	eins	konar	forprófun,	fólst	fyrst	og	

fremst	í	að	mæla	tímann	sem	tók	að	fara	út	á	skólalóð,	vinna	afmörkuð	verkefni	þar	og	átta	
sig	á	færni	höfundar	að	veita	leiðbeiningar	og	nemenda	að	skilja	þær	og	fara	eftir	þeim.	Fyrsta	

lotan	 gaf	 líka	 reynslu	 af	 hversu	 langur	 tími	 fór	 í	 samtalið	 eftir	 hvert	 verkefni.	 Þá	 notaði	

höfundur	tækifærið	til	að	átta	sig	á	hversu	ítarlegar	upplýsingar	þyrfti	að	hafa	í	verkefnalýsingu	
hvers	útikennsluverkefnis	svo	það	gæti	nýst	öðrum	kennurum.	

Í	annarri	lotu	hélt	höfundur	áfram	sinni	vegferð	í	átt	að	samvirkri	fagmennsku.	Komin	var	

ákveðin	reynsla	á	ytri	ramma	þess	að	fara	með	nemendahóp	út	og	áhersla	var	lögð	á	að	prófa	

verkefnalýsingarnar	sjálfar.	Horft	var	til	hversu	vel	þær	reyndust,	hvort	gerðar	væru	hæfilegar	

kröfur	til	nemenda,	hvort	hæfniviðmið	einstakra	verkefna	væru	nógu	hnitmiðuð	og	hvort	slíkar	

verkefnalýsingar	 gætu	 þjónað	 sem	 kennsluleiðbeiningar	 fyrir	 aðra	 kennara	 í	 þessu	

nærumhverfi.	

Í	þriðju	lotunni	var	búið	að	slípa	öll	verkefnin	til	með	samræmdri	framsetningu.	Þá	var	rýnt	

í	hvort	hæfniviðmiðin	og	námsmatið	tengdust	á	raunhæfan	hátt,	hverju	þyrfti	að	breyta	og	
hvað	þyrfti	að	laga.	Höfundur	var	kominn	lengra	í	námsferlinu	og	nær	samvirkri	fagmennsku.	

Hún	fólst	á	þessu	stigi	í	innihaldsríkari	samtölum	við	nemendur	en	í	fyrstu	tveimur	lotunum	og	
endurteknum	samtölum	við	leiðbeinanda.	Höfundur	var	einnig	orðinn	þjálfaðri	í	að	rýna	í	eigið	
starf,	hvað	hann	gerði	hverju	sinni	og	af	hverju,	og	ferlið	við	ígrundun	eftir	verkefnin	var	orðið	

fyrirhafnarminna.	

Gögnin	 í	 þessari	 rannsókn	 voru	 ferns	 konar.	 Í	 fyrsta	 lagi	 hugleiðingar	 höfundar	 og	

vangaveltur	sem	voru	skráðar	eftir	hvert	einasta	verkefni	sem	lagt	var	fyrir.	Þar	var	sjónum	

sérstaklega	beint	að	gæðum	kennslustundanna	sem	fólu	í	sér	útikennslu	og	hvað	mætti	betur	

fara.	Í	öðru	lagi	voru	skráðir	punktar	á	meðan	samtöl	við	nemendur	áttu	sér	stað	eftir	prófun	

hvers	verkefnis.	Notað	var	sérstakt	skráningarblað	(sjá	viðauka	B).	Í	þriðja	lagi	voru	stefnuskjöl	

gögn	 í	þessari	 rannsókn.	Þetta	voru	 lög	um	grunnskóla	 (91/2008),	Aðalnámskrá	grunnskóla	

(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013),	Menntastefna	Reykjavíkurborgar	(Reykjavik.is,	

e.d.)	 og	 skólanámskrá	 Vogaskóla	 (Vogaskóli,	 e.d.).	 Þessi	 skjöl	 voru	 greind	með	 hliðsjón	 af	

áherslu	á	útikennslu,	náms	utan	skólastofunnar	og	notkun	nærumhverfis	í	skólastarfi.	Í	fjórða	

lagi	 var	 ýmiss	 konar	 vinna	 nemenda	 ákveðin	 tegund	 gagna,	 en	 í	 mörgum	

útikennsluverkefnunum	skiluðu	nemendur	af	sér	einhvers	konar	gögnum	eða	skrifuðu	svör	á	

verkefnablöð.	Þessi	gögn	voru	notuð	til	að	meta	hæfni	nemenda	og	fá	betri	innsýn	í	hvernig	

verkefnið	hefði	gengið.	Þar	sást	glögglega	hvort	nemendur	gerðu	mörg	svipuð	mistök	og	gat	

kennarinn	því	betur	áttað	sig	á	því	hvað	hefði	þurft	að	leggja	betur	inn	eða	útskýra	betur.	Ef	

verkefni	nemenda	voru	hálfkláruð	gaf	það	vísbendingar	um	að	tíminn	sem	þeim	hafði	verið	

ætlaður	hafði	verið	of	stuttur.	
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Tímabil	 fyrstu	 lotu	 hófst	 10.	 desember	 2018	 og	 þriðju	 lotu	 lauk	 15.	 mars	 2019.	

Gagnagreining	 fór	 fram	 með	 rannsóknarspurningu	 og	 markmið	 rannsóknarinnar	 í	 huga.	
Greining	 stefnuskjala	 sem	móta	 skólastarfið	 nýttist	 við	 gerð	 fræðilega	 hlutans.	 Síðan	 voru	

önnur	gögn	rannsóknarinnar	eins	og	eigin	dagbók	og	punktar	úr	samtölum	við	þátttakendur	

lesin	 aftur	 og	 aftur.	 Við	 fyrsta	 yfirlestur	 kom	 ýmislegt	 í	 ljós	 en	 eftir	 að	 hafa	 lesið	 gögnin	
endurtekið	 yfir	 komu	 í	 ljós	 mynstur	 í	 gegnum	 allt	 ferlið.	 Þessi	 atriði	 sem	 höfundur	 taldi	

mikilvæg	 fyrir	 tilgang	 rannsóknarinnar	merkti	 hann	 við	 og	 skoðaði	 svo	 sérstaklega	 í	 lokin.	

Einnig	voru	bæði	ljósmyndir	og	verkefni	nemenda	höfð	til	hliðsjónar,	þ.e.	þau	sem	tengdust	
útivinnu	þeirra	og	úrvinnslu	hennar.	Þá	fór	höfundur	yfir	verkefnalýsingu	hvers	verkefnis	og	

áttaði	sig	smám	saman	á	hvað	hafði	gengið	vel	upp	og	hvað	þurfti	að	laga.	Við	greiningu	gagna	

var	af	og	til	leitað	ráða,	bæði	hjá	samkennurum	og	öðrum	fagmönnum,	til	að	fá	þeirra	álit	og	
einnig	hvort	þeir	tækju	eftir	einhverju	öðru	en	höfundur	tók	eftir.	

	
3.4	Verkefni	nemenda	
Við	val	á	verkefnum	nemenda	voru	rannsóknir	á	útikennslu	og	áherslur	fræðimanna	hafðar	til	
hliðsjónar.	 Verkefnin	 sem	mótuð	 voru	 eiga	mörg	 hver	 þekktan	 uppruna.	Önnur	 eru	 góðar	

hugmyndir	sem	margir	hafa	notað	en	hver	á	sinn	hátt.	

Í	 námi	 höfundar	 í	 grunnskólakennarafræðum	 hefur	 hann	 kynnst	 ýmsum	 verkefnum	 og	

hugmyndum	sem	komu	að	góðum	notum.	Í	námskeiðinu	Náttúra	Íslands	vann	höfundur	undir	

leiðsögn	Eggerts	 Lárussonar	 röð	útikennsluverkefna	 sem	öll	 áttu	að	eiga	 sér	 stað	 í	náttúru	

Seltjarnarness.	 Þá	 horfði	 höfundur	 til	 útikennsluverkefna	 í	 verkefnasafni	 Heklu	 Þallar	

Stefánsdóttur	 (Hekla	 Þöll	 Stefánsdóttir,	 2015),	 úr	 bókinni	 Stærðfræði	 undir	 berum	 himni	
(Bones,	 Dahn,	 Gravanes	 og	 Ranöyen,	 2011),	 af	 vef	 Auðar	 Pálsdóttur	 utikennsla.is	 (Auður	

Pálsdóttir,	 2014),	 sem	 og	 annarra	 munnlegra	 hugmynda	 frá	 leiðbeinanda	 eða	 öðrum	

kennurum.	Sum	verkefni	mótaði	og	þróaði	höfundur	sjálfur.	Í	þeim	verkefnum	sem	eiga	skýran	

uppruna	er	vísað	til	heimilda.	

Eins	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	 voru	 mótuð	 17	 verkefni	 sem	 öll	 voru	 prófuð	 með	

nemendum	 í	 4.	bekk	 í	Vogaskóla	 í	Reykjavík.	Verkefnin	 sneru	mörg	að	 íslensku,	nokkur	að	

stærðfræði	 og	 önnur	 að	 náttúrufræði,	 lífsleikni,	 upplýsingatækni	 og	 íþróttum.	 Sum	
verkefnanna	tengdust	fleiri	en	tveimur	námsgreinum	(sjá	töflu	1).	
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Tafla	1	Tengsl	verkefna	sem	prófuð	voru	við	námsgreinar	

	 	 Íslenska	 Stærðfræði	 Náttúrufræði	 Lífsleikni	 Upplýsingatækni	 Íþróttir	

1	 Málsháttaröðun	 x	 	 	 	 	 	

2	 Greinir	á	orð	 x	 	 	 	 	 	

3	 Smásagan	 x	 	 	 	 	 	

4	 Ramminn	 x	 	 	 	 	 	

5	
Stigbreyting	

lýsingarorða	
x	 	 	 	 x	 	

6	 Sækja	hluti	 x	 	 	 x	 	 	

7	 Orðagisk	 x	 	 	 	 	 	

8	 Frumsamið	ljóð	 x	 	 	 	 	 	

9	 Blindragangan	 	 	 	 x	 	 	

10	 Teningar	og	umferð	 	 x	 	 	 	 	

11	 Þyrlan	 	 x	 	 	 	 	

12	 Gluggaþvottur	 	 x	 	 	 	 	

13	 Leið	mín	í	skólann	 x	 x	 x	 	 	 x	

14	 Heimsmet	 	 x	 	 	 	 x	

15	 Umferðarumhverfi	 	 	 x	 x	 	 	

16	 Hönnun	á	skólalóð	 	 	 	 x	 	 	

17	 Saga	í	náttúru	 	 x	 	 	 	 	

	

Eins	og	áður	sagði	stóð	fyrsta	lota	saman	af	þremur	verkefnum.	Þau	voru	málsháttaröðun	
(sjá	verkefni	nr.	1	í	töflu	1	og	viðauka	A),	greinir	á	orð	(nr.	2)	og	smásagan	(nr.	3).	

Í	lotu	tvö	voru	einnig	unnin	þrjú	verkefni	(sjá	töflu	1	og	viðauka	A).	Þetta	voru	verkefnin	

ramminn	(nr.	4),	stigbreyting	lýsingarorða	(nr.	5)	og	sækja	hluti	(nr.	6).		
Í	þriðju	og	síðustu	lotunni	voru	ellefu	verkefni	(sjá	töflu	1	og	viðauka	A).	Þau	verkefni	voru	

orðagisk	 (nr.	7),	 frumsamið	 ljóð	 (nr.	8),	blindragangan	 (nr.	9),	 teningar	og	umferð	 (nr.	10),	
þyrlan	 (nr.	 11),	 gluggaþvottur	 (nr.	 12),	 leið	 mín	 í	 skólann	 (nr.	 13),	 heimsmet	 (nr.	 14),	

umferðarmerki	(nr.	15),	hönnun	á	skólalóð	(nr.	16)	og	saga	í	náttúrunni	(nr.	17).		
	
3.5	Siðferðileg	atriði	
Þegar	rannsóknir	eru	framkvæmdar	þarf	ávallt	að	huga	að	siðferðilegum	kröfum	sem	gerðar	

eru.	Sigurður	Kristinsson	(2003)	ræðir	um	þessar	kröfur	og	vísar	í	fjórar	höfuðreglur	siðferðis	í	

rannsóknum	sem	mikilvægt	er	að	hafa	hugfastar	þegar	rannsóknir	eru	framkvæmdar	á	fólki.	
Höfuðreglurnar	 fjórar	 eru	 kenndar	 við	 sjálfræði,	 skaðleysi,	 velgjörðir	 og	 réttlæti	 og	 hafði	

höfundur	þær	í	huga	þegar	hann	framkvæmdi	rannsóknina.	
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Sjálfræðisreglan	kveður	á	um	að	borin	sé	virðing	fyrir	manneskjunni	og	sjálfræði	hennar.	

Allar	manneskjur	eru	mikilvægar	og	hafa	gildi	og	hver	manneskja	setur	mörk	um	hvernig	aðrir	
mega	 koma	 fram	 við	 hana.	 Þess	 vegna	 væri	 rangt	 að	 fá	manneskju	 í	 rannsókn	 á	 fölskum	

forsendum	og	blekkja	hana	þannig,	því	ef	hún	vissi	sannleikann	að	baki	rannsókninni	myndi	

hún	mögulega	ekki	taka	þátt	í	henni.	Í	vísindarannsóknum	er	þar	af	leiðandi	nauðsynlegt	að	fá	
upplýst	og	óþvingað	samþykki,	þátttakandinn	verður	að	gefa	samþykki	sitt	fyrir	rannsókninni	

og	vita	hvað	hann	er	að	samþykkja	(Sigurður	Kristinsson,	2003,	bls.	162–163).	

Þátttakandinn	verður	að	fá	allar	nauðsynlegar	upplýsingar	um	eðli	rannsóknarinnar,	þar	á	

meðal	hver	stendur	að	rannsókninni,	hvert	markmiðið	með	rannsókninni	er,	hver	er	áhætta	

og	 ávinningur	 rannsóknarinnar,	 hvernig	 meðferð	 persónugreinanlegra	 gagna	 fer	 fram	 og	

hvernig	niðurstöðurnar	verða	birtar.	Þessar	upplýsingar	eiga	að	vera	settar	fram	á	þann	hátt	

að	þátttakendur	eigi	sem	auðveldast	með	að	skilja	þær	(Sigurður	Kristinsson,	2003,	bls.	163).	
Í	þessari	rannsókn	fengu	nemendur	að	vita	að	tilgangur	höfundar,	sem	jafnframt	er	annar	

umsjónarkennari	árgangsins,	 væri	að	greina	hvar	helstu	áskoranir	 lægju	og	 tækifæri	hans	 í	
útikennslu.	Útikennsluverkefnin	væru	hluti	af	skólastarfinu	og	féllu	að	stefnu	skólans	og	því	

væri	 ekki	 um	 sérstakt	 átaksverkefni	 eða	 inngrip	 að	 ræða	 í	 nám	þeirra.	 Þá	 voru	 nemendur	
upplýstir	 um	 að	 leitað	 væri	 eftir	 upplifun	 þeirra	 af	 útikennsluverkefnum	 jafnóðum.	 Einnig	
fengu	nemendur	þær	upplýsingar	að	nafna	þeirra	væri	ekki	getið	í	gögnum	eða	niðurstöðum.	

Rannsóknin	var	unnin	með	samþykki	skólayfirvalda	í	Vogaskóla	og	ekki	þurfti	leyfi	foreldra	þar	
sem	viðfangsefni	rannsóknarinnar	fellur	undir	starfsþróun	kennara.	

Skaðleysisreglan	 leggur	áherslu	á	að	það	skuli	umfram	allt	passa	upp	á	að	þátttakendur	

hljóti	engan	skaða	af	 rannsókninni.	Áhætta	 skal	alltaf	 vera	 í	 algjöru	 lágmarki	og	ef	einhver	

áhætta	er	möguleg	fyrir	þátttakandann	verður	ávinningur	að	vera	það	mikill	að	hann	réttlæti	

áhættuna	(Sigurður	Kristinsson,	2003,	bls.	164).	 Í	þessari	rannsókn	fylgdi	engin	áhætta	fyrir	

þátttakendur.		

