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Formáli 

Þessi ritgerð er unnin skólaárið 2018 til 2019, en það skólaár var ég svo lánsamur að fá 

námsleyfi sem veitti mér dýrmætt tækifæri til að einbeita mér að eigin starfsþróun. Ég vann 

að þróunarverkefninu Fjallið, fjaran og skógurinn og fékk að fara inn í kennslu hjá kennurum. 

Það er ekki sjálfsagt og því þakka ég stjórnendum þeirra skóla sem heimiluðu mér 

gagnaöflun, kennurum sem komu til samstarfs við mig og nemendunum sem tóku þátt í 

verkefninu einstakt samstarf. Ég er þeim öllum þakklátur. 

Leiðbeinandi minn í þessari vinnu var Auður Pálsdóttir og kann ég henni mínar bestu 

þakkir fyrir leiðsögn og liðsinni í gegnum allt ferlið. Ég vil líka þakka Önnu Kristínu 

Sigurðardóttir sérfræðingi fyrir góðar ábendingar. 

Fjölskyldu minni og þá sérstaklega eiginkonu vil ég þakka fyrir stuðning, hvatningu og 

yfirlestur. Stuðningur þeirra hefur verið mér ómetanlegur þetta ár mitt á skólabekk. 

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

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

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

eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég 

þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því 

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

 

Reykjavík, apríl 2019 

 

Örn Halldórsson 
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Ágrip 

Í hverjum skóla er unnið að skólaþróun og leitað leiða til að bæta skólastarf nemendum til 

hagsbóta. Til að ótvíræður árangur náist er skipulagt og vel útfært mat nauðsynlegt. Í þessari 

rannsókn var lagt mat á þróunarverkefnið Fjallið, fjaran og skógurinn sem byggði á samstarfi 

tveggja skóla á höfuðborgarsvæðinu. Í matinu var sérstök áhersla lögð á þátttöku nemenda 

og reynsla þeirra af útivinnu í nokkuð ólíku nærumhverfi greind.  

Rannsóknin byggði á vinnu með tólf ára nemendum sem tóku þátt í vettvangsferðum í 

nærumhverfi beggja skólanna. Alls tóku 32 nemendur þátt í rannsókninni, 16 úr hvorum 

skóla og komu allir til viðtals fyrir og eftir vettvangsferðirnar, í fjögurra manna hópum, fjórir 

hópar úr hvorum skóla. Kynjahlutfall var jafnt. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að nemendur hafi jákvætt viðhorf til útivinnu og 

telja að meira mætti gera af því að vinna verkefni þar sem umhverfið er nýtt bæði sem 

vettvangur og viðfangsefni námsins. Skýrt kom fram að nærumhverfi skóla nemenda veitir 

þeim bæði ánægju og öryggi við að nálgast verkefni sem þeim eru falin af kennara.  

Niðurstöðurnar benda einnig til að kennarar þurfi stuðning og hvatningu til að nota 

nærumhverfi skólans í daglegu skólastarfi en þröskuldurinn er ekki áhugi nemenda – þeir eru 

bæði áhugasamir og reiðubúnir til útivinnu sem meðal annars felur í sér eftirsóknarverða 

tilbreytingu. 
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Abstract 

The mountain, the seashore and the forest. Students´ participation in evaluation  

of school development project about outdoor work in local environment. 

 

In every school a school development work is ongoing, with the aim of making better 

education for students. To ensure that the outcome of every project is as intended, schools 

need to implement well organized and precise evaluation of their work. In this research the 

development project, The mountain, the seashore and the forest is evaluated. This project 

was a joint work of two elementary schools in the Reykjavík area. In the evaluation process 

special emphasis was made on students´ participation and the attitude and experience of 

students´ outdoor work in the two schools where their local environment is very different. 

The research is grounded on a work with 12 year old students that took part in field trips 

in the local environment of both schools and group interviews before and after the outside 

work. Total of 32 students participated in this research, 16 from each school, and everyone 

interviewed in a group of four, four groups from each school. The gender ratio was equal. 

The main findings of the research suggest that students have a positive attitude towards 

outdoor work and think it may well be increased so that they can have more inspiring work 

in their local environment. It was clear that their local environment made them secure in 

their work provided by their teacher.  

The research findings also indicate that teachers need support and encouragement to 

use their local environment in every day work with students. The threshold is not the 

attitude of the students, they are both enthusiastic and ready for outdoor work which find 

the change of scenery desirable. 

 



6 

 

 

Efnisyfirlit 

Formáli ................................................................................................................................ 3 

Ágrip .................................................................................................................................... 4 

Abstract ............................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit ............................................................................................................................ 6 

Töfluskrá .............................................................................................................................. 8 

1 Inngangur ...................................................................................................................... 9 

2 Fræðilegur bakgrunnur ............................................................................................... 12 

2.1 Mat á skólastarfi ........................................................................................................... 12 

2.2 Aðalnámskrá og útikennsla .......................................................................................... 13 

2.3 Hugtök .......................................................................................................................... 15 

2.2.1 Staðtengt nám .......................................................................................................... 16 

2.2.2 Útikennsla ................................................................................................................ 18 

2.4 Kenningar Lev Vygotsky ................................................................................................ 19 

2.5 Spjaldtölvur og útikennsla ............................................................................................ 21 

2.6 Rannsóknir .................................................................................................................... 22 

2.7 Samantekt ..................................................................................................................... 25 

3 Aðferð ......................................................................................................................... 28 

3.1 Rannsóknarspurningar ................................................................................................. 28 

3.2 Rannsóknaraðferð ........................................................................................................ 28 

3.3 Þátttakendur ................................................................................................................. 29 

3.4 Gagnaöflun og úrvinnsla ............................................................................................... 29 

3.5 Siðferðileg atriði ........................................................................................................... 31 

3.6 Réttmæti ....................................................................................................................... 32 

4 Niðurstöður ................................................................................................................ 34 

4.1 Reynslan af matsnálgunum við að fanga reynslu nemenda ......................................... 34 

4.2 Viðhorf nemenda til og reynsla af útikennslu .............................................................. 35 

4.3 Reynslan nemenda af þróunarverkefninu .................................................................... 36 

4.2.1 Reynslan af fjallgöngunni ......................................................................................... 37 

4.2.2 Reynslan af fjöruferðinni ......................................................................................... 38 

4.2.3 Reynslan af skógarferðinni ....................................................................................... 39 

4.2.4 Reynslan af notkun spjaldtölva ................................................................................ 41 



 

 

 

7 

 

 

4.4 Sýn nemenda á nærumhverfi skólanna ........................................................................ 42 

4.5 Reynslan af hæfniviðmiðum verkefnanna ................................................................... 43 

4.6 Samantekt ..................................................................................................................... 47 

5 Umræða ...................................................................................................................... 48 

6 Lokaorð ....................................................................................................................... 52 

Heimildaskrá ...................................................................................................................... 53 

Viðauki A – Samþykki Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur fyrir rannsókninni ................... 57 

Viðauki Á – Bréf til foreldra um ósk um þátttöku með upplýstu samþykki ......................... 58 

Viðauki B – Viðtalsrammar................................................................................................. 59 

Viðauki D – Hæfniviðmið: Fjallið, fjaran og skógurinn ........................................................ 61 

Viðauki E – Fjaran: Verkefni ............................................................................................... 63 

Viðauki F – Skógurinn: Verkefni ......................................................................................... 65 

 

 

 



8 

 

 

Töfluskrá 

Tafla 1. Hæfniviðmið, Fjallið, fjaran og skógurinn .................................................... 43 

Tafla 2. Hæfniviðmið, Fjallið ..................................................................................... 44 

Tafla 3. Hæfniviðmið, Fjaran .................................................................................... 44 

Tafla 4. Hæfniviðmið, Skógurinn .............................................................................. 45 

 



 

 

 

9 

 

 

1 Inngangur  

Það er stundum þannig að við sjáum ekki það sem er í nærumhverfinu, við lind í 

þessu túni, í dalnum ofan við bæjarlækinn, á heiðinni ofan við lækinn í túninu 

heima. Við förum hjá, förum lengra. Höldum jafnvel að grasið sé grænna í öðru 

túni á öðrum stað, annarri heiði langt frá heimahögunum. Svo komum við til baka 

og sjáum. (Lára Ómarsdóttir, 2019) 

Við gleymum stundum að líta okkur nær og virða fyrir okkur það sem hversdagurinn bíður 

okkur upp á og hvað okkar næsta nágrenni hefur upp á að bjóða til að njóta? Þó að 

tilvitnunin hér að framan beri með sér talsverða sveitarómantík þá má líka vel staldra við og 

velta fyrir sér, ekki bara hvað er handan ássins eða innar í dalnum, heldur líka hvað er 

handan götunnar eða hvaða náttúruperlur eða borgarminjar hverfið mitt hefur að geyma. 

 

Bakgrunnur höfundar 

Þar sem ég er uppalinn í sveitarómantík í litlu sjávarþorpi úti á landi og var farinn að stunda 

sjó fyrir fermingu hefur tenging mín við náttúruna alltaf verið sterk og sérstaklega við sjóinn. 

Þessi sterka tenging hefur svo smitast yfir í áhuga á að tengja nemendur við nærumhverfi 

skóla.  

Það er athyglisvert að upplifa það þegar fræðin tala til þín í gegnum eigin reynslu. Það má 

segja að skrif Gruenewalds (2013) um stað (e. place) og hvernig hver einstaklingur skapar 

sína tengingu við stað og staði hafi einmitt gert það í mínu tilfelli. Það eru margir staðir sem 

ég tengi við á þennan hátt og getur jafnvel verið um mjög afmarkaðan stað að ræða, eins 

stein eða þúfu. Sterkust er tengingin við staði frá uppvaxtarárum. Gruenewald (2003b) talar 

um að færa nemendur nær í hugsun þeirra um umhverfi og umhverfismál. Þannig sé 

grundvallaratriði að nemendur læri um nærumhverfi sitt, læri um þá staði sem skipta þá máli 

í daglegu lífi og að bera virðingu fyrir umhverfinu sem stendur nærri og láti það sig varða. 

Í nærri tvo áratugi hefur ég verið skólastjóri og þann tíma stýrt tveimur grunnskólum. Í 

báðum þessum skólum er lögð talsverð áhersla á að nemendur fari út til að vinna verkefni. 

Áður en ég hóf störf sem skólastjóri nýtti ég nærumhverfi mikið í kennslu og þá sérstaklega 

sjávarsíðuna þar sem hún var aðgengileg. Það hefur ávallt verði trú mín að sú fjölbreytni sem 

og þær áskoranir sem hægt er að bjóða nemendum upp á með því að vinna verkefni úti séu 

ómetanlegar og líkt og Gerður G. Óskarsdóttir (2014) bendir á, geti komið sem mótvægi við 

það áreiti sem nemendur þurfa að takast á við á öld sýndarverueika. 
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Gjarnan eru nemendur beðnir að rifja upp ánægjulegar stundir frá skólaárum sínum. Þá 

er það tilbreytingin sem stendur upp úr og oftast er nefnd. Tilbreytingin sem meðal annars 

fólst í því að fara út fyrir veggi skólastofunnar. Fyrir kennara eins og mig sem í áratugi hefur 

lagt sig fram um að kynna nemendur fyrir undrum sjávarins og þá sérstaklega fjörunnar er 

það ómetanleg hvatning að hlusta á fyrrum nemanda, nú fullorðna manneskju, koma fram í 

útvarpsviðtali og vísa beint í verkefni sem hann vann í skólanum. Það var gaman að heyra 

hann nefna að verkefnið sem unnið var í skólanum hafi orðið kveikjan af því hann hóf nám í 

sjávarlíffræði og er nú doktor í sjávarlíffræði og kennir það fag við erlendan háskóla. Nám úti 

undir berum himni gerir upplifun sterkari og allt sem þar fer fram festist betur í minni. 

 

Þróunarverkefnið Fjallið, fjaran og skógurinn 

Á vormánuðum 2018 var ljóst að ég hafið fengið úthlutað styrk úr þróunarsjóði Skóla- og 

frístundaráðs Reykjavíkur til að vinna þróunarverkefnið Fjallið, fjaran og skógurinn. Í lýsingu á 

verkefninu segir að grunnhugmynd þess sé að nemendur sem ganga í tvo skóla með ólíkt 

nærumhverfi fái tækifæri til að kynnast undrum nærumhverfis hins skólans. 

Þróunarverkefnið byggir á að bjóða nemendum skólanna tveggja upp á heimsóknir í hinn 

skólann og að nemendur skólanna tveggja vinni saman verkefni í nærumhverfi beggja 

skólanna. Sótt var í reynslu sem skólarnir tveir hafa af útikennslu þegar verkefni voru valin og 

útfærð. Í báðum þessum skólum hefur tíðkast að fara með nemendur í fjallgöngu og var 

ákveðið að fella hana inn í verkefnið með því að láta alla nemendur fara saman í fjallgöngu 

að hausti. Þróunarverkefnið var miðað að nemendum í 7. bekk og eru báðir skólarnir yngri 

barna skólar þar sem elsti árgangurinn er 7. bekkur. 

Tilgangur þessa meistaraverkefnis er að leggja mat á þróunarverkefnið Fjallið, fjaran og 

skógurinn og hvernig mætti virkja nemendur sem þátttakendur í mati á skólastarfi. Hlutverk 

skólastjóra er að gera sér grein fyrir og geta lagt mat á þá vinnu sem fram fer innan skólanna 

og þá sérstaklega þróunarverkefni sem mikil vinna er lögð í. Skólastjóri verður að hafa gögn í 

höndum til að geta tekið ákvörðun um framhald slíkra verkefna. Er það áskorun sem þetta 

rannsóknarverkefni snýst um að mæta. 