Velgjörðareglan	fjallar	um	að	rannsóknin	láti	gott	af	sér	leiða	fyrir	mannkynið	og	valdar	séu	

þær	leiðir	sem	minnstu	fórna	(Sigurður	Kristinsson,	2003,	bls.	164).	Erfitt	er	að	segja	til	um	

hvað	þessi	rannsókn	gerir	fyrir	mannkynið	í	heild	sinni	en	það	er	von	höfundar	að	hún	auðgi	
nám	nemenda	og	reynslu	þeirra,	og	muni	að	auki	nýtast	öðrum	kennurum	sem	hvatning	til	að	

beita	útikennslu	frekar	sem	hluta	af	daglegu	skólastarfi.		

Réttlætisreglan	kveður	á	um	að	gæði	og	byrði	dreifist	jafnt	og	að	allir	fái	það	sem	þeir	eiga	

skilið.	Í	gegnum	tíðina	hefur	það	því	miður	ekki	verið	þannig	og	margoft	hafa	minnihlutahópar	

lent	 í	 áhættumiklum	 rannsóknum	 og	 ávinningurinn	 runnið	 til	 þeirra	 sem	 búa	 við	 góð	 kjör	

(Sigurður	 Kristinsson,	 2003,	 bls.	 165).	 Í	 þessari	 rannsókn	 var	 ekki	 mikil	 áhætta	 fyrir	

þátttakendur.	Helsti	ávinningur	nemenda	var	að	fá	fjölbreytta	kennslu	og	ávinningur	höfundar	

var	að	 skoða	eigin	kennslu,	þróa	hana	og	bæta	m.a.	út	 frá	því	hvernig	nemendur	upplifðu	
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verkefnin.	Þar	sem	rannsóknin	var	hluti	af	daglegu	skólastarfi	gátu	nemendur	í	raun	ekki	hætt	

þátttöku	í	útikennslunni.	Þeir	fengu	hins	vegar	að	sitja	hjá	í	samtalinu	eftir	hvert	verkefni	ef	
þeir	vildu	ekki	taka	þátt	í	því.	Enginn	nemandi	valdi	að	sitja	hjá	í	samtali	að	loknu	verkefni.	
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4 Niðurstöður	

Tilgangur	 þessa	meistaraverkefnis	 var	 að	 rýna	 í	 eigið	 starf	 til	 að	 þróa	 útikennslu	 í	 4.	 bekk	

grunnskóla	með	 samtölum	 við	 nemendur.	 Niðurstöðurnar	 verða	 kynntar	 í	 fjórum	 hlutum.	

Fyrst	er	gerð	grein	fyrir	reynslu	höfundar	og	nemenda	af	ferlinu	ásamt	reynslunni	af	prófun	

verkefnanna.	Þá	eru	tækifærin	í	útikennslu	kynnt,	síðan	áskoranir	í	útikennslu	og	að	lokum	er	

farið	yfir	lærdóm	nemenda.	

4.1 Rýnt	í	eigið	starf	

Eins	 og	 komið	 hefur	 fram	 í	 stefnuskjölum	 sem	 eru	 til	 umræðu	 í	 þessari	 rannsókn	 leggja	

grunnskólar	áherslu	á	að	innra	mat	fari	fram	í	skólunum	með	hjálp	frá	starfsmönnum.	Til	að	
ná	fram	samvirkri	fagmennsku	er	nauðsynlegt	að	rýna	í	eigið	starf	með	það	markmið	að	bæta	

sig	í	starfi	og	um	leið	skólastarfið	í	heild	sinni.	

4.1.1	Reynsla	höfundar	af	ferlinu	

Eins	og	áður	kom	fram	rýndi	höfundur	endurtekið	í	eigin	dagbók	eftir	hverja	lotu.	Höfundur	

komst	að	því	í	sinni	starfsrýni	að	verkefnin	í	fyrstu	lotu	áttu	það	sameiginlegt	að	þau	hefði	verið	
hægt	að	vinna	innan	dyra	því	umhverfið	er	ekki	lykilatriði	í	þeim.	Í	verkefnum	fyrstu	lotu	höfðu	
verið	mótuð	námsmarkmið	en	ekki	hæfniviðmið.	Þá	var	ekki	skipulagt	sérstakt	námsmat	því	

tilgangur	lotunnar	var	aðallega	að	fá	tilfinningu	fyrir	útikennslutímum,	hversu	langan	tíma	það	
tók	nemendur	að	fara	út	og	inn	og	þjálfa	kennara	og	nemendur	í	samtali	um	viðfangsefnin.	Í	
dagbókinni	kom	einnig	fram	að	tímaskortur	var	áskorun	sem	höfundur	mætti,	þá	sérstaklega	í	

fyrstu	tveimur	lotunum.	Í	því	fólst	fyrst	og	fremst	að	höfundi	þótti	erfitt	að	áætla	hversu	langur	
tími	færi	í	hvert	verkefni	fyrir	sig.	Í	sumum	tilfellum	var	tíminn	of	stuttur	og	nemendur	náðu	

ekki	að	klára	verkefnið	og	í	öðrum	tilfellum	var	tíminn	of	rúmur	og	höfundur	þurfti	að	lengja	

verkefnin	fyrir	nokkra	nemendur.	Dæmi	um	athugasemdir	höfundar	í	dagbókinni	um	verkefni	

þar	sem	tíminn	var	of	knappur	eru:	„Allt	gekk	eins	og	í	sögu	en	nemendur	hefðu	mátt	fá	meiri	

tíma“,	„tíminn	gekk	hægt	og	þau	hefðu	þurft	meiri	tíma	til	að	klára	verkefnið“	og	„tíminn	hefði	

mátt	vera	10	mínútum	lengri,	það	hefði	skilað	sér	í	betri	kynningu	nemenda	og	minna	stressi	
hjá	mér“.	Þegar	leið	á	þriðju	lotu	var	höfundur	búinn	að	átta	sig	betur	á	hversu	langan	tíma	

nemendur	þyrftu	í	hvert	verkefni	og	punktum	um	tímaskort	fækkaði	í	dagbókarskrifunum.	Í	

fyrstu	tveimur	lotunum	fannst	höfundi	erfitt	þegar	tíminn	var	að	renna	út	og	hann	jók	hraðann	
á	tímanum	sem	aftur	bitnaði	svo	á	gæðum	vinnunnar	og	samtalsins	við	nemendur	í	 lokin.	 Í	

þriðju	 lotu	 var	 höfundur	meðvitaður	 um	 að	 auka	 ekki	 hraðann	 á	 kennslustundinni	 heldur	

lengja	hana	frekar	eða	klára	verkefnið	seinna.	
Í	 dagbókarskrifum	 höfundar	 fæddust	 oft	 nýjar	 hugmyndir	 að	 verkefnum	 eða	 nánari	

útfærslur	á	þeim	verkefnum	sem	voru	lögð	fyrir.	Þannig	varð	rýni	höfundar	í	eigið	starf	til	þess	
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að	höfundur	tók	framförum	í	mótun	og	þróun	verkefnanna.	Í	dagbók	höfundar	stendur	meðal	

annars:	„Hugmynd	að	bættu	verkefni,	það	mætti	nýta	sama	fyrirkomulag	og	tengja	það	skýrar	
umhverfinu	 á	 einhvern	 hátt,	 t.d.	 raða	 upp	 orðum	 eða	 stöfum	 sem	 lýsa	 umhverfinu	 sem	

nemendur	eru	staddir	í	á	einhvern	hátt	eða	fróðleik	um	umhverfið“.		

Í	einu	verkefninu	áttaði	höfundur	sig	t.d.	á	að	það	hefði	verið	hægt	að	bæta	verkefnið	með	

að	flétta	umhverfið	inn	í	það,	í	dagbókinni	stendur:	„Verkefnið	hefði	líklega	verið	skemmtilegra	

og	 betra	 í	 fallegri	 náttúru	 en	 á	 skólalóð	 og	 bílaumferðin	 kæfði	 mögulega	 önnur	 hljóð	 í	

umhverfinu“	 og	 seinna	 í	 dagbókinni	 stendur:	 „Þetta	 var	 tilvalið	 tækifæri	 til	 að	 finna	 sögu	

tengda	umhverfinu,	það	hefði	líklega	fangað	áhuga	nemenda	betur	og	skilað	sér	í	betri	vinnu“.	

Í	þessu	tilfellum	var	höfundur	orðinn	meðvitaður	um	nauðsyn	þess	að	tengja	nærumhverfið	

og/eða	 grenndarsamfélagið	 betur	 inn	 í	 verkefni	 nemenda.	 Dæmi	 um	 breytingu	 í	 kjölfar	

þessarar	rýni	var	þegar	höfundur	tengdi	smásögu	um	umhverfið	inn	í	verkefni	í	þriðju	lotunni.		

Í	dagbók	höfundar	eru	einnig	dæmi	um	hvernig	mætti	bæta	verkefnin	eða	gera	úrvinnslu	

þeirra	áhugaverðari	og	fjölbreyttari	fyrir	nemendur.	Þar	segir	t.d.	að	„sniðugt	væri	að	teikna	
mynd	af	því	sem	þau	sáu	í	gegnum	rammann	[sem	þau	horfðu	í	gegnum]	og	merkja	lýsingarorð	

og	nafnorð	inn	á	myndina“.	Annað	dæmi	er	að	„það	gaf	góða	raun	að	breyta	leiknum	og	gefa	
aukastig	fyrir	samvinnu,	jákvæðni,	hrós	til	liðsfélaga	og	andstæðinga“.	

Í	hnotskurn	var	þrennt	sem	höfundur	þjálfaðist	 í	við	prófun	verkefnanna	og	með	því	að	

skrá	pælingar	sínar	og	athugasemdir	í	dagbók.	Fyrsta	var	að	áætla	tíma	fyrir	einstök	verkefni	
nemenda	án	þess	að	skerða	þátt	úrvinnslunnar.	Annað	var	að	höfundur	þjálfaðist	í	gagnrýninni	

sýn	á	hvert	verkefni,	hvernig	mætti	styrkja	leiðbeiningar	þess	og	þróa	þær	betur	svo	verkefnin	

byggðust	meira	á	sjálfu	umhverfinu	sem	nemendur	voru	 í.	Þriðja	var	að	auka	fjölbreytilega	

úrvinnslu,	jafnvel	minnka	skriflega	úrvinnslu	nemenda	og	leggja	meiri	áherslu	á	skapandi	leiðir.	

	

4.1.2	Reynsla	nemenda	af	ferlinu	

Stór	hluti	af	rýni	höfundar	í	starf	sitt	kom	með	samtalinu	við	nemendur	að	loknum	verkefnum.	
Samtalið	var	þáttur	í	að	virkja	nemendur	og	fá	að	heyra	skoðun	þeirra	á	sínu	námi,	en	með	
samtalinu	var	verið	að	reyna	að	færa	sig	í	áttina	að	samvirkri	fagmennsku.	

Nemendur	höfðu	sterkar	skoðanir	á	mörgum	verkefnum	og	hægt	og	rólega	urðu	þeir	betri	

í	að	eiga	í	samtali	um	upplifun	sína	á	þeim.	Í	grunninn	snerust	ummæli	nemenda	mikið	um	

veðrið,	hvort	verkefnin	hefðu	verið	skemmtileg	og	hvort	þau	hefðu	verið	of	auðveld	eða	of	
flókin.	Nemendum	fannst	áhugavert	að	prófa	að	læra	eitthvað	sem	þeir	höfðu	aldrei	gert	áður	

og	þótti	spennandi	að	framkvæma	ýmsar	tilraunir	og	athuganir	sem	fólu	í	sér	mælingar	með	

ýmiss	konar	mælitækjum.	Fyrst	um	sinn	gekk	samtalið	við	nemendur	brösuglega	og	þeir	höfðu	
litla	reynslu	af	því	að	ræða	hvað	þeir	hefðu	verið	að	gera	úti	og	af	hverju.	Í	fyrstu	samtölunum	
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einkenndust	 svör	 nemenda	 við	 spurningunni	 um	 hvað	 þeir	 hefðu	 að	 læra	 úti	 af	 stuttum	

viðbrögðum	eins	og	að	„við	vorum	bara	að	læra	alls	konar“	eða	„við	vorum	ekkert	að	læra,	
bara	 leika“.	Þegar	þeir	voru	spurðir	um	hvað	hefði	gengið	vel	var	 jákvæðnin	allsráðandi	og	

þjálfunin	í	að	rýna	til	gagns	takmörkuð.	Dæmigert	svar	nemenda	var	að	„allt	gekk	bara	rosa	

vel“.		
Þegar	horft	er	á	einkenni	samtalanna	við	nemendur	í	lotunum	þremur	er	óhætt	að	segja	

að	bæði	nemendur	og	kennari	hafi	tekið	framförum.	Samtal	við	nemendur	í	lotu	tvö	gekk	betur	

en	í	fyrstu	lotu.	Þeir	hlustuðu	betur	og	voru	virkari	í	svörum	sínum.	Í	annarri	lotu	tók	höfundur	

eftir	að	sömu	nemendurnir	voru	virkir	í	samtalinu	í	hverjum	tíma	á	meðan	aðrir	sátu,	hlustuðu,	

sögðu	 ekki	 sína	 skoðun	 eða	 lögðu	 annað	 til	 málanna.	 Fyrir	 lotu	 þrjú	 skipulagði	 höfundur	

samtölin	því	nánar	til	að	reyna	að	virkja	alla.	Í	úrvinnslu	verkefna	í	þriðju	lotu	dró	höfundur	

nöfn	nemenda	af	handahófi	sem	fengu	orðið	og	sögðu	þá	frá	sinni	upplifun.	Höfundur	gekk	

líka	á	milli	nemenda	og	fékk	álit	þeirra	á	verkefninu	á	meðan	þeir	voru	að	vinna	verkefnið.	
Þannig	var	tryggt	að	álit	frá	öllum	nemendum	kæmist	til	skila	í	lotunni.	Ávinningurinn	var	ekki	

einungis	að	þeir	hæglátari	fengu	rými	til	að	tjá	sig	heldur	lærðu	þeir	nemendur	sem	áttu	ekki	í	
erfiðleikum	með	að	segja	sína	skoðun	að	grípa	ekki	fram	í	þegar	aðrir	töluðu,	sýna	þolinmæði	

svo	rödd	allra	heyrðist	og	að	þeir	vissu	líka	betur	til	hvers	ætlast	var	af	þeim.		

Í	hnotskurn	var	lærdómur	af	samtölunum	við	nemendur	tvíþættur.	Annars	vegar	þjálfuðust	

nemendur	í	að	rýna	í	hvað	þeir	lærðu	og	hvernig	það	gekk,	en	líka	að	koma	því	á	framfæri	af	
kurteisi.	Hins	vegar	þjálfaðist	höfundur	í	að	stýra	samtölum	við	hópinn	hverju	sinni	en	líka	að	
tryggja	að	rödd	allra	heyrðist	með	því	að	kalla	eftir	sjónarmiðum	þeirra	sem	síður	höfðu	sig	í	

frammi.	

	

4.1.3	Reynsla	af	verkefnunum	

Eins	 og	 gjarna	 er	 í	 skólastarfi	 þar	 sem	 unnið	 er	 með	 fólki	 ganga	 tilraunir	 stundum	 ekki	

fullkomlega	 eftir	 eins	 og	 áætlað	 var	 í	 upphafi.	 Stundum	 gekk	 þó	 flest	 eftir	 við	 prófun	
verkefnanna.		

Það	 var	 lærdómsríkt	 fyrir	 höfund	 að	 leggja	 verkefnin	 fyrir.	 Flest	 þeirra	 þurftu	 mikla	

endurskoðun	eftir	prófunina,	önnur	gengu	ágætlega	en	svo	voru	nokkur	sem	gengu	mjög	vel.	