 

Uppbygging ritgerðar 

Í kjölfar þessa inngangskafla er fjallað um fræðilega bakgrunn sem rannsóknin hvílir á. Fyrst 

er gerð grein fyrir lögbundnum áherslum um mat á skólastarfi og helstu matsnálgunum sem 

beita má. Þá er fjallað um hugtakagrunninn sem rannsóknin byggir á. Næst eru kynntar 

rannsóknir sem unnar hafa verið tengdar námi utan veggja skólastofunnar og í lokin er svo 
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samantekt á fræðilegum grunni. Í þriðja kafla um aðferðir er gerð grein fyrir 

rannsóknarspurningu, aðferðafræðinni, öflun og greiningu gagna, siðferðilegum atriðum og 

réttmæti rannsókna. Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og í kjölfarið er 

umræðukafli þar sem dregið er saman hvaða lærdóm megi draga af niðurstöðum í samhengi 

við fræði og fyrri rannsóknir. Á eftir lokaorðum er gerð grein fyrir þeim heimildum sem vísað 

er til og síðastir eru fimm viðaukar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Áður en hægt er að leggja fram niðurstöður rannsóknar eins og þeirrar sem hér er fjallað um 

er vert að skoða hvert fræðilegt samhengið er og gefa hugtökum merkingu sem gefur 

sameignlega sýna á verkið.  

Fræðilegri umfjöllun er skipt í sex meginþætti. Fyrst er gert grein fyrir matsnálgunum sem 

notaðar eru við mat á verkefninu sem rannsóknin byggir á. Síðan er fjallað um áherlsur í 

Aðalnámskrá og menntastefnu Reykjavíkur. Umfjöllunun um hugtök er þriðji hluti kaflans þar 

sem reynt er að skilgreina mikilvæg hugtök. Kenningar um menntun, nám og þroska eru 

mikilvægar og fjallað verður sérstaklega um kenningar Lev Vygotsky og áhrif þeirra í fjórða 

hluta kaflans. Í fimmta hluta er svo stutt umfjöllun um spjaldtölvur og rökstutt hvernig þær 

gætu stutt nám. Sjötti hlutinn fjallar um rannsóknir á því að nýta nærumhverfi í kennslu. Í 

lokin er svo samantekt þar sem dregin eru saman meginatriði karflans.  

 

2.1 Mat á skólastarfi 

Samkvæmt lögum um grunnskóla er tekið fram að skólar skuli stunda innra mat á þeirri 

starfsemi sem fram fer (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þar segir að markmið mats á 

skólastarfi skuli meðal annars vera að stuðla að umbótum og að tryggja að réttindi nemenda 

séu virt. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er einnig fjallað um innra mat skóla en þar segir að 

með hliðsjón að niðurstöðum innra mats skuli umbætur skilgreindar. Í eðli sínu eigi 

þróunarstarf alltaf að vera til umbóta fyrir skóla. Til þess að fá fullvissu um að svo sé þarf að 

fara fram skipulagt mat. Í hefti eftir Gerði G. Óskarsdóttur (1999) sem hún tók saman um 

mat, vitnar hún í skilgreiningu á mati sem kemur frá Patton, frægum bandarískum 

matssérfræðingi, en þar segir: 

… að mat sé skipuleg söfnun upplýsinga um starfsemi, einkenni og útkomu 

einhvers verkefnis eða þáttar í starfsemi (e. programs) til þess að nota af 

ákveðnum aðila til að draga úr óvissu, bæta árangur eða taka ákvarðanir.  

(Gerður G. Óskarsdóttir, 1999, bls. 6) 

Skólastjóri sem forstöðumaður stofnunar ber ábyrgð á að slíkt mat fari fram og er honum 

í raun nauðsynlegt við ákvarðanatökur til bætts skólastarfs. 

Í öllum skólum er verið að takast á við verkefni sem eiga að þróa starf skólans til enn betri 

vegar. Til að geta áttað sig á því hvaða áhrif slík verkefni hafa verða skólastjórar að tryggja að 
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vandað mat fari fram. Hægt er að nálgast mat á ýmsa vegu og verður matsaðili að gera upp 

við sig hvaða leiðir nái best að fanga þær upplýsingar sem bestar eru til að fá vandaðar 

upplýsingar um tiltekið verkefni. 

Þegar kom að því að velja matsaðferð fyrir þróunarverkefnið Fjallið, fjaran og skógurinn 

voru þrjár matsnálganir valdar. Ákveðið var að hafa matið í fyrsta lagi starfsemismiðað með 

áherslu á markmiðsmiðað mat. Í öðru lagi að matið yrði ákvaðarðanatökumiðað og í þriðja 

lagi að það yrði einnig þátttakendamiðað. Við val á nálgunum var stuðst við þær nálganir 

sem settar eru fram í bók Fitzpatrick, Sanders og Worthen (2012). 

Markmiðsmiðað mat gengur út á að meta þætti sem skilgreindir hafa verið með 

tilteknum markmiðum. Skólastarf er gjarnan markmiðabundið og hentar því þessi nálgun 

mjög vel til að meta verkefni eins og þróunarverkefni. Hlutverk þess sem framkvæmir matið 

verður því að greina þau markmið sem lögð eru til grundvallar þegar matið fer fram. Í 

upphafi verkefnisins voru sett fram hæfniviðmið til að meta árangur nemenda. Við þessi 

viðmið var stuðst í matinu. 

Ákvarðanatökumat er gert til að styðja frekari ákvarðanatöku stjórnanda og því 

stjórnendamiðað mat í eðli sínu. Nauðsynlegt er fyrir stjórnanda að byggja ákvarðanir sínar á 

fyrirliggjandi gögnum. Það á sérstaklega við um tímabundin verkefni eins og þróunarverkefni 

sem unnin eru innan skóla. Skólastjóri þarf að vita hvort vert sé að halda verkefninu áfram og 

þá í hvaða mynd er besta að gera það. Samkvæmt CIPP nálgun Stufflebeam væri áherslan 

mest hér á lokaþáttinn eða árangur starfsins (e. product evaluation) en mati á árangri er 

ætlað að styðja við ákvarðanir um hvernig frekara starf skuli skipulagt eða hvort álitlegt sé að 

halda því áfram (Fitzpatrick, Sanders og Worthen, 2012).  

Neytendamiðað mat beinist að því að gefa þeim sem eiga að njóta þjónustunnar tækifæri 

til að leggja sitt til málanna við matið. Í þessu verkefni var áhersla lögð á að kalla fram viðhorf 

og sjónarmið nemenda á miðstigi grunnskóla á því að vinna verkefni utan veggja 

skólastofunnar. Nemendur eru meðal annars spurðir um hvernig þeim nýttist þau verkefni 

sem unnin voru til náms. 

 

2.2 Aðalnámskrá og útikennsla 

Í framhaldi af útgáfu Aðalnámskrár almenns hluta árið 2011 var í kjölfarið gefin út ritröð um 

grunnþætti menntunar. Einn af þessum grunnþáttum menntunar er sjálfbærni. Í því má lesa 

sterkan undirtón um mikilvægi þess að nýta náttúru og útiveru til náms og kennslu. Þar er því 
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haldið fram að útinám sé einna mikilvægast leiðin til kennslu þar sem markmiðið er að opna 

augu nemenda fyrir umhverfi sínu og að úti sé hægt að nema margt sem ekki verði numið 

innanhúss af bók (Sigrún Helgadóttir, 2013).  

Grunnþættir menntunar eru auk sjálfbærni, læsi, sköpun, jafnrétti, lýðræði og 

mannréttindi, heilbrigði og velferð. Þessir þættir eru grunnstoðir í menntun og námi í 

íslensku skólakerfi frá leikskóla til loka framhaldsskóla. Þó segja megi að sjálfbærni hafi einna 

mesta vísun til náms í og um náttúruna þá fléttast allir þessir þættir saman á einn eða annan 

hátt. Í riti um Sköpun er tilgreint hvað einkenni skapandi skólastarf. Nefndir eru ellefu þættir. 

Í einum þeirra segir að skóli sé ekki bundinn innan fjögurra veggja og í skapandi skóla sé lögð 

áhersla á vettvangsheimsóknir og útinám (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra 

Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012).  

Í riti um grunnþáttinn Læsi er talað um að merkingarbær skólaverkefni snúist um það 

sem gefi nemanda gildi og að ná tökum á læsi í sinni víðustu mynd geri nemendum mögulegt 

að hafa áhrif á umhverfi sitt og bera virðingu fyrir því svo að komandi kynslóðir geti notið líka 

(Stefán Jökulsson, 2012). Í grunnþættinum Heilbrigði og velferð er líka skýr áhersla á að 

skólar nýti sér útikennslu með nemendum sínum. 

Með útikennslu fá þeir [nemendur] líka að njóta veðrabrigða, ólíkra birtuskilyrða 

og árstíða. […] Það reynir á líkamlegan styrk og andlegt þor að fá að klifra upp í 

tré, leika sér í gróðri, sulla í vatni, þjálfa jafnvægið, blotna og verða kalt. […] Það 

eykur félagsþroska að vera á skólalóð sem býður upp á fjölbreytta samveru í leik 

og námi. Börn og unglingar sem fá að taka þátt í að móta útisvæði, koma að 

uppbyggingu og viðhaldi þess, læra að virða umhverfið og bera ábyrgð á 

svæðinu. (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 

2013, bls. 61) 

Manneskjan er hluti af náttúrunni eða því umhverfi sem hún lifir og hrærist í og áhrif 

hennar á umhverfið hafa verið mikil undanfarið og þá sérstaklega á síðustu öld. Nám um 

náttúruna og nánasta umhverfi og nám í náttúrunni og nánasta umhverfi skiptir því sköpum 

og er það undirstrikað í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) sem segir að nemendur þurfi að fá 

tækifæri til að upplifa, skoða náttúruna og umhverfið. Í Aðalnámskránni er fjallað sérstaklega 

um náttúrugreinar. Þar skulu nemendur ná tilteknum hæfniviðmiðum við lok 7. bekkjar. Eins 

og við er að búast eru viðmiðin mörg enda fjölbreyttur námsþáttur. Skýrt er að sumum af 

þeim hæfniviðmiðunum verður ekki náð nema að nemendur fái tækifæri til að fást við 

verkefni utandyra. Bent er á að fjölbreyttir kennsluhættir séu mikilvægir og að tækifæri felist 
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í skipulagðri notkun tækja, skólahúsnæðis, skólalóðar og nærumhverfis skólans 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Með aukinni virðingu og ábyrgð nemenda gagnvart umhverfi sínu og náttúru má reikna 

með að okkur sé betur fyrir komið til framtíðar. Með því að auka tíma nemenda í náttúrunni 

eða í nærumhverfi sínu er hægt að stuðla að aukinni virðingu fyrir umhverfinu. Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkurborgar lagði í mikið vinnuferli við að móta menntastefnu. Kallaðir 

voru til erlendir sérfræðingar því oft er glöggt gests augað. Átt var samtal við alla 

hagsmunaaðila sem koma að menntun og uppeldi barna í borginni auk þess sem börn og 

ungmenni komu að vinnunni. Í upphafi árs 2019 var svo Menntastefna Reykjavíkurborgar til 

2030 gefin út. Um er að ræða metnaðarfulla stefnumörkun sem byggir á fimm 

grundvallarþáttum: félagsfærni, sjálfseflingu, læsi, sköpun og heilbrigði (Reykjavíkurborg, 

Skóla- og frístundasvið, án dags.). Stefnan er í góðum samhljómi við grunnþætti 

Aðalnámskrár. Í kynningarriti um stefnuna má lesa skýra vísun í mikilvægi þess að nemendur 

þekki umhverfi sitt og læri að bera virðingu fyrir því og lesa í það. Tilgangurinn sé að auka 

grundvallarmenntun barna á samfélagi og náttúru og byggja á niðurstöðum rannsókna á 

gæðum menntunar. Þá segir að mikilvægt sé að barnið geti verði áhrifavaldur í mótun 

samfélags og þeirrar náttúru sem það vill hafa aðgang að í framtíðinni (Reykjavíkurborg, 

Skóla- og frístundasvið, án dags.). 

 

2.3 Hugtök 

Árið 2014 kom út bókin Útikennsla og útinám í grunnskólum eftir Ingu Lovísu Andreassen og 

Auði Pálsdóttur. Í bókinn er fjallað sérstaklega um nokkur af þeim hugtökum sem tengjast því 

að vinna með nemendum úti eða þau tækifæri sem bjóðast kennurum til að vinna úti með 

nemendum sínum. Helstu hugtökin sem höfundar nefna nota þeir í titli bókarinnar, 

útikennsla og útinám. Þessi hugtök eru þá yfirhugtök en síðan eru nefnd undirhugtökin 

grenndarkennsla, vettvangsferðir og staðtengt nám (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014).  

Jakob F. Þorsteinsson (2011) kemst að þeirri niðurstöðu í sinni meistararitgerð að ekki sé 

til nein opinber skilgreining á útikennslu og sýnist mér það einnig vera þannig. Þrátt fyrir það 

tel ég að nokkuð sameiginlegur skilningur sé á því hvað átt er við þegar hugtök eins og 

útikennsla eða útinám eru nefnd á nafn. Útikennsla er þá hugtak sem vísar til kennslu og 

hlutverk kennarans sem skipuleggur og framkvæmir sína kennslu með það að markmiði að 

nemandi læri það sem kennari skipuleggur. Hugtakið er líklega það hugtak sem kennurum er 
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tamast að nota, enda hefur það lengst verið nýtt til að lýsa kennslu utandyra (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). Útinám er hins vegar hugak sem vísar frekar til náms 

nemenda og felur í sér að nemandinn sé í námi utan veggja skólans. Það getur verið á 

söfnum en þarf ekki endilega að vera það sem var skipulagt. Námið getur falið í sér 

uppgötvun nemenda á þeim stað sem námið fer fram á (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014). 

Grenndarkennsla er tengd útkennslu og byggir á hugmyndum Comeniusar um nám og 

kennslu þar sem er „farið frá hinu nálæga til hins fjarlæga; frá hinu þekkta til hins óþekkta; 

frá hinu hlutstæða til hins óhlutstæða“ (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014; 

Bragi Guðmundsson, 2000). 

Vettvangsferðir geta verið af ýmsum toga og með mismunandi markmiði. Mikilvægt er þó 

að vettvangsferðir hafi skýr markmið og séu vel skipulagðar. Vettvangsferðir geta verið í 

umhverfi skólans, fyrirtæki og stofnanir sem bjóða upp á að taka á móti nemendum með 

fræðslu. Eins gætu þetta verið lengri ferðalög með nemendum (Inga Lovísa Andreassen og 

Auður Pálsdóttir, 2014). Um staðtengt nám verður fjallað sérstakleg í næsta kafla. 

2.2.1 Staðtengt nám 

Í staðtengdu námi (e. place-baced education) er nærumhverfið viðfangsefnið og hvernig 

nemendur geti komið að því að bæta umhverfið. Lagt er upp með að nemendur fræðist um 

umhverfi sitt og læri að veita því athygli og virðingu (Gruenewald, 2003a). Tilfinningar og 

upplifun nemenda fá ákveðnari sess í staðtengdu námi og staðurinn er skýrt tilgreindur sem 

bæði vettvangur og viðfangsefni náms sem fram fer (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014).  

Staðir í umhverfinu tengjast manninum á ótal vegu. Öll reynsla og minningar eru tengdar 

einhverjum stað. Staður hefur áhrif á okkur og hvert okkar upplifir hann á mismunandi hátt. 

Staður geymir margt sem hægt er að skoða og rannsaka eða læra um á einhvern átt. Staður 

er einstakt takmarkað líffræðilegt og menningarlegt umhverfi (Greenwood, 2013). Staðir 

geyma og móta reynslu okkar og margbreytileiki hvers staðar hefur ólík áhrif á einstaklinga. 

Allt sem við gerum í lífinu gerist einhvers staðar, þ.e. á tilteknum stað sem við tengjum við 

minningar. Hver staður mótar okkur sem búum þar eða erum í einhverju sambandi við 

staðinn. Því betra sambandi sem við náum við staðinn því líklegra er að áhrif hans verði enn 

meiri. Staðir hafa áhrif á menningu og hvernig hún þróast. Staðir segja okkur hver, hvað og 

hvar við erum og jafnframt geta þeir sagt okkur hvernig líf okkar gæti þróast til framtíðar 

(Gruenewald, 2003b). Staðir í nærumhverfi okkar eru því mótandi á marga vegu. Það er því 

mikilvægt að þekkja nærumhverfi sitt og þá staði sem skipta samfélagið sem maður lifir í 
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máli. Með því að þekkja nærumhverfi sitt vel lærir maður frekar að meta þá möguleika sem 

það hefur upp á að bjóða. Nám um tiltekna staði í nærumhverfi hefur því margþættan 

tilgang. Snertifletir skólanámskrár við nærumhverfið geta því verið margir. Það er í raun 

undir þeim sem semja námskrá komið hvernig viðfangsefnin eru fléttuð inn. Í einni af 

greinum sínum nefnir Gruenewald (2003b) þrjú dæmi um kennslufræðilegar nálganir: a) 

náttúrfræði b) menningarfræðsla c) rannsóknarvinna á staðnum. Allar þessar nálganir gefa 

ótal tækifæri fyrir kennara að skipuleggja uppbyggilega og áhugaverðar kennslustundir fyrir 

nemendur sína um nærumhverfi sitt þar sem viðfangsefnin umliggja allt og nemendur þekkja 

svo vel. 

Eins og áður segir er í Aðalnámskrá gunnskóla (2011) lögð áhersla á útikennslu, útinám og 

útiveru eða að nemendur fái tækifæri til að vinna verkefni í náttúru Íslands eða í 

nærumhverfi sínu. Nám sem byggir á eða er á einhvern hátt tengt þeim stað eða staðháttum 

sem nemendur þekkja eða tengjast hefur verið nefnt staðtengt nám (e. place-based 

education). Staðtengt nám byggir á að skipuleggja kennslu þannig að nærumhverfi sem 

nemandinn þekki best sé nýtt. Það miðar líka að því að nýta allt það góða sem samfélagið og 

umhverfið hefur upp á að bjóða til að byggja upp víðtæka þekkingu (Gruenewald, 2003b). 

Gruenewald (2003b) bendir einnig á að kenna verði um áhrif staða á menningu og sjálfsmynd 

fólks. Staðir móta menningu þess samfélags sem byggt hefur staðinn og hefur lifað þar og 

hrærst um einhvern tíma. Maðurinn mótar staði og mennirnir mótast af þeim stað sem þeir 

búa á.  

Í skrifum sínum vitnar Gruenewald (2003b) í Pyle sem talar um mikilvægi þess að öðlast 

þekkingu á umhverfi sínu þannig að þú lærir að meta umhverfið eða staðinn sem þú lifir og 

hrærist í. Hann talar um sjálfskapaða einangrun (e. self imposed isolation). Það sem við 

þekkjum getum við valið að þykja vænt um eða láta skipta okkur máli. Það sem við ekki 

þekkjum eða kynnumst ekki af eigin reynslu mun okkur finnast fátt um og líklega vera sama 

um hvernig muni reiða af eða hvað verður um það (Gruenewald, 2003b).  

Á undanförnum misserum hafa margir rætt um og lýst áhyggjum af í fjölmiðlum og 

almennri umræðu hversu börn og ungmenni eru einangruð frá umhverfi sínu. Hefur í því 

samhengi helst verið bent á mikinn tíma sem fer í notkun síma og snjalltækja. Í því sambandi 

er rætt um skjátíma. Það mætti því líta á að hlutverk skóla sé enn mikilvægara í dag í ljósi 

þessa. Líklega hafa þær kynslóðir sem ekki höfðu aðgang að þessum tækjum haft meiri tíma 

til að tengjast nærumhverfi sínu og samfélaginu sem þær ólust upp í. Börn og ungmenni 

tengdust meira umhverfi sínu í gegnum leiki og fengu tækifæri til að fylgjast meira með 

fullorðnu fólki við vinnu. Í dag er þetta hlutverk færst meira til skólanna og þeirra er að skapa 
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þessi tengsl við umhverfið. Hins vegar hefur ábyrgð foreldra á að gefa börnum og 

ungmennum tækifæri til að njóta náttúru lítið breyst. 

Að mati Gruenewald (2003a) er mikilvægt að byrja á því þekkja og bera umhyggju fyrir 

nærumhverfi sínu til að geta lagt eitthvað af mörkum sem gæti gagnast umhverfismálum á 

jörðinni. Hann vísar í orð Soble máli sínu til stuðnings sem segir að mikilvægt sé að börn fái 

tækifæri til að tengjast náttúrunni til að læra að meta hana og virða áður en þau eru beðin 

um að lagfæra sár sem fyrri kynslóðir hafa unnið á henni (Gruenewald, 2003a). Byrja þurfi að 

efla þekkingu á nærumhverfi sem svo yfirfærist á hnattræna þekkingu sem vonandi leiðir til 

vistvænni og sjálfbærari veraldar. Gruenewald (2013) fullyrðir að hnattræn hugsun geti 

aðeins byggt á tölfræði og því verði að hugsa sér nær (e. local). Með því að nýta nærumhverfi 

í kennslu og bjóða nemendum upp á að upplifa og þekkja betur sitt nánasta umhverfi gerum 

við þá jafnframt áhugasamari og vonandi ábyrgari í umgengni við náttúru jarðar.  

Staðtengt nám hefur sótt í sig veðrið og eru kennarar farnir að halda því fram að 

kennslufræðileg nálgun sem byggir á tilteknum stað, sé grundvöllur útikennslu, 

umhverfismenntar, útináms, vistfræðináms og kennslu í dreifbýli (Gruenewald, 2003a). 

Staðtengt nám hefur líka sterk tengsl við gangrýna menntun (e. critical education) sem 

Gruenewald (2003a) fléttar svo saman og talar um gagnrýnið staðtengt nám (e. critical place-

based pedagogy). Með þeirri nálgun er gert ráð fyrir að nemendur taki meiri ábyrgð á 

umhverfi sínu og framtíð þess.  

 

2.2.2 Útikennsla 

Útikennsla er ekki ný af nálinni og hefur um langan tíma verið hvatt til þess á Íslandi að 

kennarar fari með nemendur út fyrir veggi skólastofunnar. Seinni ár virðist sem áhugi 

kennara hafi aukist á að nýta náttúruna sem kennslusvæði (Jakob F. Þorsteinsson, 2011). 

Þegar fjallað er um útikennslu er gjarnan vísað í skrif norska útikennslufræðingsins Arne N. 

Jordet og stuðst við skilgreiningu hans á útiskóla. Það er bæði gert í bók Ingu Lovísu og Auðar 

(2014) sem og í handbók Lýðheilsustöðvar, Virkni í skólastarfi, handbók um hreyfingu fyrir 

grunnskóla (2010). Í handbókinni má finna þýðingu á skilgreiningu Jodet (1998) á útiskóla, 

sem nær vel utan um þær hugmyndir sem ég tel að kennarar geri sér um útikennslu.  

Útiskóli er það þegar hluti kennslunnar er fluttur út í nánasta umhverfi skólans og 

reglulega eru unnin verkefni utan veggja skólastofunnar. Útiskólar gefa 

nemendum tækifæri til að nota öll skilningarvit sín og fá persónulega og beina 

reynslu af raunveruleikanum. Þeir veita nemendum einnig tækifæri til athafna, á 



 

 

 

19 

 

 

forsendum námsgreina, og tækifæri til að þroskast og leika sér af sjálfsdáðum, 

finna til forvitni, ímyndunar, ánægjulegrar reynslu og samkenndar. 

 

Útiskóli þýðir samþættingu námsgreina í kennslu þar sem athafnir úti og inni eru í 

meira samhengi en í kennslustofunni því nemendur læra um raunveruleikann í 

raunveruleikanum, þ.e. um náttúruna í náttúrunni, um samfélagið í samfélaginu 

og um sitt nánasta umhverfi í sínu nánasta umhverfi. (Jordet 1998, bls. 24, þýð, 

Gígja Gunnarsdóttir, 2010, bls. 60) 

Hugmyndir eða hugmyndafræði sem stuðst er við hér á Íslandi virðist undir miklum áhrifum 

frá því sem gerst hefur á Norðurlöndum. Jordet notar hugtakið útiskóli sem er algengara í 

Noregi og Danmörku (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). Hér á landi er 

kennurum ekki tamt að nota það hugtak og leyfi ég mér að halda því fram að það heyrist 

nánast aldrei í tali hins almenna kennara. Kennurum er aftur á móti mun tamara að tala um 

útikennslu og er það í þessari ritgerð látið gilda til jafns við hugtakið útiskóli sem notað er í 

norsku skilgreiningunni. Hugtakið útinám sem eins og fram kemur er komið vísar fremur til 

þess náms sem fer fram hjá nemendum.  

Hugtökin nám og kennsla eru nátengd hugtök og í eðli sínu eiga þau alltaf að fara saman 

þegar um er að ræða skipulagt skólastarf á vegum opinberra aðila. Nemendur eru alltaf undir 

stjórn og á ábyrgð fullorðinna í því starfi sem fer fram á vegum skóla. Kennari er því alltaf sá 

sem ber ábyrgð á því að skapa aðstæður til að nám geti farið fram. Þess vegna tel ég líka að 

hugtakið útikennsla eigi betur við í þessari umfjöllun minni. Í megindráttum tel ég að upplegg 

kennarans sé það sem skiptir mestu máli til að skapa jákvæð viðhorf nemenda til 

verkefnavinnu utandyra.  

2.4 Kenningar Lev Vygotsky 

Lev Vygotsky var rússneskur fræðimaður sem setti sínar kenningar fram fyrir 1934 sem vöktu 

ekki athygli á vesturlöndum fyrr en á seinni hluta 20. aldarinnar (Kristín Bjarnadóttir, 2015).  

Kenningar Vygotsky byggjast á að hugsun barna þroskist fyrst og fremst í samskiptum og 

samræðum við aðra og því sé tungumálið mjög mikilvægt í námi einstaklings (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). Börn fæðast í heim sem þegar er búinn ýmsum 

tækjum, tólum og táknkerfum og er tungumálið eitt þeirra. Til að þróast sem mannvera þarf 

að læra á og nýta sér tæki og táknkerfi sem menningararfleifð mannsins hefur skilið eftir sig 

á þeim tímapunkti þegar barn fæðist í heiminn. Það síðan gefur tækifæri til frekari virkni og 
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opnar möguleika fólks til að skapa og leggja eitthvað af mörkum (Þuríður Jóhannsdóttir, 

2018). 

Vygotsky taldi ferlið vera tvíþætt. Einstaklingar læra í gegnum samskipti við aðra með 

notkun tungumálsins. Orðin fá merkingu með athöfum og áþreifanlegum hlutum sem í 

kjölfarið gerir einstaklingi kleift að spegla sjálfan sig og gjörðir sínar með tungumálinu (Björg 

Haraldsdóttir, 2010). 

Það var einkum tvennt sem er grundvöllur að kenningu Vygotsky. Annars vegar 

hugmyndin um þann sem betur kann (e. the more knowledgeble other) en sá sem lærir og 

hins vegar hugtakið um svæði hins mögulega þroska (e. zone of proximal development) (Inga 

Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). 

Hugmyndir Vygotsky um svæði hins mögulega þroska falla vel að kennslu og hvernig 

kennari aðlagar kennslu sína að námi og þroska nemenda sinna. Þessar hugmyndir eru því 

vinsælar og hafa víða verið ræddar í samhengi náms í nærumhverfi barna. Vygotsky talaði 

um þrjú svæði sem persóna þroskaðist innan. Fyrst væri það svæði þæginda þar sem 

kunnáttar er til staðar og færni til að beita þessari kunnáttu. Á þessu svæði er einstaklingur 

öruggur með sig. En haldi hann sig þarna bætir hann ekki við sig frekari kunnáttu eða færni. 

Einstaklingurinn þarf því að reyna á sig og brjótast út úr þægindunum og færa sig á svæði 

hins mögulega þroska. Þar eru möguleikar einstaklingsins til að þroskast mestir því þar bætir 

hann við og byggir ofan á fyrri kunnáttu og færni. Kennarar eiga því að leggja metnað sinn í 

að finna hvar þetta svæði nemenda sinna liggur og leggja fyrir þá verkefni sem þeir takast á 

við á þessu svæði. Ef verkefnin eru of erfið lenda nemendur á svæði örvæntingar. 