Eftir	því	sem	á	leið	jókst	færni	höfundar	í	að	meta	verkefnin,	átta	sig	á	hvað	mætti	gera	betur	

og	þá	hvernig	en	sérstaklega	styrktist	geta	höfundar	 í	að	finna	 leiðir	 til	að	tengja	verkefnin	
betur	við	nærumhverfið.	Þá	gekk	betur	og	betur	eftir	því	sem	á	prófunina	leið	að	finna	betri	

leiðir	til	að	fylgjast	með	framgöngu	nemenda	í	vinnunni	þar	sem	sjónum	var	beint	að	því	hvort	

nemendur	öðluðust	hæfnina	 sem	verkefnin	 áttu	 að	 kenna	og/eða	þjálfa,	 eða	hvort	 tíminn	
hefði	mátt	vera	styttri	eða	lengri.	Reynslan	af	því	að	leggja	af	stað	í	prófunina	án	þess	að	hafa	
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landslagið	algerlega	kortlagt	var	að	mörgu	leyti	góð.	Það	var	vel	heppnað	að	staldra	við	á	milli	

lotanna,	 ígrunda	þau	gögn	 sem	safnað	hafði	 verið	og	greina	þau	 skipulega.	Þá	 fékkst	betri	
yfirsýn	yfir	hvað	þyrfti	að	bæta,	hvað	gekk	vel	og	hverju	mætti	halda	óbreyttu.	Síðan	byggði	

skipulag	næstu	lotu	á	þeim	gögnum,	reynslunni	sem	lá	fyrir	og	greiningu	þeirra.	

Í	hnotskurn	var	reynslan	af	verkefnunum	góð	þótt	margt	hefði	breyst	í	framsetningu	þeirra	

og	 útfærslu	 eftir	 því	 sem	 færni	 höfundar	 jókst.	 Helst	munar	 þar	 um	 skýrari	 hæfniviðmið	 í	

hverju	verkefni,	fjölbreyttari	úrvinnslu	í	lok	verkefna	og	meiri	tengingu	við	sköpun,	en	líka	betri	

tengingu	við	námsmat	og	þar	með	hversu	vel	hæfniviðmiðum	var	náð.	

 
 
4.2	Tækifæri	í	útikennslu	
Kostir	þess	að	færa	hluta	af	viðfangsefnum	nemenda	út	í	nærumhverfið	birtist	að	mörgu	leyti	

vel	í	þessari	rannsókn.	Í	máli	nemenda	og	atferli	kom	vel	fram	að	þeir	áttuðu	sig	á	að	þeir	gætu	

notað	„útiröddina“	að	vild	utandyra	auk	þess	sem	nemendur	með	mikla	hreyfiþörf	fengu	útrás	

á	jákvæðum	nótum	og	líka	höfðu	betri	einbeitingu.	Einnig	sýndi	útivinnan	að	hægt	er	að	beita	
annars	konar	nálgun	í	kennslunni	en	hægt	er	inni.	Þá	gáfust	ríkuleg	tækifæri	til	sjálfstæðrar	

vinnu	hópanna	sem	þurftu	að	skipuleggja	hluta	vinnu	sinnar,	leysa	úr	ágreiningi	ef	upp	kom	og	

finna	lausnir	í	sameiningu	án	þess	að	kennarinn	stýrði	því.	

Það	tók	höfund	aðeins	eitt	verkefni	að	taka	eftir	því	að	raddstyrkur	nemenda	skipti	ekki	

máli	úti	en	hefur	mjög	mikil	áhrif	inni.	Nemendur	gátu	notað	útiröddina	að	vild	þegar	unnið	

var	að	útiverkefnunum.	Einn	nemandi	orðaði	þetta	vel	og	sagði	„það	besta	við	tímann	var	að	
ég	gat	kallað	á	vini	mína	án	þess	að	þú	segðir	mér	að	hætta“.		

Útikennsluverkefnin	 virtust	 einnig	 henta	 vel	 nemendum	 með	 mikla	 hreyfiþörf.	 Í	 hópi	

þátttakenda	eru	nokkrir	nemendur	sem	þurfa	hreyfingu	og	útrás	og	fá	úthlutað	hreyfimiða	

nokkrum	sinnum	á	dag	frá	kennara.	Þeir	fá	þá	að	fara	í	göngutúr	um	skólann	eða	hlaupa	einn	

hring	 í	 kringum	 hann.	 Hreyfing	 hjá	 þessum	 nemendum	 skilar	 sér	 í	 betri	 einbeitingu	 í	

kennslustund.	Það	sást	greinilega	að	útikennslutímar	sem	buðu	upp	á	mikla	hreyfingu	hentuðu	

þessum	nemendum	vel.	
Í	verkefnunum	í	útikennslu	fengu	þátttakendur	öðruvísi	nálgun	og	upplifun	sem	hefði	verið	

erfitt	 að	 öðlast	 inni	 í	 skólastofunni.	 Dæmi	 um	 það	 er	 þegar	 nemendur	 fengu	 sér	 sæti	 á	
skólalóðinni	og	skrifuðu	niður	það	sem	þeir	heyrðu,	það	sem	þeir	sáu	ásamt	hvaða	lykt	þeir	

fundu	og	sömdu	loks	ljóð	út	frá	þeim	orðum.	Annað	dæmi	er	þegar	nemendur	bjuggu	til	þyrlu	

úr	kartonpappír,	fóru	upp	á	þak	frístundaheimilisins	og	létu	þyrluna	fljúga	niður.	Markmiðið	
var	að	láta	þyrluna	lenda	á	tilteknu	svæði.	Þarna	þurftu	nemendur	að	reikna	með	vindinum	en	

það	hefði	ekki	verið	hægt	inni.	Höfundur	heyrði	setningar	eins	og	„við	verðum	að	færa	okkur	

lengra	 til	 hægri	 út	 af	 vindinum“	 og	 „bíddu,	 ekki	 kasta	 núna,	 bíðum	 þangað	 til	 vindurinn	
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minnkar“.	Þessi	skynjun	nemenda	af	náttúrulegum	aðstæðum	gaf	þeim	tækifæri	á	að	upplifa	

umhverfið	og	tengja	það	sínu	daglega	námi.	

Eitt	verkefni	varð	óvænt	 frábært	 fyrir	erlenda	nemendur	sem	eru	að	 læra	 íslensku.	Það	

fólst	í	æfingu	í	trausti	þar	sem	nemendur	leiðbeindu	bekkjarfélaga	sínum	sem	var	með	bundið	

fyrir	augun	í	gegnum	þrautir	á	skólalóðinni.	Í	hugleiðingum	höfundar	kemur	fram	að	þetta	sé	

„frábært	verkefni	fyrir	erlendu	nemendurna	þar	sem	þeir	voru	að	nota	orð	eins	og	upp,	niður,	

hægri,	vinstri,	beygja	sig	og	í	kring	um“.	Þetta	var	kostur	við	verkefnið	sem	höfundur	hafði	ekki	

hugsað	út	í	áður	en	það	var	lagt	fyrir.	

Í	hnotskurn	birtust	fjölmargar	jákvæðar	hliðar	útikennslu	við	prófun	verkefnanna	sem	svo	

bentu	til	enn	fleiri	 tækifæra	sem	erfitt	væri	að	upplifa	ef	einungis	væri	unnið	 inni.	Mörg	af	

útikennsluverkefnunum	voru	hópverkefni.	Hópverkefnin	sem	eru	unnin	úti	krefjast	oft	þess	að	
nemendur	séu	sjálfstæðari	því	vökult	auga	kennarans	er	ekki	eins	nálægt.	Þannig	þarf	hver	

hópur	að	leysa	úr	hugsanlegum	ágreiningsefnum	um	hvernig	eigi	að	nálgast	viðfangsefnin	og	

finna	lausnir	í	sameiningu.		
	

4.3	Áskoranir	í	útikennslu	
Í	 allri	 kennslu	 eru	 hindranir	 sem	 þarf	 að	 yfirstíga.	 Allnokkrar	 slíkar	 mættu	 höfundi	 og	

nemendum	í	prófun	útikennsluverkefnanna.		

Í	upphafi	kom	höfundi	á	óvart	hvað	það	tók	nemendur	langan	tíma	að	klæða	sig	í	útiföt	og	

fara	út.	Höfundur	upplifði	þetta	sem	hindrun	í	öllum	verkefnum	og	nemendur	virtust	ekki	taka	

sérstökum	framförum	á	þessu	sviði.	Þá	þarf	þó	að	hafa	í	huga	að	nemendur	eru	börn	í	4.	bekk	

grunnskóla	og	þurfa	sinn	tíma.	Nemendur	eru	ólíkir	einstaklingar	sem	eru	mislengi	bæði	að	

klæða	sig	og	hefjast	handa.	Þannig	voru	sumir	1–3	mínútur	að	klæða	sig	í	föt	og	koma	sér	út	á	

meðan	aðrir	nemendur	þurftu	5–7	mínútur.		

Eitt	af	því	sem	höfundur	var	fljótur	að	læra	við	prófun	verkefnanna	sneri	að	skipulagi.	Hann	

áttaði	sig	á	að	best	væri	að	vera	með	innlögn	og	útskýringar	inni	og	fara	svo	út	að	vinna.	Þá	

gátu	þeir	nemendur	sem	voru	snöggir	að	klæða	sig	og	fara	út	strax	hafist	handa	í	stað	þess	að	
bíða	úti	eftir	að	allir	væru	tilbúnir	og	komnir	út.		

Ein	áskorun	sem	höfundur	lærði	betur	og	betur	að	bregðast	við	var	að	það	gat	verið	erfitt	

að	hafa	góða	yfirsýn	yfir	útivinnu	nemenda	í	sumum	verkefnum.	Ákveðinnar	togstreitu	gætti	

hjá	höfundi	því	um	leið	og	hann	vildi	að	nemendur	þjálfuðust	í	að	standa	á	eigin	fótum,	leysa	

verkefnin	og	jafnvel	að	leysa	úr	ágreiningi,	þá	gat	verið	erfitt	að	geta	ekki	leiðbeint	nemendum	

um	 leið	 og	 einhver	 misskilningur	 kom	 upp,	 eða	 ef	 þeir	 höfðu	 misskilið	 eitthvað	 í	

leiðbeiningunum	og	þar	af	leiðandi	gátu	nemendur	farið	á	mis	við	það	sem	verkefnið	snerist	

um.	Þá	þurftu	nemendur	stundum	að	ljúka	einum	þætti	verkefnis	til	að	fá	afhentan	þann	næsta	



	

33 

og	þá	var	mikilvægt	að	kennarinn	væri	staðsettur	miðsvæðis	og	hefði	góða	yfirsýn.	Höfundur	

brá	því	fljótt	á	það	ráð	að	vera	staðsettur	á	grasþaki	ofan	á	frístundaheimili	skólans.	Af	þakinu	
er	 góð	 yfirsýn	 í	 allar	 áttir	 yfir	 skólalóðina	 og	 hægt	 var	 að	 fylgjast	með	 vinnu	 nemenda	 úr	

fjarlægð	með	ágætum	árangri.	 Svæðið	var	 staður	þar	 sem	nemendurnir	 vissu	að	þeir	 gátu	

komið	 ef	 þá	 vantaði	 aðstoð.	 Staðurinn	 var	 einnig	 notaður	 við	 upphaf	 og	 lok	 allra	
kennslustunda.	Nemendur	 sóttu	og	 skiluðu	gögnum,	héldu	þar	 stundum	kynningar	og	áttu	

samtal	þar	nokkrum	sinnum	við	kennara.	

Eins	og	áður	kom	fram	voru	verkefnin	unnin	frá	desember	til	mars.	Þessi	árstími	felur	í	sér	

margs	konar	veður	á	Íslandi	og	er	óhætt	að	segja	að	veðrið	hafi	verið	talsverð	áskorun.	Bæði	

var	að	erfitt	að	vinna	sum	verkefni	í	roki,	rigningu	eða	miklum	kulda	og	einnig	urðu	nemendur	

neikvæðir	gagnvart	útikennslu	þegar	veðrið	var	vont.	Þar	af	leiðandi	unnu	þeir	ekki	eins	vel	og	

höfundur	hafði	vonast	eftir.		
Óhætt	 er	 að	 segja	 að	 veðrið	 hafi	 truflað	 nemendur	mikið.	 Í	 samtölunum	um	 verkefnin	

sögðu	 nemendur	 eftir	 flest	 verkefnin	 að	 veðrið	 hefði	 truflað	 þá	 mikið.	 Algengar	 voru	
athugasemdir	á	borð	við	„getum	við	farið	inn	Óli?“	og	„ég	get	ekki	haldið	á	blýantinum	því	það	

er	of	kalt	og	það	er	ekki	hægt	að	skrifa	í	vettlingunum“	og	síðast	en	ekki	síst	„Óli,	blaðið	mitt	
fauk	í	burtu“.	Krafðist	þetta	athygli	kennara	og	að	dregið	yrði	úr	skráningu	úti	við	þegar	blautt	
væri	 eða	 mikill	 vindur.	 Þá	 var	 algengt	 að	 þegar	 unnið	 var	 úti	 og	 veðrið	 ekki	 gott	 leituðu	

nemendur	stundum	inn	til	að	hlýja	sér	og	það	gat	verið	erfitt	að	fá	þá	til	að	koma	aftur	út.		
Ein	 tegund	 áskorananna	 sneri	 beint	 að	 höfundi	 og	 undirbúningsvinnu	 hans	 fyrir	

útikennsluna.	Undirbúningurinn	var	tímafrekari	en	reynsla	höfundar	var	af	undirbúningi	fyrir	

hefðbundnar	kennslustundir	inni.	Í	þessu	námsferli	höfundar	var	það	ekki	stór	galli	en	getur	

hins	vegar	verið	hindrun	ef	vinna	á	innan	dagvinnutíma	kennara.	Slíkt	breytist	líklega	einnig	

með	aukinni	þjálfun.	Höfundi	fannst	mikilvægt	að	skipuleggja	útikennslutímana	með	góðum	

fyrirvara	eða	um	það	bil	viku	áður	en	hvert	verkefni	var	lagt	fyrir.	Það	gaf	nægan	tíma	til	að	

finna	til	öll	gögn,	fara	yfir	verkefnalýsingu	og	reyna	að	sjá	fyrir	sér	atriði	sem	gætu	hindrað	að	

tíminn	tækist	vel.	
Í	nemendahópnum	voru	börn	sem	yfirleitt	hafa	stuðningsfulltrúa	eða	þroskaþjálfa	með	sér	

í	daglegum	störfum,	en	þó	ekki	alltaf	ef	starsmenn	voru	fjarverandi	vegna	veikinda	eða	leyfa.	

Því	var	það	oft	áskorun	að	höfundur	var	einn	með	nemendahópinn	í	útikennslu	sem	fól	í	sér	

minna	stýrðar	aðstæður	en	að	hafa	hópinn	í	hefðbundinni	kennslustund	í	skólastofunni.	Þeir	
sem	 yfirleitt	 hafa	 stuðningsaðila	 með	 sér	 gátu	 verið	 óútreiknanlegir	 í	 nýjum	 aðstæðum,	

upplifað	óöryggi	eða	gátu	ekki	tekið	þátt	því	stuðninginn	vantaði.	Því	var	það	í	eitt	skiptið	að	

höfundur	 varð	að	 fresta	útikennslu	því	 einn	nemandi	hafði	 ekki	 nauðsynlegan	 stuðning	og	
höfundur	treysti	sér	ekki	einn	út	með	hópinn.	
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Í	hnotskurn	var	veðrið	í	raun	eina	hindrunin	sem	ekki	var	hægt	að	breyta.	Annað	var	oftast	

hægt	að	leysa	og	aðlaga	að	nemendahópnum	eða	slípa	verkefnin	þannig	til	að	þau	væru	skýrari	
og	gæfu	betri	leiðbeiningar.	Í	ljósi	reynslunnar	af	verkefnunum	þarf	að	gera	raunhæfar	kröfur	

til	barna	um	hversu	 fljót	þau	geta	verið	að	klæða	sig	og	hefjast	handa.	Einnig	þarf	að	vera	

raunsær	við	að	skipuleggja	kennslu	sem	prófuð	er	 í	 fyrsta	skipti.	Nýjar	 leiðir	 í	kennslu	 taka	
lengri	tíma	í	undirbúningi	en	það	sem	maður	er	vanur	að	gera.	Þá	var	ljóst	að	skilvirkara	er	að	

gefa	leiðbeiningar	um	hvað	á	að	gera	og	hvernig	áður	en	hafist	er	handa	við	að	klæða	sig	og	

fara	út.	