Einstaklingar eru mjög misjafnlega á vegi staddir og svæði þeirra mögulega þroska er 

misstórt og ólíkt í lögun. Einstaklingur sem tekst á við verkefni sem gefur honum ekki 

tækifæri til að öðlast nýja þekkingu eða færni vegna þess að hann hefur ekki forþekkingu eða 

grunn til þess getur upplifað vanmátt og gefst líklega fljótlega upp. Þá er hann kominn á 

svæði örvæntingar og mun ekki ná að tileinka sér nýja kunnáttu eða færni og verður að 

bakka eða að fá leiðsögn inn á svæði hins mögulega þroska (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014). 

Shirely Clarke (2019) beitir hugmyndum Vygotskys í skrifum sínum um hlutverk kennara 

og nám nemenda, en útskýrir á aðeins annan hátt. Hún kynnir þægindasvæði (e. comfort 

zone), svo lærdómssvæði (e. learning zone) sem vísar til hugmyndar Vygotskys um svæði 

hins mögulega þroska. Yst er svo örvæntingarsvæði (e. panic zone). Hún setur þetta svo upp 

sem skotskífu þar sem markmiðið er að vera sem mest á lærdómssvæðinu. Hugtakið 

lærdómssvæði stendur nemendum nærri og er þeim innan seilingar. Þeir eiga auðvelt með 

að skilja það og tengja við hvað er átt við með því að þar sé eftirsóknarvert að vera ef maður 
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vill ná árangri. Þá er skotskífan kynnt fyrir nemendum og þeir staðsetja sig á þeim svæðum 

sem þeir telja sig vera á. Það auðveldar nemendum að meta eigin stöðu og hjálpar kennurum 

í samtali við þá um nám þeirra og framfarir (Hattie & Clarke, 2019). 

Vygotsky taldi að barn þyrfti leiðsögn til að þroskast og að leiðsögnin þyrfti að koma frá 

einhverjum sem kynni betur og gæti því leiðbeint. Sú leiðsögn getur komið hvaðan sem er 

aðeins ef hún veitir þann stuðning sem þarf til að nemandinn nái framförum (Meyvant 

Þórólfsson, 2003).  

Úr fræðum Vygotskys hefur annað hugtak verið mótað. Það er þýtt á ensku sem 

skaffolding en íslensku sem vinnupallar með vísun í húsabyggingar, uppbyggingu eða 

uppslátt. Vinnupallarnir eru þá stuðningur meðan á byggingu stendur en þeir eru svo 

fjarlægðir þegar byggingu er lokið og hún stendur ein og óstudd. Þannig má líkja byggingunni 

við þekkingu einstaklings sem nýtir sér vinnupall á meðan hann lærir nýtt og eykur þekkingu 

sína og skilning. Stuðningurinn getur verið á ýmsu formi hvort sem það er kennari, 

samnemandi, vinur eða tæki eins og tölva. Forsenda fyrir því að einstaklingur þroski vitsmuni 

sína og geti stundað árangursríkt nám er samkvæmt Vygotsky að tjáskipti fari fram milli þess 

ólærða og hins lærða. Hinn lærði getur þá allt eins verið jafnaldri (Meyvant Þórólfsson, 

2003).  

Samfélagið og það umhverfi sem barn býr í er því lykilþáttur í þorska barns samkvæmt 

kenningum Vygotskys. Samkvæmt honum eru tilfinningar órjúfanlegar frá hugsuninni. Hann 

hélt því einnig fram að allt sem manneskjan tekst á við tengist því sem gerist innra með 

henni og umhverfinu (staðnum) (Smagorinsky, 2013). Nemandi þarf að þekkja umhverfi sitt 

og kynnast því í gegnum þau tækifæri sem hver staður hefur upp á að bjóða. 

 

2.5 Spjaldtölvur og útikennsla 

Tækni og búnaður sem hægt er að nýta við útikennslu hefur tekið miklum breytingum á 

undanförnum árum. Ekki eru nema tæp tíu ár síðan fyrsta spjaldtölvan kom fyrst á markað. 

Þetta tæki hefur náð mikilli útbreiðslu og er nú vart nokkuð heimili sem ekki á slíkt tæki. 

Mörg börn eru því vel kunnug þessum tækjum að heiman. Kennarar, skólar og heilu 

sveitarfélögin hafa talað fyrir innleiðingu þessara tækja í skólastarf. Notkun og innleiðing er 

þó mislangt á veg komin. Hins vegar er almennt viðurkennt að tækin bjóða upp á marga 

möguleika til fjölbreytni í skólastarfi og hvernig verkefni eru unnin.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur hugtakið spjaldtölva ekki fyrir en þar er vísað í að 

nemendur öðlist tæknifærni. Tæknifærni felur í sér getu til að nýta ýmis tæki til að afla sér 
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þekkingar og miðla henni. Spjaldtölvur hafa nýst vel bæði til upplýsingaöflunar og ekki síður 

til miðlunar. Það sem gerir þær heppilegar í útkennslu er tvímælalaust það hversu 

handhægar þær eru, þ.e. fyrirferðarlitlar og ekki er þörf á að tengja neina íhluti við tækið. 

Möguleikar sem fylgja þessum tækjum eru fjölbreyttir og nýtast ekki síst í útkennslu.  

Hugbúnaður í spjaldtölvum er aðgengilegur fyrir unga notendur og með slíkum tækjum er 

hægt að safna gögnum á vettvangi á ýmsa vegu. Hægt er að taka ljósmyndir, myndbönd og 

hljóð. Tækifæri kennara eru af ýmsum toga en þeirra hlutverk er að notkun tækjanna hafi 

skýran tilgang og hlutverk tækisins í framkvæmd og úrvinnslu verkefnisins þarf að vera 

nemendum ljós.  

Rannsóknir á árangri á notkun þessara tækja í kennslu eru ekki margar hér á landi. Í mati 

á þróunarverkefni sem unnið var af Skúlínu Hlín Kjartansdóttur og Sólrúnu Karvelsdóttur 

(2018) um notkun spjaldtölva í skólastarfi kom fram að nemendur eru jákvæðir gagnvart 

tækinu og notkun þess í námi. Eins kemur fram í kafla um upplýsingatækni í skólastarf í 

bókinni Starfshættir í grunnskólum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014) að sjálfstraust nemenda í 

garð upplýsingatækni hefur aukist með árunum. Með auknu sjálfstrausti og jákvæðum 

viðhorfum má reikna með aukinni áhugahvöt gagnvart námi. Í meistararitgerð sinni vísar 

Jóhanna Þorvaldsdóttir (2014) í rannsóknir sem hafa sýnt fram á að spjaldtölvur auki áhuga 

nemenda. Þeim finnist verkefni spennandi sem unnin eru með stuðningi eða alfarið með 

tækinu. 

2.6 Rannsóknir 

Rannsóknir á sviði skólaþróunar benda til að það hvernig stofnun er stjórnað skipti miklu 

máli um skilvirkni stofnunarinnar á sviði þróunarstarfs. Í rannsókn sem Börkur Hansen, Ólafur 

H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir (2005) unnu í sex skólum á Íslandi var rýnt í 

hvernig gekk að innleiða aðferðir við sjálfsmat. Í ljós kom að í þeim skólum sem forysta var 

dreifð gekk innleiðing betur og þar sem tengsl kennara við matið voru sterk gekk matið best.  

Í viðamikilli rannsókn sem framkvæmd var í Bandaríkjunum kom í ljós að tilteknir 

stjórnunarhættir styddu þróun skólastarfs og bættu nám nemenda. Traust til skólastjóra var 

mikilvægt en ekki síður að stjórnunin einkenndist af deildri forystu (e. shared leadership) 

(Louise, Dretzke og Wahlstrom, 2010). Hrund Hlöðversdóttir (2011) komst að sömu 

niðurstöðu en í hennar rannsókn kom fram að þátttaka kennara og að þeir fái hlutverk í 

framkvæmd þróunarverkefna, tryggi betur að þau nái fótfestu og verði hluti af skólastarfinu. 

Þóra Björk Jónsdóttir og Rúnar Sigþórsson (2013) vísa í rannsóknir á hvernig er hlustað á 

raddir nemenda (e. student/pupils voice) í þróun skólastarfs. Þessar rannsóknir voru annars 
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vegar kynntar af Rudduck árið 2003 og hins vegar af Fielding árið 2005 og benda til að áhrif 

og aðkoma nemenda á innihald og ákvarðanir um skipulag skólastarfs sé mikilvægur þáttur í 

árangri einstaklinga og stofnana. 

Að ofangreindu má draga þá ályktun að þátttaka sem flestra í skólasamfélaginu í 

þróunarstarfi eykur tileinkun og tryggir betur að lærdómar af og árangur þróunarstarfsins 

festist í sessi. 

Í rannsókn sem unnin var við Kaupmannahafnarháskóla voru könnuð áhrif útikennslu á 

innri hvatningu til náms (Bølling, Otte, Elsborg, Nilsen og Bentsen, 2018). Rannsóknin var 

unnin skólaárið 2014-2015 og niðurstöður voru síðan birtar 2018. Þýðið voru nemendur í 

dönskum grunnskólum á aldrinum níu til þrettán ára. Rannsóknarsniðið var hálfgild tilraun 

(quasi-experiment) þar sem einn bekkur var tilraunahópur en svo voru nokkrir 

viðmiðunarhópar sem þá unnu sín verkefni innan veggja skólans. Notuð voru viðurkennd 

viðmið til að mæla innri hvatningu til náms (e. intrinsic school motivation) og var hún mæld í 

upphafi og svo í lokin.  

Niðurstöður Bølling og félaga (2018) eru í samræmi við aðrar rannsóknir sem beindu 

sjónum að innri áhugahvöt nemenda. Í þeim felst að útikennsla getur dregið úr minnkandi 

innri hvatningu til náms eftir því sem líður á námsárin. Ástæður telja rannsakendur vera að 

nemendur upplifi meira sjálfstæði þegar þeir vinna skólatengd verkefni úti auk þess sem 

útikennsla getur boðið nemendum upp á aðstæður þar sem þeir upplifa sig hæfari til að 

takast á við verkefnin sem fyrir eru lögð. Í rannsókninni kom ekki fram neinn munur á milli 

kynja. Þá var líka kannað hvort félagslegur bakgrunnur skipti máli í þessu samhengi. Í ljós 

kom að svo var ekki (Bølling og félagar, 2018).  

Bølling og félagar (2018) drógu þá ályktun af rannsóknargögnum að með því að bjóða 

nemendum upp á kennslu þar sem hluti skólaverkefna voru unnin út í tvo til sjö tíma á viku 

leiddi það til aukinnar innri hvatningar til náms og styðja þessar niðurstöður við fyrri 

rannsóknir á áhrifum útkennslu á skólagöngu nemenda.  

Í samantekt á rannsóknum á útinámi (e. outdoor learning) sem kom út árið 2004 eru 

teknar saman niðurstöður úr fjölda rannsókna sem birtar höfðu verið (Rickinson, Dillon, 

Teamey, Morris, Cho, Sanders og Benefield, 2004). Samantektin náði yfir breytt svið en 

miðaði samt að því að fanga hvað rannsóknir kenna um skipulagt starf með nemendum undir 

berum himni. Í stórum dráttum sýna rannsóknir að markmið, skipulag og tilgangur séu 

grundvallaratriði þegar kemur að því hvort útivera með nemendum skili sér í námi. Þá benda 

Rickinson og félagar (2004) á að rannsóknir sýni að útikennsla hafi jákvæð áhrif á viðhorf og 
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sjálfsmynd nemenda og félagsfærni þeirra aukist og þeir verða betri í að vinna með öðrum 

og í hópum. 

Af nýlegum íslenskum rannsóknum er meistararitgerð Óskar Kristjánsdóttur (2017) um 

viðhorf unglinga til útkennslu. Niðurstöður hennar eru á sömu leið og Rickinson og félaga 

(2004) og lúta að mikilvægi góðs skipulags og skýrum tilgangi útikennslunnar. Í rannsókn 

Óskar kom í ljós að nemendur sáu ekki alltaf lærdóm eða tilgang með útikennslunni. Helstu 

ókostir útikennslu að þeirra mati voru skortur á fyrirmælum. Nemendur sögðust gjarnan vilja 

komast út og vinna verkefni úti en það yrði að vera með því skilyrði að tilgangur og markmið 

væru þeim skýr. Þá nefndu nemendum að veður yrði að vera gott. Byggðust svör þeirra mest 

á reynslu þeirra á miðstigi grunnskólans enda hefði lítið verið unnið úti eftir að nemendur 

komu á unglingastig.  

Í rannsókn á starfsháttum í grunnskólum á Íslandi kemur fram að kennarar nýta sér hvorki 

útikennslu né vettvangsferðir mikið sem kennsluaðferð og dregur talsvert úr því eftir því sem 

nemendur eldast. Þegar kennarar voru spurðir hvaða kennsluaðferðum þeir vildu helst nýta 

til að auka fjölbreytni í kennslu sinni nefndu þeir helst útikennslu og vettvangsferðir (Ingvar 

Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). Af 

hverju þeir gera það ekki er ósagt.  

Í viðtölum sem tekin voru við kennara og fjallað er um í bók Ingu Lovísu Andreassen og 

Auðar Pálsdóttur (2014) voru viðhorf kennara til útináms rannsökuð. Í viðtölunum komu 

fram dæmi um að viðhorf og áhugi kennara réði úrslitum hvort kennarar færu út með 

nemendur. Það hvað hefur áhrif á áhuga og viðhorf kennara virðist margþætt en ljóst að 

mörgum kennurum sé vinna utan veggja með nemendum sé talsverð áskorun. 