	

4.4	Lærdómur	nemenda	
Í	 samtölum	við	nemendur	 varð	höfundi	 ljóst	 að	þeir	 höfðu	 lært	margt	 af	 verkefnunum	og	

stundum	fleira	en	áætlað	var	í	fyrstu.		

Í	einu	verkefninu	sem	snerist	um	að	sækja	hluti	úr	nærumhverfinu	var	aðalatriðið	samvinna	

nemenda.	Verkefnið	krefst	hvorki	mikils	undirbúnings	af	hálfu	kennara	né	ákveðinna	gagna.	Í	
samtalinu	eftir	verkefnið	tilgreindu	nemendur	hvað	annað	þeir	hefðu	lært	af	verkefninu	en	

kennarinn	hafði	áætlað.	Þeir	sögðust	hafa	þjálfast	í	að	telja	atkvæði	í	orðum	með	því	að	klappa,	

þjálfast	í	að	vera	í	liði,	hvetja,	vera	fundvísir	og	að	vera	þolinmóðir.	Var	þetta	mikil	áskorun	

fyrir	nokkra	nemendur	sem	fannst	erfitt	að	bíða	eftir	að	röðin	kæmi	að	þeim	að	hlaupa	og	

sækja	hluti.	Sumum	fannst	líka	erfitt	að	vera	jákvæðir,	hrósa	liðsfélögum	þótt	ekki	gengi	nógu	
vel	og	hrósa	öðrum	liðum	þegar	þeim	gekk	vel.		

Í	 verkefni	 þar	 sem	nemendur	áttu	 að	bæta	greini	 við	orð	 sem	þeir	 sáu	 í	 umhverfi	 sínu	

nefndu	nemendur	að	þeir	lærðu	betur	hvað	greinir	væri	og	einn	nemandi	sagði:	„Loksins	fatta	
ég	betur	hvað	nafnorð	eru“.	Aðrir	voru	sammála	samnemanda	sínum	og	sögðu	t.d.	að	„við	

lærðum	að	nota	minn,	mín	og	mitt“.	Nemendur	virtust	njóta	þess	að	vinna	með	nafnorð	með	
þessum	hætti	og	má	sjá	í	dagbók	kennara	athugasemdir	á	borð	við	„Þetta	var	gott	verkefni	

sem	var	við	hæfi	allra	nemenda	og	eina	ástæðan	fyrir	að	verkefnið	hefði	mátt	vera	lengra	var	

að	nemendur	skemmtu	sér	vel	og	voru	duglegir“.	
Sum	verkefnanna	reyndu	á	úthald	og	seiglu	nemenda,	bæði	sem	einstaklinga	og	sem	hóps.	

Eitt	verkefnið	fól	í	sér	að	nemendur	áttu	að	mynda	málshátt	sem	hafði	verið	klipptur	í	hluta,	

settur	í	plastvasa	og	staðsettur	víða	um	skólalóðina.	Nemendum	gekk	misvel	að	leysa	þetta	

verkefni	en	sögðu	eftir	tímann	að	þeir	hefðu	lært	að	gefast	ekki	upp	þó	það	gengi	illa	og	að	

unnið	 vel	 saman.	 Þeir	 sögðust	 hafa	 lært	 mörg	 ný	 orð	 og	 einn	 nemandi	 orðaði	 þetta	

skemmtilega	þegar	hann	sagði	að	„við	lærðum	gömul	og	undarleg	orð	sem	enginn	notar	í	dag“.		

Eitt	verkefni	fannst	fannst	höfundi	sérstaklega	ánægjulegt	þar	sem	nemendur	komu	um	

margt	á	óvart.	Verkefnið	snerist	um	að	semja	ljóð	út	frá	umhverfinu.	Þeir	skrifuðu	niður	það	

sem	 þeir	 sáu,	 ilminn	 sem	 þeir	 fundu	 og	 það	 sem	 þeir	 heyrðu	 og	 notuðu	 sem	 innblástur	 í	
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frumsamið	 ljóð	 með	 endarími.	 Þannig	 þjálfuðust	 nemendur	 í	 beitingu	 endaríms	 með	

skemmtilegum	hætti	og	tengdu	það	umhverfinu.	Nemendur	voru	í	þessu	verkefni	líka	orðnir	
þjálfaðir	í	að	rýna	í	eigið	nám	og	veita	því	athygli	hvað	þeir	voru	að	gera	og	til	hvers.	Þeir	nefndu	

að	þeir	hefðu	lært	að	æfa	sig	í	að	hlusta	á	umhverfið,	einbeita	sér	og	búa	til	ljóð.	Eftir	verkefnið	

kom	fram	í	hugleiðingum	höfundar	að	„verkefnið	reyndi	á	hliðar	sem	nemendur	reyna	ekki	oft	
á,	að	setjast	niður,	loka	augum,	slaka	á	og	hlusta	og	fylgjast	með	umhverfinu	í	rólegheitum	og	

skrá	niður“.	

Sum	verkefnanna	gáfu	höfundi	sérstakt	tækifæri	til	að	kynnast	nemendum	sínum	á	nýjan	

hátt,	 bæði	 styrkleikum	þeirra	 og	 áskorunum.	 Eitt	 af	 fyrstu	 verkefnunum	 sem	 lagt	 var	 fyrir	

nemendur	 hét	 smásagan.	 Þar	 las	 kennari	 stutta	 sögu	 fyrir	 nemendur	 sem	 fóru	 svo	 út	 á	

skólalóð,	 leituðu	 að	 spurningum	 og	 svöruðu	 þeim.	 Nemendur	 voru	 sammála	 um	 að	

meginlærdómurinn	í	þessu	verkefni	væri	að	vinna	saman,	hlusta	vel	en	einnig	að	muna	söguna	

og	hvað	gerðist	í	henni.	Það	var	mjög	áhugavert	að	sjá	hve	misjafnlega	nemendum	gekk	að	
muna	hvað	gerðist	 í	sögunni,	sumir	voru	með	allt	á	hreinu	á	meðan	aðrir	áttu	í	erfiðleikum	

með	að	muna	aðalatriðin	úr	sögunni.	

Í	 sumum	 verkefnanna	 kom	 útsjónarsemi	 nemenda	 skemmtilega	 á	 óvart.	 Í	

stærðfræðiverkefni	þar	sem	nemendur	reiknuðu	flatarmál	glugga	í	byggingu	og	fundu	út	hvað	
kostaði	að	láta	þrífa	þá	eftir	verðskrá	sem	hafði	verið	búin	til,	þjálfuðust	nemendur	í	reikningi	

flatarmáls	og	því	að	beita	málbandi	af	nákvæmni.	Nokkrir	sögðu	í	samtalinu	eftir	verkefnið	að	
þeir	hefðu	líka	lært	að	útskýra	fyrir	öðrum	hvernig	þeir	fóru	að	við	útreikningana	og	það	hefði	
verið	mjög	erfitt.	Einn	nemandi	bætti	við	og	benti	á	af	útsjónarsemi	að	alltof	dýrt	væri	að	kaupa	

utanaðkomandi	þvott	á	gluggum	skólans	og	stakk	upp	á	að	talað	yrði	við	skólastjórann	og	spurt	
hvort	hann	vildi	borga	bekknum	fyrir	að	þrífa	gluggana.	

Sum	verkefnanna	gerðu	miklar	kröfur	til	nemenda.	Eitt	stærðfræðiverkefnið	gekk	út	á	að	

kenna	muninn	á	heppni	og	líkum.	Nemendur	köstuðu	teningi	og	veltu	fyrir	sér	hverjar	líkurnar	

væru	á	að	giska	á	rétta	tölu.	Eftir	þá	umræðu	fóru	nemendur	út,	fylgdust	með	umferðinni	í	

fimm	mínútur	og	gerðu	tíðnitöflu	á	litunum	á	bílunum	sem	óku	hjá.	Þegar	búið	var	að	fylla	út	

tíðnitöfluna	 áttu	nemendur	 að	nota	hana	 til	 að	 spá	 fyrir	 um	 lit	 næsta	bíls.	 Í	 hugleiðingum	

höfundar	eftir	verkefnið	kemur	fram	að	„nemendur	voru	í	fyrstu	lengi	að	vinna	með	tíðnitöflu	

en	voru	mjög	spenntir	og	áhugasamir	um	verkefnið.	Þeir	fengu	mikilvæga	upprifjun	á	hvernig	

á	að	skrá	upplýsingar	í	tíðnitöflu	og	lærðu	að	nýta	hana	við	að	spá	fyrir	um	framtíðina	út	frá	

líkum“.	 Í	 samtalinu	eftir	 verkefnið	 sagði	 einn	nemandi	 að	hann	hefði	 lært	 „að	 stundum	er	

maður	bara	mjög	heppinn“	en	þessi	nemandi	hafði	náð	að	spá	fimm	sinnum	í	röð	um	réttan	

lit	á	næsta	bíl.	

Í	nokkrum	verkefnum	var	lögð	áhersla	á	að	nemendur	fyndu	nafnorð	í	umhverfi	sínu	og	

ynnu	svo	með	þau.	Í	samtali	eftir	þessi	verkefni	nefndu	nemendur	að	þeir	skildu	betur	hvað	
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nafnorð	væru	og	þótti	höfundi	skýrt	að	nemendur	tóku	framförum	milli	verkefna	í	greiningu	

og	meðferð	nafnorða.		

Í	öðru	verkefni	komu	útsjónarsemi	og	sköpunarkraftur	nemenda	höfundi	skemmtilega	á	

óvart.	Nemendur	áttu	að	beita	snjalltæki	og	myndgera	stigbreytingu	lýsingarorðs.	Allir	fengu	

þrjá	miða	sem	þeir	skrifuðu	á	lýsingarorð	í	frumstigi.	Í	ljós	komu	skemmtilegar	og	frumlegar	

lausnir	þar	sem	sumir	hópanna	notuðu	umhverfið	til	hjálpar.	Til	dæmis	myndgerði	einn	hópur	

stigbreytingu	á	orðinu	 lítill	með	þremur	misstórum	snjóboltum.	Annar	notaði	snjóinn	til	að	

teikna	 mynd	 á	 vegg	 og	 kynna	 stigbreytingu	 á	 lýsingarorðinu	 grannur.	 Eftir	 tímann	 sögðu	

nemendur	 að	 þeir	 hefðu	 lært	 betur	 að	 vinna	 saman,	 vera	 hugmyndaríkir,	 finna	 lausnir	 á	

vandamálum,	vanda	vel	til	verka	og	auðvitað	að	stigbreyta	lýsingarorð.	
Ef	velja	á	eitthvert	eitt	verkefni	sem	stóð	upp	úr	telur	höfundur	að	verkefnið	þyrlan	hafi	

verið	það	verkefni	sem	krakkarnir	skemmtu	sér	best	við.	Í	samtali	við	nemendur	þegar	inn	var	

komið	 voru	 nemendur	 allir	 sammála	 um	 verkefnið	 hefði	 verið	 skemmtilegt,	 krefjandi	 og	

lærdómsríkt.	Þetta	verkefni	var	með	öll	einkenni	góðra	verklegra	viðfangsefna	þar	sem	náttúra	
og/eða	nærumhverfið	var	beinlínis	nýtt	í	vinnunni.	Nemendur	sögðust	hafa	æft	sig	í	að	nota	

málband	og	skeiðklukku,	reikna	tímamismun	og	lengdarmismun,	vera	saman	í	liði,	reikna	með	
vindinum,	 vera	þolinmóðir	og	 vanda	 sig	 í	mælingum.	Það	 sem	hér	 virtist	 líka	hafa	glatt	og	
hleypt	kappi	í	marga	var	að	nemendur	þurftu	í	sameiningu	að	leysa	tiltekna	þraut,	ræða	saman	

um	hvernig	líklegast	væri	best	að	bera	sig	að,	af	hverju,	prófa	síðan	og	ræða	hvernig	fór.	Í	þessu	
fólst	ekki	aðeins	verklegt	viðfangsefni	sem	virðist	kjarninn	í	spennandi	útikennsluverkefnum	
að	mati	nemenda	heldur	mættu	þeir	áskorun	sem	virtist	ögra	þeim	á	margan	hátt.		

Þá	voru	nokkur	verkefni	sem	hjálpuðu	nemendum	að	átta	sig	á	að	þeir	gætu	haft	áhrif	á	

umhverfi	sitt.	Eftir	verkefnið	um	hönnun	á	skólalóð	voru	sumir	nemendur	ekki	vissir	hvort	til	

stæði	að	breyta	skólalóðinni	í	raun.	Einn	nemandi	spurði	„en	ætlum	við	að	færa	hólinn?“	en	

annar	svaraði	„nei,	þetta	var	bara	svona	æfing	að	nota	hugmyndaflugið“.	Þannig	höfðu	þeir	

líka	þjálfast	í	að	veita	eigin	námi	athygli	en	einnig	að	þeir	gætu	mögulega	haft	áhrif.	Dæmi	um	

það	 var	 að	 nemendur	 vildu	 fá	 að	 skrifa	 skólastjóranum	 bréf	 og	 biðja	 um	 nýjar	 körfur	 á	

körfuboltavöllinn	sem	hæfðu	þeirra	hæð	og	aðrir	vildu	fá	stór	tré	sem	hægt	væri	að	klifra	í.	

Slíkt	bréf	gæti	leitt	til	breytinga	og	virtust	nemendur	fullir	trúar	á	að	það	væri	möguleiki.		

Í	hnotskurn	virðist	lærdómur	nemenda	hafa	verið	fjölbreyttur.	Vinna	við	verkefnin	sjálf	sem	

og	samtölin	eftir	þau	virðast	hafa	stuðlað	að	því	að	nemendur	urðu	smám	saman	meðvitaðri	
um	hvað	þeir	lærðu	nýtt	og	í	hverju	þjálfun	þeirra	fólst.	Nemendur	voru	ánægðastir	þegar	þeir	

þurftu	í	sameiningu	að	móta	lausn	við	einhverri	þraut,	prófa	lausn	sína	og	ræða	hvernig	fór,	

en	líka	þegar	viðfangsefnin	snerust	beint	um	rýni	í	útiumhverfið.	Oft	komu	nemendur	kennara	
og	sjálfum	sér	á	óvart.	Þetta	á	við	um	útsjónarsemi	við	úrlausn	verkefnanna	sem	og	skapandi	

leiðir	sem	nemendur	beittu	við	kynningu	á	hugmyndum	sínum.	Þau	verkefni	sem	gerðu	miklar	
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kröfur	 voru	 gjarnan	 þau	 sem	 fengu	 góða	 umsögn	 því	 þar	 reyndi	 ekki	 aðeins	 á	 heldur	 var	

umbunin	 dýpri	 skilningur	 og	 aukin	 forvitni.	 Þá	 fólust	 í	 samtölunum	 við	 nemendur	 ákveðin	
tækifæri	 fyrir	nemendur	 til	að	orða	hugsanir	 sínar,	hlusta	á	sjónarmið	annarra	og	máta	sig	

þannig	 við	 nýjar	 hugmyndir	 og	 sjónarhorn	 sem	 aftur	 kveikti	 aðrar	 hugmyndir	 hjá	 þeim	og	

spurningar	innra	með	þeim	sjálfum.	Í	þessu	fólst	dýrmætt	gildi	samtalanna	sem	byggðust	á	því	
að	ræða	lærdóminn,	þ.e.	að	ræða	saman	um	námið,	lausnirnar	og	leiðirnar	að	þeim.	
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5 Umræður	

Tilgangur	 þessa	meistaraverkefnis	 var	 að	 rýna	 í	 eigið	 starf	 til	 að	 þróa	 útikennslu	 í	 4.	 bekk	

grunnskóla	 með	 samtölum	 við	 nemendur.	 Höfundur	 lagði	 17	 útikennsluverkefni	 fyrir	

nemendur	sem	tengdust	6	mismunandi	námsgreinum.	

Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	eru	að	mörgu	leyti	 í	takt	við	það	sem	fræðimenn	hafa	
komist	að.	Líkt	og	Tovey	(2007)	benti	á	fá	nemendur	meira	svigrúm	úti	og	frelsi	til	að	hreyfa	

sig,	nota	þann	 raddstyrk	 sem	þeim	hentar	og	prófa	 sig	áfram.	Þetta	átti	 vel	 við	 í	 nokkrum	

útikennsluverkefnanna.	Reynslan	sýndi	höfundi	að	 í	útikennslunni	 fengu	nemendur	að	nýta	

skynfærin	á	annan	veg	en	gert	er	að	jafnaði	í	hefðbundinni	kennslustund	í	skólastofu.	Er	það	í	

góðu	samræmi	við	það	sem	Gilbertson	og	félagar	(2006)	kynntu.	Því	kom	ekki	á	óvart	að	mörg	

verkefnanna	heppnuðust	vel	og	nemendurnir	brugðust	vel	þeim	áskorunum	sem	fyrir	þá	voru	

lagðar.	

Í	þróun	verkefnanna	efldist	höfundur	við	að	nýta	nærumhverfi	skólans	jafnt	og	þétt	betur	

líkt	og	Dewey	(1938/2000)	hafði	bent	á	að	væri	mikilvægt.	Þannig	varð	nærumhverfið	bæði	að	
viðfangsefni	og	vettvangi	námsins,	eða	það	sem	Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir	

(2014)	 kalla	 staðtengt	 nám.	 Þá	 kom	 ekki	 á	 óvart	 að	 verkefnin	 sem	 nemendum	 fannst	

áhugaverðust	og	sköpuðu	mestar	umræður	og	pælingar	þegar	komið	var	inn	í	kennslustofuna	

voru	einmitt	verkefnin	sem	kröfðust	þess	að	safna	gögnum	eða	leysa	þrautir.	Það	er	mjög	í	
anda	þess	 sem	Dewey	 (1938/2000)	 lagði	 ríka	áherslu	á	enda	 fengu	nemendur	þjálfun	 sem	

krafðist	beitingu	skynfæra,	athugunar,	ímyndunarafls	og	rökhugsunar.	

Ef	rýnt	er	í	hugtökin	sem	tengjast	útikennslu	og	útinámi	teljast	verkefnin	sem	prófuð	voru	

með	 nemendum	 (sjá	 viðauka	 A)	 sem	 grenndarkennsla	 og/eða	 staðtengt	 nám	 (Inga	 Lovísa	

Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	

Í	mörgum	tilfellum	buðu	verkefnin	upp	á	paravinnu	eða	hópavinnu.	Hæfði	það	þessum	
aldurshópi	vel	en	oft	gekk	höfundi	vel	að	raða	nemendum	í	hópa	eftir	ólíkri	getu.	Er	það	í	takt	

við	áherslur	Vygotsky	um	að	nemendur	af	ólíku	getu	og	þroskastigi	geti	hentað	vel	í	hópa	og	
paravinnu	fyrir	alla	aðila	(Vygotsky,	1978).		

Loks	var	það	veðrið,	þessi	þáttur	sem	enginn	getur	stjórnað.	Í	raun	kom	ekki	á	óvart	að	sjá	

hversu	mikil	áhrif	veðrið	hafði	á	nemendur.	Prófun	verkefnanna	var	hluti	af	meistaraverkefni	

höfundar	 sem	 hafði	 ákveðinn	 tímaramma.	 Því	 varð	 að	 hrökkva	 eða	 stökkva.	 Í	 öðrum	

aðstæðum	hefði	mátt	hliðra	til	í	skólastarfinu,	láta	sum	verkefni	bíða	betra	veðurs,	en	kannski	

ekki.	Ferlið	sem	hér	var	farið	var	lærdómsríkt	fyrir	alla	og	aldrei	var	farið	út	í	veðri	sem	þótti	

ekki	 öruggt	 eða	 líklegt	 til	 að	 valda	 hræðslu.	 Hins	 vegar	 sveiflaðist	 munurinn	 á	 gæðum	

kennslustunda	og	upplifun	nemenda	skýrt	eftir	veðri.	Ef	veður	var	þurrt	og	ekki	mikill	vindur	
voru	 nemendur	 kátir	 og	 unnu	 mjög	 vel.	 Vakti	 það	 upp	 spurningar	 hvort	 beina	 ætti	 allri	
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útikennslu	að	haust-	og	vormánuðum	nema	ef	til	vill	þegar	vinna	ætti	sérstaklega	með	snjó.	

Kallar	það	á	frekari	rannsóknir	og/eða	samtal	við	aðra	kennara	því	oft	virðast	hinar	eiginlegu	
hindranir	 útikennslu	 helst	 felast	 í	 viðhorfum	 kennaranna	 sjálfra	 en	 ekki	 nemenda	 (Astrid	

Jóhanna	Kristjánsdóttir,	2016;	Rickinson	o.fl.,	2004).	

Það	sem	kom	höfundi	 í	upphafi	 í	opna	skjöldu	var	hversu	 langan	tíma	sumir	nemendur	

þurftu	 til	 að	klæða	sig	 í	útiföt	og	 fara	út	á	 skólalóð.	Þessi	 reynsla	varð	höfundi	dýrmæt	og	

minnti	á	að	börn	þurfa	tíma	og	daglegar	athafnir	taka	tíma.	Ef	útikennslan	fer	fram	að	hausti	

eða	vori	eru	færri	í	umfangsmiklum	útifötum	og	því	tekur	sá	hluti	ferlisins	líklega	styttri	tíma.	

Hins	 vegar	 virðist	 reynslan	 af	 þessum	 verkefnum	 benda	 til	 að	 þegar	 kennari	 prófar	 nýja	

kennsluhætti	 tekur	 undirbúningurinn	 lengri	 tíma	 en	 þegar	 undirbúin	 er	 hefðbundin	

kennslustund.	Því	er	einn	af	lærdómum	höfundar	að	mikilvægt	sé	að	útikennslutíminn	sé	vel	

skipulagður.	Ávinningur	útivinnunnar	og	samtalanna	á	eftir	er	ótvíræður	og	að	mati	höfundar	

vel	þess	virði	að	skoða	hvort	ekki	eigi	að	binda	tiltekinn	tíma	nemenda	í	útikennslu.	

Helstu	áskoranir	höfundar	lágu	þó	ekki	á	sviði	undirbúningstímans	eða	skipulagsins.	Mest	

reyndi	á	höfund	við	að	móta	og	tengja	hæfniviðmið	einstakra	verkefna	við	námsmat.	Í	upphafi	

vinnunnar	 var	námsmatið	 frekar	ónákvæmt	og	ekki	 unnið	af	nógu	miklum	skilningi.	Nú	að	
loknu	 þessu	 námsferli	 eru	 hæfniviðmiðin	 mælanlegri,	 betur	 tengd	 viðfangsefnunum	 sem	
nemendur	voru	að	vinna	og	því	sem	þeir	áttu	að	læra	af	þeim.	Þá	byggir	námsmatið	skýrar	á	

því	sem	Aðalnámskrá	grunnskóla	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013)	leiðbeinir	um	
og	felur	í	sér	leiðsagnarmat	á	meðan	vinnan	stendur	yfir	og	strax	í	kjölfar	hennar.	

Eftir	hvert	einasta	verkefni	átti	kennari	samtal	við	nemendur	um	verkefnið	sem	hafði	verið	

unnið.	 Í	 byrjun	 var	 kennari	 óvanur	 að	 leiða	 slíkt	 samtal	 og	 umræður.	 Eftir	 því	 sem	 leið	 á	

verkefnaloturnar	jókst	öryggi	og	færni	kennara,	en	líka	nemenda	sem	áttuðu	sig	smám	saman	

á	gildi	þess	að	ræða	eigið	nám	og	orða	hugsanir	um	hvað	gekk	vel	og	hvað	vakti	forvitni.	Varð	

það	ríkulegt	ferli	sem	höfundur	mun	ætíð	búa	að.		

Margt	 tókst	 vel	 í	 þessu	 ferli	 og	 margt	 hefur	 lærst.	 Höfundur	 er	 staðráðinn	 í	 að	 hafa	

útikennslu	sem	reglulegan	þátt	í	vinnu	nemenda	og	tengja	saman	margar	námsgreinar	í	hverju	

verkefni.	Nú	þegar	liggja	fyrir	17	verkefni	sem	prófuð	hafa	verið,	slípuð	til	og	nota	má	í	margs	
konar	 aðstæðum.	 Þessi	 verkefni	 hafa	 líka	 skapað	 aðrar	 hugmyndir	 sem	 bíða	 prófunar	 og	

samtals	við	nemendur,	samtals	um	hvað	og	hvernig	þeir	vilja	læra	ásamt	hvernig	kennarinn	

getur	skapað	þeim	aðstæður	og	áskoranir	sem	þroski	hvern	og	einn	á	sínum	forsendum.		
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6 Lokaorð	

Tilgangur	 þessa	meistaraverkefnis	 var	 að	 rýna	 í	 eigið	 starf	 til	 að	 þróa	 útikennslu	 í	 4.	 bekk	

grunnskóla	með	samtölum	við	nemendur.		

Það	sem	er	minnisstæðast	í	öllu	ferlinu	eru	þau	verkefni	þar	sem	nemendur	voru	sérlega	

áhugasamir	og	virkir.	Forvitnir	og	einbeittir	nemendur	gera	starf	kennarans	svo	gefandi.	Þrátt	
fyrir	að	útikennsla	sé	krefjandi	í	undirbúningi,	framkvæmdin	geti	verið	tímafrek	og	hnattstaða	

Íslands	færi	oft	lítið	útiveður	yfir	háveturinn	er	útikennsla	kennsluaðferð	sem	ætti	að	vera	hluti	

af	upplifun	og	námi	barna	í	skólastarfi.	

Lærdómur	höfundar	í	gegnum	allt	ferlið	var	mikill	og	mun	nýtast	vel	í	starfi.	Þessi	æfing	

mín	í	rýni	í	eigið	starf	hefur	orðið	til	þess	að	ég	lít	gagnrýnni	augum	á	margt	í	daglegu	starfi	

kennarans	og	tel	ég	mig	hafa	þjálfast	í	að	greina	hvers	konar	verkefni	gætu	hentað	úti	og	hvaða	

verkefni	mætti	alveg	eins	vinna	inni.	Megintilgangurinn	er	að	velja	nemendum	viðfangsefni	
sem	gefa	þeim	ríkulega	reynslu	og	reyna	á	öll	skynfæri	þeirra,	gefa	þeim	tækifæri	til	að	kynnast	

nærumhverfi	sínu	og	grenndarsamfélagi	og	þannig	öðlast	reynslu	sem	getur	fært	þeim	enn	
ríkulegri	upplifun	síðar	meir.		
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Viðauki	A:	Verkefnasafnið	

	

	

	

	

	

Útikennsla	í	4.	bekk	

Verkefnasafn	

Ólafur	Sigurðsson	

	
Verkefnasafnið	er	safn	verkefna	sem	fengin	voru	úr	ýmsum	áttum.	Verkefnin	
taldi	höfundur	henta	vel	fyrir	útikennslu	með	4.	bekk	í	nærumhverfi	skóla	
nemenda.	

Verkefnin	reyna	á	ýmsa	hæfni	nemenda	og	tengjast	mörgum	námsgreinum.	

Búið	er	að	prófa	öll	verkefnin	og	slípa	til	að	fenginni	reynslu	kennara	og	eftir	
ábendingum	frá	nemendum.	
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Vísbendingar	í	umhverfinu	
Hæfniviðmið	
Að	loknu	verkefni	á	nemandi	að	geta:	

• Raðað	saman	vísbendingum	í	orð	eða	málshætti	
• Útskýrt	merkingu	hugtaks	eða	málsháttar	
• Hlustað	þegar	aðrir	tala	og	grípa	ekki	fram	í	
• Komið	sínum	sjónarmiðum	á	framfæri	af	kurteisi	

Tímalengd	
60	mínútna	kennslustund	
Verkefnalýsing	
Verkefnið	gengur	út	á	að	nemendum	er	skipt	í	hópa	sem	hver	fær	sinn	lit	og	
fara	þeir	á	milli	7–10	stöðva	á	skólalóðinni	sem	eru	allar	í	sjónmáli	við	kennara.	
Nemendur	eiga	að	finna	miða	í	sínum	lit	sem	á	eru	einstakir	bókstafir	sem	raða	
skal	í	orð	er	tengjast	staðnum	sem	nemendur	eru	á	hverju	sinni	eða	orð	sem	
raða	á	saman	í	málshátt.	

1. Fyrir	tímann	prentar	kennarinn	út	orð	eða	stafi	á	lituð	blöð,	klippir	út	og	
setur	í	plastvasa.	Kennari	setur	plastvasana	á	nokkra	mismunandi	staði	á	
svæðinu	þar	sem	vinnan	á	að	fara	fram.	

2. Nemendum	er	skipt	í	þriggja	manna	hópa.	Hver	hópur	fær	úthlutað	lit	og	
býr	til	nafn	á	hópinn	sinn.	Nemendur	fara	út	á	skólalóð	eða	það	útisvæði	
sem	er	notað	í	útikennsluna	og	leitar	að	plastvösum	með	sínum	lit.	
Hópurinn	leysir	verkefnið	og	fer	síðan	til	kennara	með	niðurstöðuna.	Þá	
fær	hópurinn	upplýsingar	á	hvaða	stöð	hann	fer	næst.		

Úrvinnsla	

Hérna	felst	úrvinnslan	í	að	nemendur	segja	hinum	hvað	hugtökin	og	
málshættirnir	merkja	þegar	þeir	eru	komnir	inn.	
Námsmat	
Þegar	hver	hópur	kemur	með	niðurstöður	af	hverri	stöð	skráir	kennari	hjá	sér	
hversu	vel	hefur	tekist	til	en	lokamat	á	hvort	nemendur	hafi	náð	hæfninni	með	
verkefninu	fer	fram	eftir	samtalið	inni	í	stofu.	Kennari	merkir	A	hjá	þeim	
nemendum	sem	geta	það	sem	stefnt	var	að,	B	hjá	þeim	sem	þurfa	leiðsögn	og	
að	bæta	sig	eða	C	hjá	þeim	sem	þurfa	mikla	leiðsögn	og	að	taka	sig	verulega	á.	
Þannig	skráir	kennari	7–10	bókstafi	hjá	hverjum	nemanda	hópsins	og	getur	í	
kjölfarið	séð	hvort	þróun/framfarir	hafi	orðið	meðan	á	verkefninu	stóð.	
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Greinir	á	orð	
Hæfniviðmið	

Að	loknu	verkefni	á	nemandi	að	geta:	

• Leitað	eftir	aðstoð	
• Bætt	greini	við	nafnorð	
• Haldið	stutta	kynningu	fyrir	kennara	og	nemendur	á	eigin	lausnum	

Tímalengd	
40	mínútna	kennslustund	
Verkefnalýsing	
Verkefnið	gengur	út	á	að	nemendur	ganga	um	nærumhverfi	sitt,	koma	auga	á	
nafnorð	og	bæta	við	þau	greini.	

1. Nemendur	taka	með	sér	línustrikað	blað	og	skriffæri	og	koma	sér	fyrir	á	
útisvæði.	

2. Nemendur	starfa	einir,	þeir	skipta	blaðinu	sínu	í	tvo	dálka.	Þeir	finna	orð	í	
umhverfi	sínu	og	skrifa	þau	upp	í	vinstri	dálkinn	á	blaðinu,	í	hægri	dálkinn	
setja	þeir	sama	orð	nema	bæta	við	það	greini.	

3. Nemendur	kynna	niðurstöður	sínar	fyrir	samnemendum	og	kennara.	
Úrvinnsla	
Úrvinnslan	felst	í	því	að	nemendur	segja	samnemendum	og	kennara	hvaða	orð	
þeir	fundu	og	hvernig	þau	orð	eru	með	greini.	
Námsmat	
Kennari	fylgist	með	og	metur	nemendur	eftir	hæfniviðmiðum	á	meðan	verkefni	
stendur.	Kennari	hlustar	vel	á	kynningu	nemenda	og	metur	hæfni	þeirra.	
Kennari	merkir	A	hjá	þeim	nemendum	sem	geta	það	sem	stefnt	var	að,	B	hjá	
þeim	sem	þurfa	leiðsögn	og	að	bæta	sig	eða	C	hjá	þeim	sem	þurfa	mikla	
leiðsögn	og	að	taka	sig	verulega	á.	
Heimild	

Hekla	Þöll	Stefánsdóttir	(2015).	
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Smásagan	
Hæfniviðmið	
Að	loknu	verkefni	á	nemandi	að	geta:	

• Hlustað	og	horft	með	athygli	á	upplestur	
• Unnið	úr	upplýsingum	sem	hlustað	hefur	verið	á	eða	lesið	

Tímalengd	
40	mínútna	kennslustund	
Verkefnalýsing	
Verkefnið	gengur	út	á	að	nemendur	horfi	og	hlusti	með	athygli	á	upplestur	á	
sögu	frá	kennara.	Nemendur	fara	svo	út	á	útisvæði,	leita	að	spurningum	sem	
kennari	hefur	hengt	upp	og	svara	þeim.	

1. Áður	en	lagt	er	af	stað	út	les	kennarinn	stutta	sögu	eða	fræðitexta	fyrir	
nemendur	sem	tengist	umhverfinu	á	einn	eða	annan	hátt.	Nemendur	
fara	svo	út	og	starfa	í	pörum.		

2. Fyrir	tímann	er	kennarinn	búinn	að	hengja	upp	sex	spurningar	hér	og	þar	
á	útisvæðinu,	t.d.	binda	spurningar	við	tré	eða	hengja	á	brunahana.	Gott	
er	að	vera	búinn	að	plasta	spurningarnar	svo	þær	þoli	betur	vind	og	vatn.		
Spurningarnar	verða	að	vera	númeraðar	og	það	má	ekki	vera	of	erfitt	
fyrir	nemendur	að	finna	þær.	Nemendur	verða	að	vita	áður	en	þeir	fara	
út	hversu	mörgum	spurningum	þeir	eiga	að	svara.		

3. Kennari	kemur	sér	fyrir	á	miðju	útisvæðinu	þannig	að	hann	sjái	vel	alla	
nemendur.	Nemendur	ganga	eða	hlaupa	um	útisvæðið	og	leita	að	
spurningum.	Þeir	lesa	spurninguna	og	finna	svarið	við	henni.	Nemendur	
koma	þá	til	kennara	og	segja	honum	svarið.	Ef	svarið	er	rétt	fá	nemendur	
stimpil	á	hendina	og	leita	síðan	að	næstu	spurningu.	Ef	svarið	er	vitlaust	
þá	fá	þeir	að	lesa	útprentað	eintak	af	sögunni	og	finna	rétt	svar	áður	en	
þeir	halda	áfram.	

Úrvinnsla	
Úrvinnslan	felst	í	því	að	nemendur	finni	svar	við	spurningum	og	segi	kennara	
hvert	svarið	er.	
Námsmat	
Kennari	fylgist	með	og	metur	nemendur	eftir	hæfniviðmiðum.	Kennari	fylgist	
með	á	meðan	hann	les	söguna	hver	er	að	fylgjast	með	af	athygli	og	hverjir	þurfa	
að	bæta	sig.	Kennari	fær	nemendur	í	sex	skipti	til	sín	og	metur	nemendur	í	
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hvert	skipti,	hvort	þeir	geti	unnið	úr	þeim	upplýsingum	sem	þeir	hlustuðu	á	eða	
lásu.	Kennari	merkir	A	hjá	þeim	nemendum	sem	geta	það	sem	stefnt	var	að,	B	
hjá	þeim	sem	þurfa	leiðsögn	og	að	bæta	sig	eða	C	hjá	þeim	sem	þurfa	mikla	
leiðsögn	og	að	taka	sig	verulega	á.	
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Ramminn	
Hæfniviðmið	

Að	loknu	verkefni	á	nemandi	að	geta:	

• Komið	auga	á	nafnorð	og	lýsingarorð	í	umhverfi	sínu	
• Útskýrt	muninn	á	nafnorði	og	lýsingarorði	

Tímalengd	
60	mínútna	kennslustund	
Verkefnalýsing	
Verkefnið	gengur	út	á	að	nemendur	útbúi	ramma	úr	A5-pappírskartoni.	
Nemendur	fara	svo	út	á	útisvæði	og	ræða	við	samnemendur	um	þau	nafnorð	
og	lýsingarorð	sem	þeir	sjá	í	gegnum	rammann.	

1.	Nemendur	fá	kartonblað	í	stærð	A5.	Þeir	klippa	út	miðjuna	á	blaðinu	
með	skærum	og	búa	þannig	til	ramma.	Gott	er	að	miða	við	að	nemendur	
klippi	úr	miðjunni	þannig	þeir	skilji	eftir	um	það	bil	3-4	cm	þykkan	
ramma.	
2.	Nemendur	starfa	í	pörum	og	pörin	fara	út	á	útisvæðið	með	rammann	
sinn.	Nemendur	beina	rammanum	á	mismunandi	staði	á	útisvæðinu.	
Nemendur	skiptast	á	að	finna	nafnorð	og	lýsingarorð	og	segja	hinum	frá.	
Þeir	segja	t.d.	„Ég	sé	nafnorð	og	það	er	rennibraut,	ég	sé	lýsingarorð	og	
það	er	brött“.	Nemendur	hafa	frelsi	til	að	ganga	um	útisvæðið	og	beina	
ramma	sínum	hvert	sem	er.	Ef	nemendum	er	farið	að	leiðast	að	skiptast	á	
að	finna	orð	geta	þeir	farið	í	leik	með	rammann	sem	virkar	á	svipaðan	
hátt.	Þeir	beina	ramma	sínum	eitthvert	og	segja	t.d.	„Ég	sé	nafnorð	og	
það	byrjar	á	R“.	Hinn	á	þá	að	horfa	hvert	hann	beinir	rammanum	og	
reyna	að	finna	út	hvert	orðið	er.	

Úrvinnsla	
Úrvinnslan	felst	í	því	að	nemendur	nýti	rammann	við	að	finna	lýsingarorð	og	
nafnorð	í	umhverfi	sínu	og	deili	niðurstöðum	með	kennara	og	samnemendum.	
Námsmat	
Kennari	fylgist	með	og	metur	nemendur	eftir	hæfniviðmiðum.	Kennari	gengur	á	
milli	paranna	og	metur	hvort	þau	komi	auga	á	lýsingarorð	og	nafnorð	í	sínu	
umhverfi.	Kennari	gengur	einnig	til	allra	nemenda	og	biður	þá	um	að	útskýra	
fyrir	sér	muninn	á	lýsingarorði	og	nafnorði.	Kennari	merkir	A	hjá	þeim	
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nemendum	sem	geta	það	sem	stefnt	var	að,	B	hjá	þeim	sem	þurfa	leiðsögn	og	
að	bæta	sig	eða	C	hjá	þeim	sem	þurfa	mikla	leiðsögn	og	að	taka	sig	verulega	á.	
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Stigbreyting	lýsingarorða	
Hæfniviðmið	
Að	loknu	verkefni	á	nemandi	að	geta:	

• Kynnt	stigbreytingu	lýsingarorða	með	látbragði	
• Komið	sínum	skoðunum	á	framfæri	af	kurteisi	

Tímalengd	
80	mínútna	kennslustund	
Verkefnalýsing	
Verkefnið	gengur	út	á	að	nemendur	finni	lýsingarorð	og	skrifi	þau	niður.	Svo	
fara	nemendur	út	með	snjalltæki,	stigbreyta	lýsingarorð	með	leikrænum	hætti	
og	taka	myndir	af	því.	

1.	Áður	en	haldið	er	út	skrifa	nemendur	2-4	lýsingarorð	á	mann	í	
frumstigi	á	litla	miða	og	kennarinn	safnar	þeim	saman.	

	
2.	Nemendur	starfa	3-4	í	hóp.	Þeir	draga	miða	hjá	kennara	og	fá	
snjalltæki	með	myndavél	í	hendurnar.	

	
3.	Nemendur	taka	myndir	eða	myndbönd	af	látbragði	sínu	sem	sýnir	
stigbreytingu	á	lýsingarorðinu	sem	þeir	drógu.		

	
4.	Í	lok	tímans	er	farið	aftur	inn	í	kennslustofu	og	nemendur	fá	að	sýna	
vinnu	sína	á	skjávarpa.	

Námsmat	
Kennari	fylgist	með	og	metur	nemendur	eftir	hæfniviðmiðum.	Kennari	gengur	á	
milli	hópanna	og	fylgist	með	samskiptum	þeirra.	Kennari	metur	hvort	
nemendur	geti	komið	sínum	sjónarmiðum	og	tillögum	á	framfæri	af	kurteisi.	
Kennari	fylgist	með	sýningu	nemenda	á	stigbreytingunni	með	látbragði	og	
metur	hvernig	það	gekk.	Kennari	merkir	A	hjá	þeim	nemendum	sem	geta	það	
sem	stefnt	var	að,	B	hjá	þeim	sem	þurfa	leiðsögn	og	að	bæta	sig	eða	C	hjá	þeim	
sem	þurfa	mikla	leiðsögn	og	að	taka	sig	verulega	á.	
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Nemendur	finna	hluti	í	umhverfi	
Hæfniviðmið	
Að	loknu	verkefni	á	nemandi	að	geta:	

• Hlustað	þegar	aðrir	tala	
• Lagt	sitt	af	mörkum	í	hópastarfi	
• Fundið	hluti	í	umhverfi	sínu	eftir	leiðbeiningum	frá	kennara	

Tímalengd	
40	mínútna	kennslustund	
Verkefnalýsing	
Verkefnið	gengur	út	á	að	nemendur	vinni	saman	við	að	finna	hluti	í	umhverfinu	
eftir	leiðbeiningum	frá	kennara.	

1.	Kennari	skiptir	nemendum	í	4-5	manna	hópa.	Hóparnir	raða	sér	í	raðir	
á	útisvæði	og	keppa	við	hina	hópana.	
2.	Kennari	gefur	fyrirmæli	um	að	sækja	ákveðna	hluti	sem	eru	í	umhverfi	
nemenda.	Dæmi	um	hluti	sem	nemendur	eiga	að	sækja	er	hlutur	sem	er	
grænn	á	litinn,	hlutur	sem	byrjar	á	S,	hlutur	sem	er	í	karlkyni,	hlutur	sem	
er	þrjú	atkvæði	eða	hlutur	sem	er	þunnur.	
3.	Fyrsta	liðið	til	að	skila	kennara	hlut	sem	beðið	var	um	fær	flest	stig	og	
svo	koll	af	kolli.	Síðasta	liðið	sem	skilar	hlut	fær	eitt	stig.	Það	er	gott	
fyrirkomulag	til	að	allir	fái	stig	fyrir	sitt	framlag.	Liðin	geta	einnig	unnið	
sér	inn	stig	með	jákvæðni,	að	hrósa	samnemendum,	hvetja	hópfélaga	
eða	önnur	lið	áfram	eða	sýna	góða	samvinnu.	

Námsmat	
Kennari	fylgist	vel	með	hvort	nemendur	hlusti	með	athygli	þegar	hann	talar	og	
útskýrir	reglur	eða	gefur	fyrirmæli.	Hann	metur	einnig	hvort	nemendur	geti	
hlustað	á	samnemendur	sína.	Kennari	fylgist	með	hvort	nemendur	leggi	sitt	af	
mörkum	í	hópastarfi	og	hjálpi	hópfélögum	sínum.	Að	lokum	fylgist	kennari	með	
og	metur	hvort	nemendur	geti	fundið	hluti	í	umhverfinu	eftir	leiðbeiningum	frá	
kennara.	
Kennari	merkir	A	hjá	þeim	nemendum	sem	geta	það	sem	stefnt	var	að,	B	hjá	
þeim	sem	þurfa	leiðsögn	og	að	bæta	sig	eða	C	hjá	þeim	sem	þurfa	mikla	
leiðsögn	og	að	taka	sig	verulega	á.	
	

	 	



	

53 

Orðagisk	
Hæfniviðmið	
Að	loknu	verkefni	á	nemandi	að	geta:	

• Tjáð	sig	með	aðstoð	leikrænnar	tjáningar	frammi	fyrir	hópi	
• Komið	auga	á	nafnorð	í	umhverfi	sínu	

Tímalengd	
60	mínútna	kennslustund	
Verkefnalýsing	
Verkefnið	gengur	út	á	að	nemendur	finna	nafnorð	í	ákveðnum	flokkum	sem	
tengjast	umhverfi	sem	nemendur	starfa	í	og	skrifa	orðin	niður	á	miða.	
Nemendur	fá	svo	miða	frá	öðrum	hópi	og	skiptast	á	að	leika	orðin	fyrir	sína	
hópfélaga.	

1.	Nemendur	fá	þær	leiðbeiningar	að	þeir	eigi	að	fara	út	og	finna	16	
nafnorð	sem	tengjast	ákveðnum	flokkum.	Nemendur	hafa	10	mínútur	til	
að	finna	þessi	nafnorð.	Flokkarnir	eru	fjórir;	eitthvað	sem	er	lifandi,	
eitthvað	sem	er	dautt,	eitthvað	sem	tengist	umferð	og	eitthvað	sem	er	
litríkt.	Nemendur	vinna	saman	í	3-4	manna	hópum	og	skrifa	niður	4	orð	í	
hverjum	flokki	á	litla	miða.	Nemendur	merkja	miðana	sína	með	nafni,	
brjóta	þá	saman	og	setja	í	plastvasa.	
2.	Þegar	10	mínútur	eru	liðnar	hitta	allir	hóparnir	kennara	á	stað	sem	
kennari	gaf	upp	fyrir	tímann.	Nemendur	skila	kennara	plastvasa	með	
miðunum	í.	Kennari	dreifir	plastvösum	á	hópana	þannig	að	nemendur	fá	
plastvasa	með	miðum	frá	öðrum	hópi.	
3.	Hóparnir	koma	sér	fyrir	á	útisvæðinu	þannig	að	gott	bil	er	á	milli	hópa.	
Nemendur	úr	hópunum	skiptast	á	að	draga	orð	úr	plastvasanum	og	leika	
orðið	fyrir	hópfélaga	sína.	Í	leikþættinum	má	hvorki	tala	né	benda.	

Námsmat	
Kennari	gengur	á	milli	hópanna	og	metur	hvort	nemendur	ná	að	nýta	sér	
leikræna	tjáningu	til	að	tjá	sig	fyrir	framan	hópinn.	Í	lok	tímans	safnar	kennari	
plastvösunum	með	miðunum	á.	Nemendur	merktu	miðana	sína	með	nafni	og	
kennari	metur	því	hvern	og	einn	nemanda,	hvort	hann	hafi	náð	að	koma	auga	á	
nafnorð	í	umhverfi	sínu.	
Kennari	merkir	A	hjá	þeim	nemendum	sem	geta	það	sem	stefnt	var	að,	B	hjá	
þeim	sem	þurfa	leiðsögn	og	að	bæta	sig	eða	C	hjá	þeim	sem	þurfa	mikla	
leiðsögn	og	að	taka	sig	verulega	á.		 	
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Frumsamið	ljóð	
Hæfniviðmið	
Að	loknu	verkefni	á	nemandi	að	geta:	

• Sett	í	orð	og/eða	ljóð	upplifun	úr	nærumhverfi	
• Komið	auga	á	og	samið	ljóð	með	endarími	

Tímalengd	
60	mínútna	kennslustund	
Verkefnalýsing	
Verkefnið	gengur	út	á	að	nemendur	fari	út	og	finni	sér	stað	sem	þeir	geta	verið	í	
friði.	Þeir	hlusta,	skoða	og	rannsaka	umhverfið.	Þeir	skrifa	niður	hjá	sér	sína	
upplifun	og	útbúa	ljóð	með	endarími	út	frá	því.	