Í rannsókn Paulu Maríu Pálsdóttur (2016) á samþættingu í samfélagsgreinum tók hún 

viðtöl við kennara. Í niðurstöðum kom fram að almennt fara kennarar mjög lítið út með 

nemendur og bjóða ekki upp á fjölbreytt verkefni. Kennararnir lýstu hefðbundinni kennslu og 

takmarkaðri samþættingu en sögðust vilja samþætta meira. Helstu skýringar fólust í ytri 

þáttum, þ.e. hjá öðrum en þeim sjálfum, t.d. í áhugaleysi samstarfskennaranna, að kennsla 

ætti að fara fram innan veggja tiltekinna rýma og ekki væri vilji kennara til að vinna þann 

aukatíma sem samþætting krefðis.  

Á svipuðum nótum voru niðurstöður rannsóknar sem Astrid Jóhanna Kristjánsdóttur 

(2016) vann um reynslu kennara af útikennslu í samfélagsgreinum á unglingastigi, nýtingu 

nærumhverfis í skólastarfi og hugmyndir kennaranna um stuðning við þróun þess starfs. Í 

niðurstöðum kom fram að kennararnir voru meðvitaðir um hlutverk skóla að skapa tengsl við 

nærsamfélag sitt. Einhverjir höfðu nýtt sér nærumhverfið í vinnu með unglingunum, aðallega 
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á formi gönguferða um nágrennið og heimsóknir í fyrirtæki. Kennararnir töldu undirbúning 

útikennslu tímafreka og sögðust upplifa að þeir væru bundnir tilteknum kennslubókum sem 

stýra kennslu þeirra. Flestir vildu efla útikennslu, en af ýmsum ástæðum virtust ekki koma því 

í framkvæmd.  

Þá benda niðurstöður Paulu Maríu og Astridar Jóhönnu til að kennarar á unglingastigi 

binda sig um of við verkefni tengd námsbókum í stað þess að tengja nám nemenda við 

hæfniviðmið sem birtast í Aðalnámskrá. Það á síður við á yngri stigum grunnskólans ef marka 

má rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar (2014) sem komst að því í sinni rannsókn að kennarar á 

yngri stigum beiti fjölbreyttari kennsluaðferðum og nýti útikennslu meira í sinni kennslu.  

Samkvæmt þessu má draga þá ályktun að nemendur í grunnskólum komist helst í 

snertingu við náttúru og verkefni sem unnin eru úti fram að þrettán ára aldri, en eftir það 

dragi verulega úr. Þrátt fyrir það kemur fram að útikennsla er ekki veigamikill þáttur náms 

nemenda á yngri stigum grunnskóla þó það sé heldur meira en á unglingastigi. Virðist það 

lítið hafa breyst eins og niðurstöður rannsóknarinnar Vilja og veruleika (2007) um 

náttúrufræðimenntun leiddu í ljós, þótt kennarar teldu að útikennsla gæti verði mun meiri.  

Í skýrslu um helstu niðurstöður PISA 2015 (Auður Pálsdóttir, 2015) kemur fram að 

kennarar eru oft óöruggir í kennslu sinni í náttúruvísindum, sérstaklega þeir sem ekki hafa 

sérstakan bakgrunn í faginu. Fagmennska kennara skiptir greinilega sköpum ef styrkja á 

nemendur til betra læsis í náttúruvísindum.  

Í skrifum um fagmennsku kennara útskýrir Trausti Þorsteinsson (2003) þrjár tegundir 

fagmennsku, ósjálfstæða fagmennsku, sjálfstæða fagmennsku og samvirka fagmennsku. Af 

því sem sagt er hér að ofan má færa fyrir því rök að störf margra kennarar falli undir það sem 

Trausti nefnir ósjálfstæða fagmennsku. Slíkir starfshættir birtist m.a. í að kennarar láta 

námsbækur stýra kennslunni. Styðja þarf kennara í átt að samvirkri fagmennsku sem snýst 

um að kennarar snúi sér frá stöðu einyrkja í skólastofunni og vinni meira í samstarfi við 

samkennara sína, foreldra og nemendur. Trausti útskýrir enn fremur að í samvirkri 

fagmennsku vinna kennarar saman að því að íhuga og rýna í eigið starf til að taka framförum 

og bæta skólastarfið í heild (Trausti Þorsteinsson, 2003). Í því felst m.a. að kennarar leiti 

frekari leiða til að nýta sér sem fjölbreyttastar kennsluaðferðir.  

2.7 Samantekt  

Kenningar sem undirbyggja vel útfærða og vel undirbúna kennslustund eru gagnlegar til að 

átta sig betur á til hvers og hvernig framkvæmd kennslustundarinnar styður best við nám og 
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þroska nemenda. Kenningar Vygotskys byggja á að einstaklingur þroskist í gegnum tengsl sín 

við samfélagið og samskipti við ólíka einstaklinga sem geta stutt við nám hans og þroska. 

Nám þar sem öllum skilningarvitum er beitt og áreiti sem efla skynjum og skilning 

einstaklingsins er því áskorun sem kennarar eru stöðugt að takast á við. Kennari sem velur að 

fara með nemendur sína í skipulagt nám í nærumhverfi skóla eða á staði, sem nemendur 

þekkja eða eru þeim kærir, getur veitt nemendum sínum fjölbreyttari tækifæri til ná þeirri 

hæfni sem ætlast er til samkvæmt námskrá. Gildir þá einu hvort um ræðir Aðalnámskrá, 

stefnu sveitarfélags eða skólanámskrá.  

Með því að tengja nemandann við umhverfi sitt á fjölbreyttan hátt eins og lýst er í 

skilgreiningu á staðtendu námi getur kennarinn ögrað nemandanum á ótal vegu. Samtalið 

við náttúruna, nærumhverfið og samfélagið sem nemandinn tengist gæti verið grunnur sem 

kennarar ættu að nýta sér til að byggja sína útikennslu á. Í náttúrunni, útiveru og umgengni 

við staði sem nemendur tengjast liggja tækifæri sem örva flest skilningarvitin. Staðtengt nám 

fellur því mjög vel að þeim hugmyndum Vygotsky þar sem samfélagið og nærumhverfi 

nemandans er viðfangsefni og vettvangur námsins.  

Umhverfi sem nemandi þekkir vel gefur tækifæri til nánari skoðunar og uppbyggingar á 

frekari þekkingu fyrir nemendur. Reynslan og lærdómurinn yfirfærist svo á annað nám og 

aðra staði sem aftur færir nemendum ríkulegri reynslu og enn meira nám.  

Vygotsky taldi að hugsun barna þroskaðist fyrst og fremst með samskiptum og 

samræðum við aðra og tungumálið væri mikilvægasta verkfærið í því námi (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). Í samstarfi við og með stuðningi frá námsfélaga getur 

nemandi tekist á við krefjandi verkefni. Þar verður samtalið milli einstaklinga annars vegar og 

nánd þessara einstaklinga við staði í nærumhverfinu hins vegar farvegur sem leiðir til lausna 

sem getur verið þroskandi fyrir alla sem hlut eiga að máli. 

Útikennsla og notkun nærumhverfis í skólastarfi getur falið í sér fjölbreytt tækifæri. Þá 

benda rannsóknir til að áhugi og námshvöt nemenda aukist ef nemendur nota nærumhverfið 

sem vettvang og viðfangsefni námsins. Hlutverk kennara er þá fyrst og fremst að leiðbeina 

nemendum við þekkingaröflun og þekkingarsköpun og tryggja að verkefni sem nemendur 

vinna séu hæfilega ögrandi fyrir þá. 

Skólastjóri er faglegur leiðtogi skóla og ber ábyrgð á starfinu sem þar fer fram. Hans 

hlutverk er ekki bara að leiða endurmenntun kennara og mat á skólastarfinu, heldur þarf 

hann að tryggja að slíkt starf skili sér í betra námi nemenda. Til að svo geti orðið þarf 

skólastjóri að styðjast við gögn sem aflað er með skýrt útfærðum matsaðferðum og 

augljósum tilgangi. Með slíkum gögnum á skólastjóri auðveldara með að byggja ákvarðanir 
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sínar, en ekki síður að gefa öðrum í skólasamfélaginu hlutdeild í töku ákvarðana. Slíkt eykur 

líkurnar á að eftirsóknarverðir starfshættir festist í sessi og skólastarfið einkennist af 

samvirkri fagmennsku.  

Hvernig það megi svo gera í raun er viðfangsefni þessa rannsóknarverkefnis. Tilgangur 

þess var að leggja mat á þróunarverkefnið Fjallið, fjaran og skógurinn sem snýst um að nýta 

nærumhverfi nemenda í námi þeirra, en einnig hvernig mætti virkja nemendur sem 

þátttakendur í mati á skólastarfi. 
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3 Aðferð  

Í þessum kafla er fjallað um hvernig rannsóknarviðfangsefnið var nálgast. Þegar velja á 

rannsóknaraðferð er almennt talað um tvær rannsóknahefðir, þ.e. eigindlegar og 

megindlegar. Í megindlegum rannsóknum er stuðst við megindleg gögn og gagnasöfn sem 

túlkuð eru með tölfræðilegum nálgunum og þá oftast stuðst við reikniforrit sem 

rannsakendur geta nýtt til að kalla eftir upplýsingum úr gagnasöfnum sem eru síðan túlkaðar.  

Tilgangur þessarar rannsóknar var að leggja mat á þróunarverkefnið Fjallið, fjaran og 

skógurinn og hvernig mætti virkja nemendur sem þátttakendur í mati á skólastarfi. Til þess 

að grafast fyrir um reynsluna nemenda og öðlast skilning á hvað gekk vel og hvað síður, var 

ákveðið að beita eigindlegri rannsóknaraðferð. 

Hér á eftir er gerð grein fyrir rannsóknarspurningum, rannsóknaraðferð og þátttakendur 

kynntir. Þá er fjallað um gagnaöflun og úrvinnslu, siðferðileg álitamál og réttmæti rannsókna. 

 

3.1 Rannsóknarspurningar 

Eins og áður sagði er tilgangur þessa meistaraverkefnis að leggja mat á þróunarverkefnið 

Fjallið, fjaran og skógurinn og hvernig mætti virkja nemendur sem þátttakendur í mati á 

skólastarfi. Til þess að nálgast þetta viðfangsefni voru mótaðar þrjár megin 

rannsóknarspurningar: 

 

1. Hvers konar matsnálgun er vænleg til að fanga reynslu nemenda og mat þeirra á 
þróunarstarfi? 

2. Hver er reynslan nemenda af þróunarverkefninu? 

a. Hvert er viðhorf nemenda til náms utan veggja skólans?  

b. Hver er reynsla nemenda af þátttöku í þróunarverkefninu? 

c. Hver er reynslan af notkun spjaldtölva í vettvangsvinnu? 

3. Hvernig birtist árangur þróunarverkefnisins með hliðsjón af hæfniviðmiðum þess? 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Markmið rannsóknarinnar var ekki að sækja víðtæk gögn frá mörgum heldur átta sig á og 

skilja sýn ákveðins hóps á valið fyrirbæri. Eitt af eiginleikum eigindlegra rannsóknaraðferða 

er að þær gefa tækifæri til að skoða það sem er hér og nú, til að skilja eitthvað en ekki 

endilega að spá fyrir um eitthvað (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Tilgangurinn var að skoða 
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viðhorf og reynslu nemenda af þróunarstarfi um útikennslu og verkefnavinnu í nærumhverfi 

tveggja skóla. Því lá beinast við að beita eigindlegum aðferðum. 

Ákveðið var að taka hópviðtöl sem, eins og nafnið vísar til, felst í að ræða við hóp af fólki 

samtímis. Slík leið er m.a. notuð til að afla upplýsinga um viðhorf til ýmissa hluta og fræðast 

um sameiginlega reynslu (Helga Jónsdóttir, 2016).  

Í hópviðtölum hefur stjórnandinn til grundvallar spurningalista sem hann styðst við og 

spyr spurninga sem hann fær jafnóðum svör við (Sóley S. Bender, 2016). Vegna aldurs 

þátttakenda var talið að hópviðtöl hentuðu betur en t.d. rýnihópaviðtöl sem eru ekki eins 

stýrð af rannsakanda/stjórnanda eins og hópviðtöl (Sóley S. Bender, 2016).  

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru nemendur í tveimur grunnskólum í sitthvoru 

skólahverfi Reykjavíkurborgar. Sótt var um leyfi til Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur fyrir 

rannsókninni (sjá viðauka A) og óskað eftir samþykki forráðamanna (sjá viðauka Á) fyrir 

þátttöku í viðtölum. 

Val á þátttakendum byggðist fyrst á staðsetningum skólanna og síðan var tekið úrtak úr 7. 

bekk í hvorum skóla. Skólarnir voru valdir vegna tengsla rannsakanda við skólana og reynslu 

þeirra af nýtingu nærumhverfisins. Þátttökuskólunum voru gefin gervinöfn og eru nefndir 

Fjallaskóli og Strandarskóli.  

Þótt báðir skólar séu innan borgarmarkanna er nærumhverfi þeirra til útikennslu ólíkt. 

Annars vegar er um að ræða skóla staðsettan nærri miðborginni en sjávarsíðan mjög 

aðgengileg. Hins vegar er það skóli sem hefur gott aðgengi að náttúrperlum, liggur við 

austurjaðar borgarmarka en hefur ekki auðvelt aðgengi að sjávarsíðunni.  

Úrtakið í hvorum skóla voru 16 nemendur sem valdir voru af handahófi. Jafnt hlutfall var 

milli stúlkna og drengja í hvorum skóla. Heildarfjöldi þátttakenda í viðtölunum voru því 32 

nemendur. Skipað var í viðtalshópa þar sem sátu fjórir nemendur í hverjum hópi, tveir af 

hvoru kyni. Viðtalshóparnir voru því samtals átta. Heildarfjöldi nemenda sem tóku þátt í 

prófun verkefnanna í tengslum við rannsóknina var 87. 