1.	Áður	en	nemendur	fara	á	útisvæði	rifjar	kennari	upp	með	þeim	hvað	
endarím	er.	
2.	Nemendur	fara	út	á	útisvæði,	finna	sér	stað	þar	sem	þeim	líður	vel	á	og	
sitja	einir	þar	um	stund.	Nemendur	loka	augunum	og	einbeita	sér	að	
umhverfishljóðum,	þeir	skrá	niður	á	vinnublað	sem	kennari	lét	þá	fá	það	
sem	þeir	heyra,	síðan	opna	þeir	augun	og	skrá	niður	allt	sem	þeir	sjá.	
Þegar	nemendur	telja	sig	hafa	lokið	við	að	skrá	niður	það	sem	þeir	heyra	
og	sjá	hefjast	þeir	handa	við	að	semja	ljóð	og	nota	þau	orð	sem	þeir	
skráðu	niður	hjá	sér	til	að	veita	sér	innblástur.	

Námsmat	
Kennari	safnar	vinnublöðum	í	lok	tímans	frá	nemendum.	Hann	metur	hvort	
nemendur	gátu	skráð	niður	sína	upplifun	á	umhverfinu	og	einnig	hvort	
nemendur	hafi	náð	að	semja	ljóð	með	endarími.	
Kennari	merkir	A	hjá	þeim	nemendum	sem	geta	það	sem	stefnt	var	að,	B	hjá	
þeim	sem	þurfa	leiðsögn	og	að	bæta	sig	eða	C	hjá	þeim	sem	þurfa	mikla	
leiðsögn	og	að	taka	sig	verulega	á.	
Heimild	

Hekla	Þöll	Stefánsdóttir	(2015).	
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Blindragangan	
Hæfniviðmið	
Að	loknu	verkefni	á	nemandi	að	geta:	

• Gert	hreyfingar	sem	reyna	á	stöðujafnvægi	og	hreyfijafnvægi	
• Hlustað	þegar	aðrir	tala	
• Sýnt	að	honum	sé	treystandi	

Tímalengd	
40	mínútna	kennslustund	
Verkefnalýsing	
Verkefnið	gengur	út	á	að	nemendur	læri	að	treysta	samnemendum	sínum	og	
æfi	sig	í	að	stýra	öðrum	með	munnlegum	leiðbeiningum.	

1. Áður	en	haldið	er	á	útisvæðið	ræðir	kennarinn	mikilvægi	þess	að	geta	treyst	
öðrum.		

2. Kennari	er	búinn	að	búa	til	nokkrar	hindranabrautir	sem	nemendur	eiga	að	
komast	í	gegnum.	Nemendur	vinna	í	pörum.	Þeir	skiptast	á	að	stýra	félaga	
sínum	sem	er	með	húfu	eða	buff	fyrir	augunum	þannig	að	hann	sér	ekkert.	
Sá	sem	stýrir	má	aðeins	nýta	orð	við	stýringuna.	

3. Áður	en	farið	er	út	þá	er	kennarinn	búinn	að	búa	til	20	mismunandi	brautir	
fyrir	nemendur.	Brautirnar	hafa	upphafspunkt	og	endapunkt.	Brautirnar	er	
kennari	með	á	blaði	og	hver	braut	hefur	sitt	númer.	Pörin	koma	til	kennara	
og	velja	sér	tölu	frá	1-20.	Þegar	nemendur	hafa	valið	sér	tölu	þá	segir	
kennari	þeim	hver	upphafspunkturinn	og	endapunkturinn	er.	Dæmi	um	leið	
er	t.d.	„Þið	byrjið	á	fótboltavellinum	og	endið	hjá	stóru	brekkunni“.		

4. Þegar	annar	nemandinn	hefur	lokið	við	að	stýra	félaga	sínum	í	gegnum	
hindrunarbrautina	þá	koma	þeir	til	kennarans,	velja	nýtt	númer	og	fá	nýja	
braut.	

5. Kennarinn	getur	einnig	leyft	pörunum	að	ganga	um	útisvæðið	án	þess	að	
vera	búinn	að	stilla	upp	sérstökum	hindrunum.	Dæmi	um	náttúrulegar	
hindranir	sem	hægt	er	að	nýta	eru	brekkur,	trjágreinar,	steinar,	þúfur	og	
pollar.	Ef	skólalóðin	er	nýtt	í	þetta	verkefni	er	t.d.	hægt	að	ganga	upp	og	
niður	tröppur,	í	kringum	leiktæki,	klifra	yfir	girðingar	eða	fara	undir	
klifurgrindina.	
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Námsmat	
Kennari	fylgist	með	og	metur	hvort	nemendur	nái	að	sýna	stöðujafnvægi	og	
hreyfijafnvægi.	Kennari	fylgist	náið	með	pörunum	og	metur	hvort	annar	geti	
hlustað	á	hinn	sem	stýrir	í	gegnum	brautina.	Samtímis	metur	kennari	hvort	
nemendur	sýni	að	hægt	sé	að	treysta	þeim.	
Kennari	merkir	A	hjá	þeim	nemendum	sem	geta	það	sem	stefnt	var	að,	B	hjá	
þeim	sem	þurfa	leiðsögn	og	að	bæta	sig	eða	C	hjá	þeim	sem	þurfa	mikla	
leiðsögn	og	að	taka	sig	verulega	á.	
Heimild	

Hekla	Þöll	Stefánsdóttir	(2015).	
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Teningar	og	umferð	
Hæfniviðmið	
Að	loknu	verkefni	á	nemandi	að	geta:	

• Safnað	gögnum	í	umhverfi	sínu,	t.d.	fjölda	
• Útskýrt	muninn	á	tilviljun	og	líkum	
• Haldið	stutta	kynningu	fyrir	kennara	og	nemendur	á	eigin	lausnum	

Tímalengd	
80	mínútna	kennslustund	
Verkefnalýsing	
Verkefnið	gengur	út	á	að	nemendur	átti	sig	á	því	hvað	er	tilviljun	og	hvað	eru	
líkur.	Það	gera	nemendur	með	að	giska	á	útkomu	á	tening	og	skrá	svo	niður	lit	á	
bílum	í	umferð.	Nemendur	horfa	á	skráningarblaðið	og	giska	loks	á	lit	á	næsta	
bíl.	

1.	Nemendur	hefja	vinnuna	innan	dyra	og	vinna	í	pörum.	Þeir	fá	í	
hendurnar	tening.	Annar	nemandinn	giskar	á	hvað	komi	upp	á	teningnum	
og	kastar,	hann	skráir	svo	hvort	tillaga	sín	var	rétt	eða	röng.	Hinn	
nemandinn	gerir	nú	hið	sama	og	skráir.	Þetta	gera	nemendur	10	sinnum	
hvor.	Nemendur	telja	svo	hversu	mörgum	réttum	giskum	þeir	náðu	og	
skrá	niður	á	vinnublað	frá	kennara.		
Pörin	ræða	svo	saman	hverjar	líkurnar	eru	á	að	giska	á	rétt.	Þeir	skrá	
niður	sínar	hugmyndir	og	svo	ræðir	kennarinn	þetta	við	hópinn.	
2.	Nemendur	koma	sér	fyrir	nálægt	umferðargötu	og	fylgjast	með	
umferðinni	í	5	mínútur	í	öruggri	fjarlægð.	Parið	skráir	niður	litina	á	
bílunum	sem	keyra	framhjá.	
Kennari	skráir	einnig	niður	til	að	bera	saman	við	niðurstöður	nemenda.	
Þegar	5	mínútur	eru	liðnar	þá	skiptast	nemendur	á	að	giska	á	hvernig	
næsti	bíll	sem	keyrir	framhjá	sé	á	litinn.	Þeir	skrá	sína	ágiskun	niður	og	
hvort	svarið	sé	rétt	eða	rangt.	Hvor	um	sig	giskar	10	sinnum.	Nemendur	
skoða	svo	niðurstöður	sínar	og	parið	reynir	að	segja	hversu	miklar	líkur	
eru	á	að	þeir	giski	rétt.	
3.	Nemendur	kynna	sínar	niðurstöður	fyrir	bekkjarfélögum	og	hengja	upp	
súluritið	sem	þeir	fylltu	inn	í	ásamt	niðurstöðum	sínum.	

Námsmat	
Kennari	fylgist	með	kynningu	nemenda	og	metur	hvort	þeir	geti	útskýrt	sínar	
eigin	lausnir.	Kennari	gengur	á	milli	nemenda	og	biður	þá	um	að	útskýra	
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muninn	á	líkum	og	tilviljun	auk	þess	að	meta	hæfni	nemenda.	Í	lok	tímans	
safnar	kennari	vinnublöðum	nemenda	saman	og	metur	hvort	nemendur	hafi	
náð	að	skrá	niður	réttan	fjölda	bíla	í	tíðnitöflu.	Kennari	merkir	A	hjá	þeim	
nemendum	sem	geta	það	sem	stefnt	var	að,	B	hjá	þeim	sem	þurfa	leiðsögn	og	
að	bæta	sig	eða	C	hjá	þeim	sem	þurfa	mikla	leiðsögn	og	að	taka	sig	verulega	á.	
Heimild	
Ingileif	Ástvaldsdóttir	og	Þóra	Rósa	Geirsdóttir	(2011).		
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Þyrlan	
Hæfniviðmið	
Að	loknu	verkefni	á	nemandi	að	geta:	

• Mælt	tíma	með	skeiðklukku	
• Mælt	lengd	með	málbandi	
• Sett	fram	tilgátu	og	prófað	hana	

Tímalengd	
60	mínútna	kennslustund	
Verkefnalýsing	
Verkefnið	gengur	út	á	að	nemendur	útbúi	þyrlu	úr	kartoni.	Þeir	kasta	svo	
þyrlunni	niður	af	svölum,	mæla	lengd	frá	áætluðum	lendingarstað	með	
málbandi	og	mæla	einnig	hversu	löng	flugferðin	var.	Nemendur	setja	einnig	
fram	tilgátu	hvað	gerist	ef	þyrluspaðarnir	minnka.	Þeir	mæla	niðurstöður	úr	
þeirri	tilraun	og	bera	saman	við	fyrri	niðurstöður.	

1.	Nemendur	búa	til	litla	þyrlu	úr	kartoni.	Þeir	mæla	5	cm	inn	að	miðju	frá	
kanti.	Þetta	gera	þeir	bæði	uppi	og	niðri	á	blaðinu	sínu.	Þeir	klippa	inn	að	
miðju,	brjóta	saman	og	búa	þannig	til	þyrlu.	
2.	Áður	en	þyrlukastið	byrjar	teikna	nemendur	með	krít	lendingarsvæði	
fyrir	þyrluna	sína,	en	lendingarsvæðið	er	hringur	sem	er	50	cm	í	þvermál.		
3.	Nemendur	koma	sér	fyrir	á	svölum,	tröppum	eða	hól	og	kasta	þyrlunni	
sinni.	Nemendur	nota	skeiðklukkuna,	mæla	hversu	lengi	þyrlan	sveif	og	
skrá	það	niður	á	vinnublaðið	sitt.	Þeir	nota	svo	málbandið	til	að	mæla	
hversu	langt	frá	lendingarsvæðinu	þyrlan	lenti.	Þetta	endurtaka	
nemendur	fimm	sinnum	og	skrá	niðurstöður.	
4.	Nemendur	setja	fram	tilgátu	um	hvað	gerist	ef	vængirnir	á	þyrlunni	eru	
styttir.	Þeir	stytta	svo	vængina	með	skærum	og	prófa	tilgátu	sína.	

Námsmat	
Kennari	fylgist	með	og	metur	hvort	nemendur	geti	notað	málband	og	
skeiðklukku.	Kennari	safnar	gögnum	frá	nemendum	og	metur	hvort	þeir	geti	
sett	fram	tilgátu,	prófað	hana	og	skráð	niður	hvað	gerðist.	
Kennari	merkir	A	hjá	þeim	nemendum	sem	geta	það	sem	stefnt	var	að,	B	hjá	
þeim	sem	þurfa	leiðsögn	og	að	bæta	sig	eða	C	hjá	þeim	sem	þurfa	mikla	
leiðsögn	og	að	taka	sig	verulega	á.	
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Heimild	
Ingileif	Ástvaldsdóttir	og	Þóra	Rósa	Geirsdóttir	(2011).		
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Gluggaþvottur	
Hæfniviðmið	
Að	loknu	verkefni	á	nemandi	að	geta:	

• Notað	vasareikni	til	að	leysa	stærðfræðileg	viðfangsefni	
• Haldið	stutta	kynningu	fyrir	kennara	og	nemendur	á	eigin	lausnum	

Tímalengd	
60	mínútna	kennslustund	
Verkefnalýsing	
Verkefnið	gengur	út	á	að	nemendur	koma	sér	fyrir	framan	við	byggingu	með	
gluggum	og	reikna	út	hvað	kostar	að	þrífa	gluggana	eftir	verðskrá	sem	þeir	fá	í	
hendurnar.	Þar	stendur	hvað	kostar	að	þrífa	hvern	glugga.	Nemendur	telja	
gluggana	og	finna	út	hvað	kostar	að	þrífa	gluggana	í	byggingunni.	

1.	Nemendur	staðsetja	sig	fyrir	framan	byggingu	með	marga	glugga.	
Nemendur	fá	þau	skilaboð	að	það	eigi	að	þvo	alla	gluggana	í	þessari	
byggingu.	Nemendur	fá	gefna	verðskrá	frá	gluggaþvottafyrirtæki	og	finna	
út	hvað	kostar	að	þrífa	þá.	Nemendur	nota	vasareikni	til	að	aðstoða	sig	
við	útreikninga.	
2.	Nemendur	kynna	sínar	niðurstöður	og	hvernig	þeir	fengu	þær	út	í	lok	
tímans.	

Námsmat	
Kennari	fylgist	með	og	metur	hvort	nemendur	nái	tökum	á	því	að	nota	
vasareikni	við	úrvinnslu	á	verkefninu.	Kennari	fylgist	með	og	metur	hæfni	
nemenda	við	að	útskýra	sínar	lausnir	og	hvernig	þeir	komust	að	þeim.	
Kennari	merkir	A	hjá	þeim	nemendum	sem	geta	það	sem	stefnt	var	að,	B	hjá	
þeim	sem	þurfa	leiðsögn	og	að	bæta	sig	eða	C	hjá	þeim	sem	þurfa	mikla	
leiðsögn	og	að	taka	sig	verulega	á.	
Heimild	
Ingileif	Ástvaldsdóttir	og	Þóra	Rósa	Geirsdóttir	(2011).		
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Leið	mín	í	skólann	
Hæfniviðmið	
Að	loknu	verkefni	á	nemandi	að	geta:	

• Merkt	eigin	leiðir	frá	sínu	heimili	að	skóla	
• Nýtt	lengdarkvarða	á	korti	til	að	finna	út	vegalengd	

Tímalengd	
80	mínútna	kennslustund	
Verklýsing	
Verkefnið	gengir	út	á	að	nemendur	átti	sig	á	hvernig	yfirlitskort	og	
lengdarkvarði	á	landakorti	virka.	Nemendur	skrá	leið	sína	í	skólann	á	yfirlitskort	
með	penna	og	leggja	svo	spotta	í	pennastrikið.	Þeir	mæla	síðan	lengd	spottans	
og	nýta	lengdarkvarðann	til	að	finna	hversu	löng	leið	þeirra	er	í	skólann.	