3.4 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Gagnaöflun fór fram með tvennum hætti. Annars vegar með tvennum viðtölum við úrtak 

nemenda úr tveimur skólum á höfuðborgarsvæðinu. Hins vegar var gögnum safnað í ferðum 
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sem farnar voru með nemendur beggja skóla þar sem þeir unnu verkefni af ýmsum toga og 

rannsakandi skráði hjá sér athugasemdir af vettvangi við þau tilefni.  

Þróunarverkefnið Fjallið, fjaran og skógurinn var í raun skipt upp í þrjú verkefni. Fyrst var 

það fjallið sem fólst í gönguferð sem farin hefur verið í gegnum tíðina af báðum skólum með 

tólf ára nemendum. Um er að ræða krefjandi fimm klukkustunda gönguferð um fjalllendi í 

nágrenni Reykjavíkur, nánar tiltekið svæði við Hengil. Fjaran samanstendur af verkefnum 

sem unnin hafa verið í skólanum sem stendur við sjávarsíðuna og mikil reynsla hefur skapast 

af hvernig best er að nýta fjöruna og nágrenni skólans til kennslu. Þriðji þátturinn er svo 

skógurinn en þar er nýtt áralöng reynsla af nýtingu skóglendis og nærumhverfi skóla til 

útikennslu.  

Verkefnin voru hönnuð þannig að nemendur gætu svarað spurningum og skráð niður 

athuganir sínar á vettvangi. Skráningar nemenda voru ýmist með texta, myndum eða 

myndböndum. Uppbygging var mjög svipuð á báðum verkefnunum og reynt var að hafa 

aðgengi þannig að nemendur áttuðu sig vel á til hvers var ætlast af þeim. Uppsetning er í 

raun ekki frábrugðin verkefni á blaði en mismunurinn liggur í því að geta sett ljósmynd eða 

myndband þar sem skýringar eru talaðar inn í stað þess að teikna myndir (sjá Viðauka E og 

F). Texti var skráður í sérstök textasvæði. Einungis var hægt að bæta inn í skjalið á fyrirfram 

skilgreinda staði og sögðu leiðbeiningar til um hvernig ætti að bera sig að við það. Í viðauka E 

og F má sjá útlit verkefna og þeirra leiðbeininga sem birtust nemendum á skjánum þegar þau 

unnu verkefnin.  

Í samhengi þessara þriggja verkefna voru tekin viðtöl í tvennu lagi, annars vegar áður en 

verkefnavinnan fór fram og hins vegar eftir að verkefnavinnu var lokið. Fyrri viðtölin voru 

tekin sama dag í báðum skólunum en þau seinni sitthvorn daginn. Fyrri viðtölin voru tekin í 

miðjum september 2018 en þau seinni í miðjum nóvember 2018.  

Á grunni rannsóknarspurninga voru mótaðir tveir viðtalsrammar þar sem gert var ráð 

fyrir að hóparnir hittu rannsakanda tvisvar (sjá viðauka B). Viðtalsrammar beggja viðtala voru 

hálf opnir og byggðust á þeim undirspurningum sem leitað var svara við. Fyrri 

viðtalsramminn sneri að því að fá upplýsingar frá þátttakendum um reynslu sem þeir hefðu 

af útkennslu eða vinnu í nágrenni skóla og var skipulögð af kennurum. Eins var leitað eftir 

hvaða hugmyndir þátttakendur hefðu um hugtök eins og náttúruvernd og umhverfisvernd. 

Jafnframt var lögð áhersla á að kynna fyrir þátttakendum hverju rannsakandi væri að leitast 

eftir og mikil áhersla lögð á að þátttakendum væri frjálst að leggja hvað eina til málanna sem 

þeir teldu mikilvægt eða áhugavert. Jafnframt var þeim gerð grein fyrir að þeim bæri heldur 

engin skylda til að tjá sig og gætu alltaf sagt sig frá þátttöku sýndist þeim svo.  
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Seinni viðtalsramminn miðaðist við að draga fram viðhorf þeirra til verkefna sem unnin 

voru milli viðtala. Verkefnin sem vísað var til voru unnin í umhverfi beggja skólanna og tóku 

allir þátttakendur þátt í að vinna (prófa) þau öll. Í viðauka D eru kynnt þau hæfniviðmið sem 

mótuð voru fyrir vinnu þessara verkefna. 

Í seinni viðtalsrammanum var reynt að draga fram sýn nemenda á því hvað greinir 

nærumhverfi þessara skóla að og kortleggja betur tækifæri kennara í nærumhverfi þessara 

skóla. Í Viðauka E og F er að finna verkefnin sem nemendur unnu.  

Við framkvæmd viðtala, hvort sem eru einstaklings- eða hópviðtöl, er grundvallaratriði að 

þátttakendur geti tjáð sig á sem frjálslegastan hátt (Helga Jónsdóttir, 2016). Til að tryggja það 

sem best var hugað vel að staðsetningu viðtala og aðstöðu. Eins var hugað að stöðu 

rannsakandans meðan á viðtölum stóð.  

Greining gagna var unnin á þremur stigum. Það fyrsta var á meðan á viðtali stóð. Næsta 

stig var strax eftir viðtal og það þriðja fólst í gagnagreiningu viðtala sem höfðu verið 

hljóðrituð og afrituð frá orði til orðs. Á öllum stigum skráði rannsakandi hjá sér athugasemdir 

um athyglisverðar áherslur sem komu fram í hverju viðtali. Greining viðtalanna fólst einkum í 

að draga gögnin saman og greina svör við rannsóknarspurningum og þemu ef þau birtust. 

Rannsakandi hlustaði á og las viðtölin margsins yfir eftir að þau voru skráð (Sóley S. Bender, 

2016).  

Eins og áður sagði var farið með nemendur í þrjár vettvangsferðir. Gagnasöfnun fólst í að 

rannsakandi skráði hjá sér punkta á meðan ferðum stóð og þegar heim var komið. Einnig 

voru teknar fjölmargar ljósmyndir og nokkur myndbandsbrot. Lengd ferðanna var um ein 

klukkustund nema fjallgangan sem tók um fimm klukkustundir.  

3.5 Siðferðileg atriði 

Til að rannsókn geti staðið undir nafni þarf hún að uppfylla siðferðilegar kröfur (Sigurður 

Kristinsson, 2016). Við undirbúning rannsóknar þarf rannsakandi að vera meðvitaður um þau 

siðferðilegu álitamál sem gætu vaknað við framkvæmd rannsóknarinnar og úrvinnslu þeirra 

gagna sem aflað er. Þátttakendum verður að sýna virðingu og þeim þarf að vera ljós tilgangur 

rannsóknarinnar þannig að þeir geti tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku (Sigurður 

Kristinsson, 2016). 

Eins og áður sagði fékkst leyfi Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur. Sett voru skilyrði um 

samþykki skólastjóra hvors skóla fyrir sig, að rannsakandi aflaði upplýsts samþykkis frá 

forráðamönnum þátttakenda og að tilkynna bæri rannsóknina til persónuverndar. Öllum 
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ofangreindum skilyrðum var fylgt eftir og þau uppfyllt. Samþykki allra foreldrar sem leitað 

var til fékkst. 

Þar sem þátttakendur þessarar rannsóknar eru undir lögaldri þurfti að gæta sérstakrar 

varúðar og fullvissu um að forráðamenn jafnt sem eiginlegir þátttakendur væru vel upplýstir. 

Einnig gerði rannsakandi grein fyrir sjálfum sér og tilgangi rannsóknarinnar. Sérstaklega var 

gætt að rökstuðningi fyrir vali á gagnaöflunarleið eins og Sigurður Kristinsson (2016) bendir 

á.  

Haft var í huga við val þátttakenda að umræðuhópar væru skipaðir þannig að jöfn 

kynjahlutföll væru í þeim öllum. Ekki var talið nauðsynlegt að horfa til að hafa frekari áhrif á 

val þátttakenda í hópana. Það er mikilvægt að rannsakandi leggi í þá vegferð sem rannsókn 

er með það að leiðarljósi að hún leiði af sér eitthvað gott fyrir samfélagið og mögulega 

mannkyn (Sigurður Kristinsson, 2016).  

Í þessari rannsókn er ekki um það að ræða að þátttakendur tækju óþarfa áhættu og því 

var þess gætt í hvívetna að aðstæður gengi ekki á nokkurn hátt á hagsmuni þátttakenda. 

Með því að skoða viðhorf og sýn tólf ára nemenda á það hvernig er að takast á við verkefni 

úti undir stjórn kennara var vonast til að það yrði hvatning og gæti stutt við frekari 

útikennslu.  

3.6 Réttmæti  

Hlutverk rannsakandans í eigindlegum rannsóknum er flókið þar sem hann er í raun hluti af 

rannsókninni. Gæði rannsóknar ræðst af því hve vel rannsakandinn er þjálfaður í að 

framkvæma rannsóknir. Þar sem ljóst er að rannsakandi í eigindlegum rannsóknum hafi 

óhjákvæmilega áhrif á þá rannsókn sem hann vinnur þarf að velta fyrir sér hver áhrifin geta 

verið (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2016).  

Staða rannsakandans í þessari rannsókn er mjög afgerandi gagnvart þátttakendum og er 

vert að hafa það sérstaklega í huga. Í fyrsta lagi er hér fullorðinn einstaklingur að taka viðtöl 

við tólf ára börn en auk þess þekkja helmingur þátttakenda rannsakandann sem 

skólastjórann sinn. Hinn helmingur þátttakenda hefur verið kynnt staða rannsakandans. Í 

ljósi þessa var lögð sérstök áhersla á að kynna verkefnið vel og skapa aðstæður sem best 

væru fallnar til að fá þátttakendur til að tjá sig. Rannsakandi gaf sér tíma til heimsókna í 

skólann þar sem hann var lítið þekktur til þess að auka á traust og draga úr óvissu við að 

koma til viðtalsins. Aldur þátttakenda hefur eins nokkuð að segja þar sem nemendur á 

þessum aldri hafa almennt ekki fengið mikla þjálfun í að tjá skoðanir sínar og þurfa því 

talsverða hvatningu. Í hópviðtölum þarf rannsakandi að vera tilbúinn að bæta við 
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spurningum til að leiða að spurningarammanum auk þess sem hann verður að geta hoppað 

yfir spurningar ef svörin hafa þegar komið fram í umræðunni eða svörum þátttakenda við 

öðrum spurningum (Flick, 2003). Rannsakandi var vel meðvitaður um það og reyndi eftir 

fremsta megni að örva umræður í hópnum án þess að vera leiðandi eða missa sjónar af því 

sem spurningarammanum var ætlað að ná fram. Þetta er vandrataður vegur en heilt yfir er 

það mat rannsakandans eftir rýningu gagna að það hafi tekist.  
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4 Niðurstöður 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að leggja mat á þróunarverkefnið Fjallið, fjaran og 

skógurinn og hvernig mætti virkja nemendur sem þátttakendur í mati á skólastarfi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru kynntar í fimm hlutum sem mótuðust á grunni 

rannsóknarspurninga og uppbyggingu og greiningu gagnanna.  

Fyrst er sjónum beint að hvers konar nálgun við mat á skólastarfi er líkleg til fanga reynslu 

nemenda og hvernig tókst til í þróunarverkefninu. Þá er sjónum beint að reynslu nemenda af 

verkefnavinnu í nærumhverfi skólanna. Síðan er fjallað um mat á þróunarverkefninu Fjallið, 

fjaran og skógurinn. Þá er sjónum beint að sýn nemenda á ólíkt nærumhverfi skólanna 

tveggja. Í lokin er svo rýnt í reynsluna af hæfniviðmiðunum sem skilgreind voru fyrir 

þróunarverkefnið og hvernig tókst að ná þeim. 

4.1 Reynslan af matsnálgunum við að fanga reynslu nemenda 

Þegar stefnt er að samvirkri fagmennsku eins og Trausti Þorsteinsson (2003) lýsir henni þarf 

að afla upplýsinga um hvernig skólastarfið gengur hjá fleirum en kennurunum og 

stjórnendum. Í þessu þróunarverkefni var fyrst og fremst leitað upplýsinga hjá nemendum 

sjálfum og reyndist það vel.  

Niðurstöður þróunarverkefnisins og reynslan í heild sýna að matsnálganir sem fela í sér 

þátttökumiðaða nálgun í bland við markmiðsmiðaða nálgun séu góður kostur við að fanga 

sjónarmið og reynslu nemenda.  

Þátttakendamiðað mat beinir sjónum ekki bara að lokaútkomunni heldur ferlinu sem 

farið að henni. Í slíku mati skiptir gildismat margra aðila máli og þeir sem annars eru 

valdalitlir fá skýra rödd (Fitzpatrick, Sanders, og Worthen, 2012). Þótt nemendur hafi ekki 

komið að mótun verkefnanna sjálfra tóku þeir þátt í þeim, sögðu álit sitt á þeim og fundu að 

sjónarmið þeirra skiptu máli. Gaf það dýrmætar upplýsingar sem ekki hefðu fengist ef t.d. 

eingögnu hefði verið beitt matsnálgun sem byggir eingögnu á sjónarmiðum sérfræðinga sem 

veita vottun.  

Markmiðsmiðuð nálgun (Fitzpatrick, Sanders, og Worthen, 2012) gaf einnig góða raun þar 

sem kastljósinu var beint að því hvort þeim markmiðum (og hæfniviðmiðum) hafi verið náð 

sem lagt var af stað með. Þar skiptir upplifun og reynsla nemenda höfuðmáli sem og 

vísbendingar sem rannsakandi gat aflað um hvort meirihluti nemenda gæti það sem til væri 

ætlast að loknu verkefninu. Reynslan af þróunarverkefninu sýndi að markmið verkefnanna 
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voru nemendum yfirleitt skýr þótt reynslan af þeim hafi kennt hvað megi slípa til og útskýra 

betur. 

4.2 Viðhorf nemenda til og reynsla af útikennslu 

Þegar nemendur voru spurðir um reynslu þeirra af útikennslu var spurt um sýn þeirra á hvað 

fælist í útivinnu og það að vinna verkefni úti sem kennari hafði skipulagt. Í svörum nemenda 

kom skýrt fram hvernig umhverfi hvors skóla er nýtt til kennslu úti.  

Nemendur Strandarskóla nefndu fjölbreyttari verkefni og áfangastaði sem þeir höfðu 

heimsótt eða unnið á. Börnin nefndu til dæmis ferð í Öskjuhlíðina en bættu við að það hafi 

eiginlega meira verið ferðalag en ekki mikil námsferð og að þeir hafi ekki gert mikið annað en 

að fara á staðinn. Nemendur nefndu líka verkefni sem fólu í sér skordýrasöfnun og skoðun á 

þeim. Einnig að þeir hefðu farið út á skólalóðina til að taka myndir af blómum. Skýrasta og 

algengasta dæmið voru hins vegar fjörudagar sem fela í sér árleg verkefni að vori í fjöru sem 

eru hluti af þemavinnu. 

Í Fjallaskóla nefndu nemendur helst útivist á skólalóðinni og í skóginum. Þeir tilgreindu 

íþróttakennslu úti á haustin og vorin og árlegt hlaup í skóginum sem íþróttakennarinn 

stendur fyrir. Einnig nefndu þeir verkefni á vegum myndmenntakennarans sem fólst í að 

nemendur áttu að teikna tré. Þá kom fram að nemendur fara helst í skóginn til að leika sér 

frekar en að vinna námstengt efni.  

Í Fjallaskóla er starfandi umhverfisráð í tengslum við hlutverk sitt sem Grænfánaskóli. 

Nokkrir viðmælenda höfðu tekið þátt í því starfi sem fulltrúar síns bekkjar og var tíðrætt um 

reynslu sína af því. Sú vinna virðist hafa snúist mikið um að bæta umhverfi skólans og einna 

helst í að berjast fyrir endurnýjun leiktækja á skólalóðinni. Nemendur voru greinilega stoltir 

af starfi sínu fyrir bættu umhverfi skólans. Í þessu starfi fólst greinileg þjálfun nemenda í 

lýðræðislegum vinnubrögðum og hvernig koma má sjónarmiðum sínum á framfæri. Í þessu 

fólst reynsla sem kenndi nemendum hvernig þeir geta haft áhrif á nærumhverfi sitt og virðist 

hafa eflt áhuga þeirra á nærumhverfinu. Þegar tal barst að því hvort nóg væri gert af því að 

vinna verkefni úti kom skýrt fram hjá öllum hópum að meira mætti vera af því. Þörf fyrir 

uppbrot og tilbreytingu var tilgreind af viðmælendum beggja skóla sem ástæða þess að 

nemendur vildu fá fleiri verkefni til að vinna úti.  

Það er ekkert það oft það mætti alveg vera oftar því það er skemmtilegra að 

vinna úti finnst mér, heldur en að vera inni. 
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Að auki sögðu nemendur að það að vinna verkefni úti væri skemmtilegt því þá væri alltaf 

unnið í hópum.  

Veðrið bar á góma og kom fram hjá fleirum en einum hópi að veðrið skipti máli. Þeim 

fannst að kennarar ættu að reyna að velja daga sem veðrið væri þokkalegt, ekki endilega sól 

og hita, en helst ekki rigningardaga.  

Tækifæri nemenda skólanna til útivinnu virðast svipuð og engan mun var hægt að greina 

á viðhorfum nemenda hvors skóla. Í báðum skólum var áhugi og jákvæðni ríkjandi gagnvart 

því að komast út og fá tilbreytinguna sem því fylgir. Í báðum skólum kom líka sterkur vilji til 

að námstengd verkefni væru unnin úti. Nemendur voru spurðir um hvort einhver þeirra 

verkefna sem þeir hafi unnið úti hefði eins mátt vinna inni eða hefði mátt sleppa. Fátt kom 

þeim til hugar og virtust allir jákvæðir í garð verkefnanna sem þeir höfðu tekist á við hingað 

til. Þó nefndu nokkrir í báðum skólum að þeir hefðu viljað sleppa við að týna rusl.  

Í einum hópi viðmælenda kom fram athugasemd sem vakti athygli fyrir að nemendum 

fannst verkefnið skemmtilegt en sáu ekki tilganginn með því.  

Verkefni sem við gerðum eftir 6. bekk þá fórum við út í fjöru og áttum að finna 

eitthvað allskonar hluti. Við fundum þá og fórum svo með þá, skoðuðum þá í 

smásjá og eitthvað og svo var því bara hent. 

Í kjölfarið innti rannsakandinn viðmælanda eftir því hvort honum hafi þótt verkefnið 

tilgangslítið sem svaraði játandi.  

Ef horft er til þeirra verkefna sem nemendur nefndu sem skemmtileg eða þeir höfðu 

gaman að því að vinna var fátt sem sérstaklega stóð upp úr. Af orðum nemenda í Fjallaskóla 

virðist sem sérgreinakennarar bjóði nemendum upp á eftirminnileg verkefni úti. Í 

Strandarskóla eru þemadagar, sem nemendur nefna líka sem fjörudaga, nemendum ofarlega 

í huga sem útiverkefni á vegum skólans. Ekki var tilgreint hver það er sem fer helst með þeim 

út þessa daga sem fjörudagar eru.  

 

4.3 Reynslan nemenda af þróunarverkefninu  

Eitt af markmiðum þróunarverkefnisins Fjallið, fjaran og skógurinn var að gefa nemendum 

beggja skóla tækifæri til að öðlast þekkingu á því umhverfi sem hvor skóli hafði fram að færa 

en einnig að kalla eftir reynslu þeirra af hverju verkefni fyrir sig og tryggja þannig að rödd 

þeirra heyrðist um hvað hefði gengið vel og verið lærdómsríkt og hvað þyrfti að bæta.  
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Almennt tókust verkefnin vel og reynslan af þeim ánægjuleg en fram komu hnökrar sem 

tekið verður tillit til í framhaldinu. Þá komu fram vísbendingar um hvaða verkefni nemendum 

fannst ekki hafa virkað nógu vel og bæta þyrfti útfærslu á. 

4.2.1 Reynslan af fjallgöngunni 

Farið var í fjallgönguna í byrjun september, veðrið var sérlega gott, bjartur og sólríkur dagur. 

Ferð sem þessi er ekki farin nema veður séu góð og skyggni gott. Án góðs skyggnis tapast 

stór hluti þess tilgangs sem liggur að baki ferðinni. Farið var með alla nemendur 7. bekkjar 

beggja skólanna. Í göngunni voru því rúmlega 70 nemendur auk fullorðinna. Gönguleiðin sem 

gengin var liggur um Hengilssvæðið og gengið var eftir merktum gönguleiðum alla leiðina.  

Gangan hófst í Dyradal, liggur að Skeggja og áfram niður að Hellisheiðarvirkjun. Á leiðinni 

gafst tækifæri til að fræða nemendur um ótal kennileiti í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. 

Farið var á staði sem ekki eru færir nema gangandi og notið útsýnis til allra átta, þ.e. yfir 

höfuðborgina, Sandskeið og til austurs yfir Suðurland og Vestmannaeyjar. Landsvæðið er 

nokkuð auðfarið til að byrja með en um miðbik ferðar er mikil hækkun sem reynir mjög á 

göngumenn hvað þol og ekki síður getu til að takast á við mikla hæð. Þrátt fyrir þetta halda 

allir ótrauðir áfram og yfirstíga allar hindranir á leiðinni. Í göngunni var reiknað með að 

nemendur öðluðust ákveðna hæfni sem síðan var reynt að meta á vettvangi og síðar í 

viðtölum.  

Á meðan á göngunni stóð var reynt að greina mun á nemendum hvors skóla um sig, bæði 

vilja þeirra og viðhorfa til göngunnar. Enginn afgerandi munur var á nemendum skólanna 

meðan á göngunni stóð. Ferðin var krefjandi og reyndi mjög á suma nemendur. Enginn 

kvartaði þó yfir því hve erfitt þetta væri en í upphafi ferðar þótti sumum nemendum beggja 

skóla þeir vera í glæfraför og verið væri að leggja þá í hættu. Þær athugasemdir hljóðnuðu 

hins vegar þegar erfiðasti hlutinn var að baki. Eina sem draga má fram um nemendur 

skólanna er að í hópi nemenda í Fjallaskóla voru nokkrir ákafir göngumenn og þurfti að hafa 

fyrir því að halda aftur af þeim í göngunni.  

Í viðtölum við nemendur eftir gönguna lýstu þeir mjög jákvæðu viðhorfi til göngunnar 

sem og reynslunni við að takast á við svona verkefni. Þá komu fram hugmyndir um að bjóða 

upp á fleiri gönguferðir þótt slíkar ferðir séu heilsdags verkefni.  

Þegar nemendur voru inntir eftir því í viðtölum hvaða verkefni þeir hefðu haft mest 

gaman af og hvað væri eftirminnilegast var fjallgangan undantekningarlaust tilgreind og 

Hengill nefndur á nafn sem einstakur staður.  
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4.2.2 Reynslan af fjöruferðinni 

Annað verkefni þróunarverkefnisins var fjöruferð nærri Strandarskóla. Hún byggði á 

verkefnum sem hafa verið unnin með 7. bekkingum í gegnum árin í tengslum við námsefnið 

Lífríkið í sjó. 

Nemendur beggja skóla komu í fjöruna í tveimur hópum. Tekið var á móti hópunum með 

stuttri kynningu á því hvert verkefnið væri og hvernig þau skyldu bera sig að á staðnum. Eftir 

kynningu fóru nemendur niður í flæðamálið og leituðu lífvera og þá helst krabbadýra, 

skrápdýra og sprettfiska. Eftir söfnunina fengu nemendur í hendur verkefni sem þeir áttu að 

vinna á staðnum í spjaldtölvum og var reiknað með að nemendur ynnu í pörum.  

Samkvæmt athugun á vettvangi voru nemendur mjög áhugasamir við söfnunina og lögðu 

nær allir sig fram. Hins vegar var talsverður munur á nemendum Fjallaskóla og Strandarskóla 

hvað virkni og áræðni varðar. Reynsla nemenda í Strandarskóla á fjöruferðum var nokkuð 

augljós og eðlileg. Áhugi nemenda Fjallaskóla var ekki minni og jókst eftir því sem fleiri 

fjörudýr komu í ljós. Óvirkir nemendur voru þó fleiri í hópum úr Fjallaskóla. Eins vantaði 

frekar upp á fótabúnað hjá þeim og þeir voru síður tilbúnir að þiggja stígvél að láni. Tíminn 

leið hratt og greinilegt var á vettvangi að nemendur nutu sín vel í fjörunni. Þetta var staðfest 

í viðtölunum þegar nemendur nefndu fjöruferðina sem skemmtilega tilbreytingu og að þeir 

hafi lært ýmislegt. Nemendur í Fjallaskóla sögðu: 

 … [það] var gaman að grafa eftir kröbbunum …  

 … [ég] lærði svo sem ekkert rosa mikið hvaða dýr er hvað en lærði hvar ég get 

funduð þau. 

Mér fannst ég læra mjög mikið um dýrin … fattaði miklu meira… vissi ekki að það 

væru svona margar gerðir … Vissi ekki að það væri svona mikið bara í fjörunni … 

sko hélt að þetta væri bara allt út í sjó. 

 

Af ummælum nemenda Fjallaskóla að dæma lýsa þau jákvæðri upplifun og að það hafi verið 

ýmislegt sem þau náðu að læra með því að fara í fjöruna, ekki bara læra um hana. En hjá 

nemendum Strandarskóla voru umsagnir annars eðlis. Þeim fannst þessi ferð litlu bæta við 

þær fyrri ferðir sem farnar höfðu verið í fjöruna á vegum skólans. 

… ég hef farið oft í fjöruna … þetta er ekkert nýtt ...  

… ég veit eiginlega flest af þessu, ég er mjög mikið … [að pæla í þessu], … já í 

sjávardýrum og sjávarlíffærði. 

Við lærðum nokkur heiti á dýrunum … sem voru á þessu spjaldi þarna … 
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Á vettvangi mátti vel greina að ekki vantaði áhugann og spenningurinn var ósvikinn í 

hvert skipti sem fjörudýr fannst. Nemendur sýndu allir ákafa og virtust njóta sín. Þá var 

greinilegt að nemendur Strandarskóla þekktu til á staðnum. Þeir vissu hvar helst var von á að 

finna fjörudýr og gengu skýrar til verka en nemendur Fjallaskóla sem ekki voru eins kunnugir 

staðháttum. 

Nemendum var gefinn ákveðinn tími til að leita eftir fjörudýrum í fjöruborðinu. Að þeim 

tíma loknum unnu þeir verkefni um dýrin og staðhætti á spjaldtölvu sem gaf rými fyrir 

nokkuð sjálfstæð vinnubrögð. Myndir af verkefnunum má sjá í Viðauka E.  

Ekki náðu allir að klára verkefnin sem vinna átti í kjölfar leitarinnar að fjörudýrum. 

Erfiðlega gekk að fá nemendur úr fjörunni til að hefja verkefnavinnuna og því varð tíminn 

sem áætlaður var í ferðina í heild full skammur. Í viðtölum við nemendur kom fram að þeir 

voru almennt mjög jákvæðir gagnvart fjöruferðinni. Þeim fannst hún skemmtileg og góð 

tilbreyting þótt veðrið hefði mátt vera betra.  

Þrátt fyrir að nemendum Strandarskóla finndist þeir ekki læra margt nýtt virtust þeir 

sáttir við fjöruferðina og jákvæðir fyrir því að fara í slíkar ferðir. Aðspurðir um verkefnin sjálf 

fannst þeim þau vera góð, en fannst að sleppa hefði mátt verkefninu sem tengdist því að 

finna fugla. Í því fólst að finna fugla og taka myndir af þeim. En eins og nemendur bentu á var 

fáa fugla að sjá og þeir sem voru sjáanlegir voru langt í burtu. 

 

Það var doltið erfitt að taka myndir af fuglunum … og mér fannst svolítið lítill 

tilgangur í því … [við] bara sáum enga fugla. 