1.	Nemendur	fara	með	yfirlitskort	í	A4-stærð	og	skriffæri	í	göngutúr	með	
kennara	um	hverfið.	Þeir	merkja	inn	á	kortið	leiðina	sem	er	gengin.	
Kennari	stoppar	reglulega	í	göngutúrnum,	athugar	hvort	nemendur	séu	
að	merkja	rétta	leið	og	aðstoðar	þá	svo	allir	séu	samtaka	í	ferlinu	að	
merkja	þá	leið	sem	gengin	er.		
2.	Nemendur	fylgja	síðan	kennara	inn	í	stofu	þar	sem	þeir	halda	áfram	
með	verkefnið.	Kennari	er	búinn	að	útvega	kort	af	skólahverfi	nemenda	
og	prenta	það	út	í	stærðinni	A1.	Nemendur	finna	sitt	hús	á	kortinu	og	
merkja	það	með	stjörnu	eða	límmiða.	Þeir	teikna	svo	inn	á	kortið	þá	leið	
sem	þeir	ganga	frá	sínu	húsi	í	skólann.	
3.	Nemendur	taka	loks	spotta	og	leggja	ofan	á	leiðina	sem	þeir	ganga.	
Þeir	bera	spottann	saman	við	lengdarkvarðann	á	kortinu	og	reikna	þannig	
út	hversu	löng	leiðin	er.	Nemendur	finna	einnig	út	hversu	langt	er	í	
skólann	í	beinni	loftlínu.	

Námsmat	
Kennari	fylgist	með,	metur	hvort	nemendur	geti	merkt	húsið	sitt	á	kortið	og	
merkt	inn	á	leið	sína	í	skólann.	Kennari	fylgist	náið	með	hvort	nemendur	geti	
lagt	spotta	ofan	á	leið	sína	í	skólann	og	nýtt	lengdarkvarðann	við	að	finna	út	
hversu	löng	leið	þeirra	er	í	metrum	talið	í	skólann.	
Kennari	merkir	A	hjá	þeim	nemendum	sem	geta	það	sem	stefnt	var	að,	B	hjá	
þeim	sem	þurfa	leiðsögn	og	að	bæta	sig	eða	C	hjá	þeim	sem	þurfa	mikla	
leiðsögn	og	að	taka	sig	verulega	á.	
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Heimild	
Auður	Pálsdóttir	(2014) 
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Heimsmet	
Hæfniviðmið	
Að	loknu	verkefni	á	nemandi	að	geta:	

• Mælt	tíma	með	skeiðklukku	
• Mælt	lengd	með	málbandi	

Tímalengd	
60	mínútna	kennslustund	
Verkefnalýsing	
Verkefnið	gengur	út	á	að	nemendur	gera	frjálsíþróttaæfingar	og	bera	sig	saman	
við	heimsmet	í	þeirra	aldursflokki.	Nemendur	nýta	málband	og	skeiðklukku	við	
sínar	mælingar.	

1. Nemendur	búa	til	hlaupabraut	með	því	að	mæla	100	metra	og	merkja	með	
keilum.	

2. Nemendur	mæla	lengdina	á	heimsmeti	í	langstökki	og	merkja	með	keilu.	
3. Nemendur	vinna	í	pörum.	Þeir	skiptast	á	að	taka	tímann	með	skeiðklukku	

og	mæla	hversu	lengi	félaginn	er	að	hlaupa	100	metra	og	60	metra,	bera	
saman,	finna	mismuninn	við	heimsmetin	í	þeirri	grein	og	skrá	niður	á	blað.	

4. Nemendur	taka	þátt	í	langstökki	með	og	án	atrennu	og	mæla	með	málbandi	
hversu	langt	þeir	stökkva.	Þeir	bera	niðurstöður	saman	við	heimsmet	og	
finna	mismuninn.	

Námsmat	
Kennari	kemur	sér	fyrir	fyrst	á	langstökksstöðinni	og	metur	hvort	nemendur	
geti	notað	málband	rétt	til	að	mæla	lengd	stökksins.	Kennari	færir	sig	svo	yfir	á	
hlaupastöðina	og	metur	hæfni	nemenda	við	að	nota	skeiðklukku.	
Kennari	merkir	A	hjá	þeim	nemendum	sem	geta	það	sem	stefnt	var	að,	B	hjá	
þeim	sem	þurfa	leiðsögn	og	að	bæta	sig	eða	C	hjá	þeim	sem	þurfa	mikla	
leiðsögn	og	að	taka	sig	verulega	á.	
Heimild	
Ingileif	Ástvaldsdóttir	og	Þóra	Rósa	Geirsdóttir	(2011).		
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Umferðarumhverfi	
Hæfniviðmið	
Að	loknu	verkefni	á	nemandi	að	geta:	

• Þekkt	meginflokka	umferðarmerkja	
• Þekkt	formin	þríhyrning,	hring,	ferhyrning	og	átthyrning	

Tímalengd	 	
80	mínútna	kennslustund	
Verkefnalýsing	
Verkefnið	gengur	út	á	að	nemendur	átti	sig	á	helstu	umferðarmerkjum	og	hvað	
þau	þýða.	Nemendur	eiga	einnig	að	ná	að	þekkja	formin	þríhyrning,	hring,	
ferhyrning	og	átthyrning.	Nemendur	kynnast	notkun	yfirlitskorta	á	
skemmtilegan	hátt.	

1. Áður	en	nemendur	halda	út	sýnir	kennari	þeim	helstu	umferðarmerkin	og	
hvað	þau	þýða.	

2. Nemendur	halda	svo	út	með	yfirlitskortið,	hvítt	blað	og	skriffæri.	
Þeir	ganga	um	í	hverfinu	í	kringum	skólann	og	leita	að	umferðarskiltum.	
Þeir	skrá	á	yfirlitskortið	þau	umferðarmerki	sem	þeir	finna	með	númerum.	
Á	hvíta	blaðið	teikna	þeir	mynd	af	umferðarmerkinu	og	undir	það	setja	þeir	
sama	númer	og	þeir	merktu	á	kortið.	Þeir	setja	einnig	heitið	á	forminu,	
nafnið	á	umferðarmerkinu	og	stutta	skýringu	á	hvað	það	þýðir.	

Námsmat	
Kennari	safnar	gögnum	hjá	nemendum	í	lok	tímans	og	metur	hvort	þeir	geti	
sagt	hvað	umferðarmerkin	heita,	hvað	þau	þýða	og	hvaða	form	hvert	
umferðarmerki	hefur.	
Kennari	merkir	A	hjá	þeim	nemendum	sem	geta	það	sem	stefnt	var	að,	B	hjá	
þeim	sem	þurfa	leiðsögn	og	að	bæta	sig	eða	C	hjá	þeim	sem	þurfa	mikla	
leiðsögn	og	að	taka	sig	verulega	á.	
Heimild	
Auður	Pálsdóttir	(2014) 
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Skipulag	á	skólalóð	
Hæfniviðmið	
Að	loknu	verkefni	á	nemandi	að	geta:	

• Útskýrt	hugmyndir	sínar	fyrir	öðrum	
• Geta	vegið	og	metið	hugmyndir	annarra	

Tímalengd	
60	mínútna	kennslustund	
Verkefnalýsing	
Verkefnið	gengur	út	á	að	nemendur	vinni	saman	að	því	að	nýta	ímyndunaraflið	
og	hanna	skólalóðina	sína	þannig	hún	verði	betri	og	henti	öllum	nemendum	
skólans.	Nemendur	ræða	saman	í	hópum,	hlusta	á	skoðanir	annarra	og	æfa	sig	í	
að	virða	þær.	

1. Nemendur	starfa	saman	3-4	í	hóp.	Þeir	fá	þau	fyrirmæli	að	finna	þrjár	
hugmyndir	um	hvernig	mætti	breyta	skólalóðinni	og	bæta	hana.	Það	mætti	
t.d.	færa	hluti,	hanna	nýja	eða	kaupa	nýja.		

2. Hóparnir	kynna	sínar	hugmyndir	og	kennari	skrifar	á	töfluna.	Svo	er	haldin	
leynileg	kosning	um	bestu	hugmyndina.	Allir	nemendur	grúfa	sig	fram	á	
borðið	og	hafa	eitt	atkvæði.	Kennari	les	upp	hugmyndirnar	og	nemendur	
rétta	upp	hönd	við	þá	hugmynd	sem	þeim	líst	best	á.	Kennari	skráir	niður	
kosninganiðurstöður.	Kennari	tilkynnir	þrjár	bestu	hugmyndirnar	að	mati	
nemenda.	

3. Kennari	fer	með	nemendur	út	á	skólalóð	og	þeir	ræða	betur	þessar	þrjár	
hugmyndir	sem	voru	valdar,	t.d.	„Hvar	væri	best	að	staðsetja	þessa	nýju	
hluti?	Af	hverju	er	betra	að	færa	körfuboltavöllinn?	Er	besti	kosturinn	að	
setja	grashólinn	við	umferðargötuna?“	

4. Nemendur	færa	rök	fyrir	sínu	máli,	hlusta	á	skoðanir	annarra	og	meta	þær,	
segja	sína	skoðun	á	hugmyndum	annarra	og	finna	hverjir	eru	kostir	og	gallar	
varðandi	þær	hugmyndir.	

Námsmat	
Kennari	fylgist	með	og	metur	hvort	nemendur	nái	að	útskýra	og	kynna	sínar	
hugmyndir	fyrir	samnemendum	sínum.	Kennari	fylgist	með	og	metur	hvort	
nemendur	hafi	skoðun	á	hvað	sé	góð	hugmynd	og	hvað	myndi	ekki	virka.	
Þannig	metur	kennari	hvort	nemendur	geti	vegið	og	metið	hugmyndir	annarra.	
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Kennari	merkir	A	hjá	þeim	nemendum	sem	geta	það	sem	stefnt	var	að,	B	hjá	
þeim	sem	þurfa	leiðsögn	og	að	bæta	sig	eða	C	hjá	þeim	sem	þurfa	mikla	
leiðsögn	og	að	taka	sig	verulega	á.	
Heimild	
Auður	Pálsdóttir	(2014) 
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Saga	í	náttúru	
Hæfniviðmið	
Að	loknu	verkefni	á	nemandi	að	geta:	

• Lýst	upplifun	sinni	með	lýsingarorði	
• Fundið	andheiti	

Tímalengd	
60	mínútna	kennslustund	
Verkefnalýsing	
Verkefnið	gengur	út	á	að	nemendur	einbeiti	sér	að	sögu	sem	kennari	les	fyrir	
þá.	Nemendur	þurfa	að	komast	að	því	hvaða	tilfinningar	vakna	hjá	þeim	við	
lestur	sögunnar	í	umhverfinu.	Þeir	koma	þeim	tilfinningum	í	lýsingarorð	og	
finna	svo	andstæður	við	þau	lýsingarorð.	

1. Nemendur	ganga	með	kennara	á	útisvæði	þar	sem	hægt	er	að	sitja	eða	
liggja	og	koma	sér	vel	fyrir.	

2. Kennari	les	sögu	fyrir	nemendur	og	svo	ganga	nemendur	og	kennarar	aftur	í	
skólann	þar	sem	úrvinnsla	hefst.	

3. Kennari	biður	alla	nemendur	um	hugsa	um	hvernig	þeim	leið	á	staðnum	þar	
sem	sagan	var	lesin	og	hvernig	tilfinningar	sagan	kallaði	fram.	

4. Kennari	skrifar	öll	lýsingarorðin	upp	á	töflu	í	tvo	dálka,	annars	vegar	jákvæð	
lýsingarorð	og	hins	vegar	neikvæð	lýsingarorð.	Líflegar	umræður	geta	
myndast	um	í	hvorum	dálknum	orðin	eiga	heima.	
Þegar	allir	nemendur	hafa	sagt	að	minnsta	kosti	eitt	lýsingarorð	um	hvernig	
þeim	leið	eða	hvernig	sagan	lét	þeim	líða	eiga	nemendur	að	finna	andheiti	
lýsingarorðanna.	Þeir	skrifa	þau	niður	á	línustrikuð	A4-blöð.	

Námsmat	
Kennari	fylgist	með	og	metur	hvort	nemendur	geti	fundið	lýsingarorð	sem	lýsa	
þeirra	upplifun	á	að	hlusta	á	söguna	í	náttúrulegu	umhverfi.	Kennari	safnar	
blöðum	frá	nemendum	í	lok	tímans	og	metur	hvort	nemendur	geti	fundið	
andheiti	við	lýsingarorð.	
Kennari	merkir	A	hjá	þeim	nemendum	sem	geta	það	sem	stefnt	var	að,	B	hjá	
þeim	sem	þurfa	leiðsögn	og	að	bæta	sig	eða	C	hjá	þeim	sem	þurfa	mikla	
leiðsögn	og	að	taka	sig	verulega	á.	
Heimild	
Auður	Pálsdóttir	(2014) 
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Viðauki	B:	Spurningarammi	

 
Hvað	lærðuð	þið	á	þessu	verkefni?	
	
	
	
Hvað	var	erfiðast?	
	
	
	
Hvað	gekk	illa?	
	
	
	
Hvað	var	léttast?	
	
	
	
Hvað	gekk	vel?	
	
	
	
Hvað	kom	ykkur	á	óvart?	
	
	
	
Hvað	var	undarlegast?	
	
	
	
	
Er	hægt	að	gera	þetta	verkefni	betra?	
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Viðauki	C:	Námsmat	
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Raðað	saman	vísbendingum	í	orð	eða	málshætti X
Útskýrt	merkingu	hugtaks	eða	málsháttar X
Hlustað	þegar	aðrir	tala	og	grípa	ekki	fram	í X
Komið	sínum	sjónarmiðum	á	framfæri	af	kurteisi X
Leitað	eftir	aðstoð X
Bætt	greini	við	nafnorð X
Hlustað	og	horft	með	athygli	á	upplestur X

								Unnið	úr	upplýsingum	sem	hlustað	hefur	verið	á	eða	lesið X
Komið	auga	á	nafnorð	og	lýsingarorð	í	umhverfi	sínu X
Útskýrt	muninn	á	nafnorði	og	lýsingarorði X
Kynnt	stigbreytingu	lýsingarorða	með	látbragði X
Komið	sínum	skoðunum	á	framfæri	með	kurteisi X
Hlustað	þegar	aðrir	tala X
Lagt	sitt	af	mörkum	í	hópastarfi X
Fundið	hluti	í	umhverfi	sínu	eftir	leiðbeiningum	frá	kennara X
Tjáð	sig	með	aðstoð	leikrænnar	tjáningar	frammi	fyrir	hópi X
Komið	auga	á	nafnorð	í	umhverfi	sínu X

								Sett	í	orð	og/eða	ljóð	upplifun	úr	nærumhverfi X
Komið	auga	á	og	samið	ljóð	með	endarími X
Gert	hreyfingar	sem	reyna	á	stöðujafnvægi	og	hreyfijafnvægi X
Hlustað	þegar	aðrir	tala X
Sýnt	að	honum	sé	treystandi X
Safnað	gögnum	í	umhverfi	sínu,	t.d.	fjölda X
Útskýrt	muninn	á	tilviljun	og	líkum X
Mælt	tíma	með	skeiðklukku X X
Mælt	lengd	með	málbandi X X
Sett	fram	tilgátu	og	prófað	hana X
Notað	vasareikni	til	að	leysa	stærðfræðileg	viðfangsefni X
Haldið	stutta	kynningu	fyrir	kennara	og	nemendur	á	eigin	lausnum X X
Merkt	eigin	leiðir	frá	sínu	heimili	sínu	að	skóla X
Nýtt	lengdarkvarða	á	korti	til	að	finna	út	vegalengd X
Þekkt	meginflokka	umferðarmerkja X
Þekkt	formin	þríhyrning,	hring,	ferhyrning	og	átthyrning X
	Útskýrt	hugmyndir	sínar	fyrir	öðrum X
	Vegið	og	metið	hugmyndir	annarra X
Lýst	upplifun	sinni	með	lýsingarorði X
Fundið	andheiti X