En þótt verkefnin hafi verið skipulögð og undirbúin af kennurum kom í ljós ákveðin 

úrræðasemi nemenda og að þeir gætu haft áhrif í sínum skóla. Þegar verkefnum lauk í 

fjörunni var tekið úrval fjörudýra með heim í Strandarskóla þar sem þau voru sett í sjóbúr 

sem var tilbúið fyrir komu dýranna. Nemendum Fjallaskóla fannst þetta heldur súrt í broti að 

fá ekki líka að taka með sér fjörudýrin sem þeir fundu. Ákváðu því nokkrir nemendur að þeir 

ætluðu að leggja inn ósk til skólastjórans um að bæta úr þessu. 

4.2.3 Reynslan af skógarferðinni 

Þriðja verkefni þróunarverkefnisins var skógarferð nærri Fjallaskóla. Unnið var með sama 

sniði og í fjöruferðinni. Nemendur komu í tveimur hópum úr hvorum skóla.  
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Á svipað hátt og í verkefnum í fjörunni kom fljótt í ljós að nemendur Fjallaskóla hefðu áður 

unnið verkefni í skóginum og þekktu umhverfið þar vel. Þeir gengu líkt og nemendur 

Strandarskóla í fjörunni skýrt og ákveðið til allra verkefna sem þeim voru fengin. Á sama hátt 

þurftu nemendur Strandarskóla talsverðan tíma til að átta sig á umhverfinu. Nemendur 

virtust njóta verunnar og ákveðins öryggis og frelsis eins og einn nemandi orðaði það: „Mér 

fannst bara gaman að vera frjáls í skóginum“. 

Í skóginum var tekið á móti nemendum í trjálundi þar sem þeir fengu stutta kynningu á 

því hver tilgangur heimsóknarinnar væri og hvað þeir ættu að gera meðan á heimsókninni 

stæði. Nemendum voru síðan afhentar spjaldtölvur sem höfðu að geyma þau verkefni sem 

þau áttu að leysa. Nú höfðu allir reynslu af notkun spjaldtölvanna og vissu betur að hverju 

þeir gengju. Það birtist í talsvert færri spurningum og meira öryggi í vinnubrögðum heldur en 

í fyrra skiptið. Eins og áður unnu nemendur verkefnin í pörum. Skjámyndir af verkefnunum 

sem nemendur fengu í skóginum eru í Viðauka F. 

Til að leysa verkefnin þurftu nemendur að ferðast um skóginn og vinna verkefni á 

mismunandi stöðum. Verkefnin voru af ýmsum toga og gekk nemendum almennt vel að 

leysa úr þeim. Nemendur Fjallaskóla voru tiltölulega fljótir að leysa verkefnin enda kunnugir 

staðháttum og unnu markvisst. Hins vegar voru nokkrir hópar úr Strandarskóla sem gleymdu 

sér í skóginum, aðstæður voru nýjar og ókunnugar en mjög spennandi. Þegar nemendur voru 

spurðir um verkefni sem þeir unnu í skóginum fannst öllum þeim hafa lært ýmislegt nýtt. 

Flestir nefndu mælingu á hæð trjáa sem dæmi um nýjan lærdóm.  

Áhugavert með trén, ég vissi ekkert að maður gæti mælt þau bara með því taka 

prik. […] Þetta með prikin til að mæla tré. 

Meginmunurinn á hópum skólanna í skógarferðinni birtist í reynslu nemenda í Fjallaskóla 

við að tálga. Var hann áberandi og þurftu þeir litla leiðbeiningu um meðferð og beitingu 

tálguhnífa. Aðspurðir um hvort eitthvað verkefnið hefði mátt bara vinna í skólanum nefndi 

einn nemandi að hann hefði svo sem getað tálgað inni í skólanum en það væri meira gaman 

að gera það í skóginum. 

Nemendur voru mjög ánægðir með skógarferðina og jákvæðir gagnvart þeim verkefnum 

sem þeir fengu að takast á við. Þetta kom bæði fram á vettvangi og í viðtölum við nemendur. 

Þá virtust nemendur njóta þess sérstaklega vel að sitja við tálgun og spjalla. Í þessum 

stundum birtist ákveðin ró og gæða samvera hjá nemendum. En þegar nemendur voru 

beðnir um að nefna eitthvað sem var virtist tilgangslaust nefndu þeir aftur fuglana og bentu 
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á „að leita að fuglum er ekki svo einfalt.“ Þetta var kurteislega orðað til að lýsa verkefni sem 

var ekki vel útfært af kennara. 

4.2.4 Reynslan af notkun spjaldtölva  

Einn þáttur verkefnanna bæði í fjörunni og skóginum fólst í að nota spjaldtölvur. Sem lið í að 

meta hvernig það verkfæri hefði nýst úti voru nemendur spurðir í viðtölunum hvernig þeim 

hefði fundist að vinna með þær úti. Nemendur voru afdráttarlausir í svörum sínum. Það væri 

betra en að vera með blað og blýant, nema, eins og einn þátttakandi eins hópsins sagði, 

„…nema að þú sért í hópi með honum [….] þá gerir hann þetta allt fyrir þig.“ Eru þessi orð 

eru vísbending um að spjaldtölvur geti mögulega létt pressunni af samviskusömum 

nemendum sem gjarnan fá það hlutverk að vera ritarar í hópnum og halda utan um að allt sé 

unnið sem fyrir sé lagt.  

Ef notkun spjaldtölva getur á einhvern hátt dregið úr álagi á valda nemendur og aukið 

virkni annarra eru það gild rök fyrir að nýta þessa leið við vinnu verkefna úti. Í hnotskurn 

virðist framsetning verkefnanna á spjaldtölvunum hafa þótt aðgengileg og skýr og losað 

nemendur undan kunnuglegum vandræðum sem felast gjarnan í að vera með blað og blýant 

í útivinnu.  

Mér fannst það bara létt það var bara alveg sýnt hvernig maður átti að gera … 

það var bara þægilegt … var ekkert vesen … það er meira vesen að vera með blað 

og blýant… 

Einhverjir lýstu þó efasemdum um hvort spjaldtölvurnar væru nauðsynlegar ef vinna ætti 

úr gögnum eftir að í skólann væri komið eftir vettvangsferð. Hins vegar kom skýrt fram að 

stærstur hluti nemenda var jákvæður fyrir vinnu með spjaldtölvur. Þær gefa ýmis tækifæri til 

fjölbreyttrar vinnu þótt líkt og í öðrum verkefnum krefjist uppsetning og framsetning 

verkefna ákveðinnar færni kennara sem var talverð áskorun. Sama átti við um úrvinnslu efnis 

á spjaldtölvunum. Hana hefði þurft að undirbúa betur. 

Í nótum rannsakanda kom fram að á vettvangi virtust sumir nemendur ekki klárir á til 

hvers væri ætlast af þeim þegar þeir fengu tækin í hendur í fyrsta sinn. Nokkur tími fór í 

myndatökur af hópnum sem hefði þurft að gera betur ráð fyrir í upphafi.  

Reynslan af notkun spjaldtölvanna var því í heild góð þótt þróa þurfi hugmyndina frekar. 

Nemendur voru undantekningarlaust ánægðir og jafnvel spenntir en hefðu þurft lengri tíma 

til að kynnast notkun tækjanna úti við og hvernig þeir gætu og ættu að bera sig að við 

notkun þeirra í verkefnunum. Hins vegar reyndist eftirvinnsla kennara erfiðari við 



42 

 

 

myndböndin sem nemendur tóku. Þar hefði þurft að undirbúa bæði nemendur og kennara 

betur. Annars vegar með því að láta nemendum í té upplýsingar eða dæmi um hvað væri 

gott að festa á stutt myndband og hins vegar að tryggja að kennararnir hefðu þjálfun og 

reynslu af nauðsynlegri eftirvinnslu svo myndir og myndskeið kæmu að gagni við kynningu.  

4.4 Sýn nemenda á nærumhverfi skólanna 

Í viðtölum við nemendur kom fram sýn þeirra á nærumhverfi eigin skóla og skólans sem þeir 

heimsóttu. Í stuttu máli má segja að hverjum þyki sinn fugl fagur þótt vissulega hafi 

nemendur nefnt augljósa kosti hins ókunna svæðis. 

Í máli nemenda mátti auðveldlega greina að umhverfið sem þeir þekktu var þeim meira 

að skapi eða kærara. Þó var strax bent á hið augljósa, að umhverfi Strandarskóla einkennist 

af þéttri byggð og fjölda bíla, á meðan umhverfi Fjallaskóla einkennist af nálægð við skóg og 

gott aðgengi að vatni. Í Fjallaskóla væri líka styttra í eftirsókarverða náttúru að mati allra 

viðmælenda.  

Hins vegar mátti vel greina á svörum nemenda að þeir vissu fyrirfram lítið um umhverfi 

skólans sem þeir heimsóttu og þekktu ekki staði sem þar voru vettvangur námsins. Í viðtölum 

í báðum skólum tilgreindu nemendur þó þætti sem þeim hugnaðist ekkert sérstaklega í 

umhverfi skólans sem þeir heimsóttu. Þannig bentu nemendur Strandarskóla á að þrátt fyrir 

að nemendur hefðu aðgang að eftirsóknarverðu skógarsvæði sæju þeir annamarka þess sem 

felast í að skógarsvæðið liggur nærri umferð: 

… þau hafa meiri skógarnáttúru … [sem er] svolítið nálægt bílunum og þó að það 

sé [eins og] hér … [þá] er þar meiri umferð. 

Nemendur Fjallaskóla stóku í svipaðan streng og nálguðust umræðuna á líkan hátt. 

Það er til dæmis skógur hérna og vatn þar, ekki jafn mikið svona umferð hérna. 

Mér fannst meiri umferð þar … það er svona rólegra hérna.  

… það er meira held ég, meira af drasli [hjá þeim]. 

Þrátt fyrir að nefna augljósa kosti eigin svæðis sem og augljósa kosti þess svæðis sem 

nemendur heimsóttu mátti vel greina á ummælum þeirra ákveðna tilhneigingu til að halda til 

haga því sem mátti finna af kostum ókunna svæðisins. Hins vegar var ekki ljóst hversu miklu 

heimsóknin bætti við þekkingu nemenda á svæðinu sem þeir heimsóttu.  
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4.5 Reynslan af hæfniviðmiðum verkefnanna  

Til að skilgreina betur þátt námsmats sem áður hafði verið gert og geta lagt mat á þá vinnu 

sem fyrirhuguð var með nemendum voru mótuð hæfniviðmið fyrir þróunarverkefnið í heild 

og hvert verkefni fyrir sig. Verkefnin og hæfnviðmiðin voru slípuð til svo þau rúmuðust innan 

þess tímaramma sem búið var að ætla fyrir verkefnin. Hafa verður í huga að rannsakandi sem 

óskar eftir að vinna með nemendum er gestur og þau verkefni sem hann leggur til falla 

misvel inn í áætlanir kennara. Það skal þó tekið fram að samstarf við kennara var með 

miklum ágætum. Ákveðið var þó að taka tillit til aðstæðna sem sköpuðust í öðrum skólanum 

og gerði að verkum að framkvæmd gekk ekki öll eins og hugsað var í upphafi.  

Matið á hvort og hversu vel hæfnviðmiðum var náð byggðist á að skoða verkefni 

nemenda sem þeir unnu í fjörunni og skóginum en einnig var stuðst við gögn úr viðtölum við 

nemendur og vettvangsnótur rannsakanda. Matið er unnið af rannsakanda einum. 

Reynslan af hæfnviðmiðum verkefnanna fólst ekki síst í mótun þeirra. Í því fólst ákveðin 

áskorun sem og hvenær hæfni telst náð. Í matinu á hæfnvimiðunum var miðað við að hæfni 

sé ýmist náð (meginþorri nemenda hefur náð hæfninni), að henni sé náð að hluta (rúmur 

helmingur hefur náð hæfninni) eða henni sé ekki náð (minna en helmingur nemenda náði 

hæfninni). Ef hæfni náðist ekki gat það verið af ýmsum ástæðum. Kennsla eða leiðbeiningar 

til nemenda gátu hafa misfarist eða verkefnið á einhvern hátt ekki kennt eða þjálfað það sem 

að var stefnt.  

Í töflu 1 má sjá fimm meginhæfnviðmið þróunarverkefnisins í heild og hversu vel tókst að 

ná þeim að mati rannsakanda. 

Tafla 1. Hæfniviðmið, Fjallið, fjaran og skógurinn 

Hæfniviðmið; Fjallið, fjaran og skógurinn Fjallaskóli Strandarskóli 

Við lok verkefnisins eiga nemendur að geta:   

• greint megindrætti í landslagi 

höfuðborgarsvæðisins og tilurð þess Viðmiði náð að hluta Viðmiði náð að hluta 

• borið saman nærumhverfi 

Strandarskóla og Fjallaskóla með 

hliðsjón af náttúrulegu og manngerðu 

umhverfi 

Viðmiði náð að hluta Viðmiði náð að hluta 

• borið saman lífríki í nágrenni skólanna 

tveggja Viðmiði náð  Viðmiði náð 

• lýst og útskýrt veðurfar á báðum 

stöðum Viðmiði ekki náð Viðmiði ekki náð 

• tjáð hvað þeir gerðu, af hverju og 

hvernig þeir upplifðu það Viðmiði náð  Viðmiði náð 

 

Eins og fram kemur í töflu 1 var ekki greinanlegur munur á hæfni nemenda að loknum 

þróunarverkefninu í heild. Öll hæfniviðmið þróunarverkefnins náðust að mati rannsakanda 
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nema eitt, en það fjallaði um veður á báðum stöðum. Ekki tókst að vinna með þennan þátt á 

vettvangi nógu vel né veita honum næga athygli í verkefnunum. Hins vegar gekk vel það eftir 

að nemendur gætu borið saman lífríki í nágrenni skólanna tveggja og að þeir gætu tjáð hvað 

þeir gerðu, af hverju og hvernig þeir upplifðu það. Hins vegar gátu nemendur aðeins að hluta 

lýst landslagi höfuðborgarsvæðisins og tilurð þess, sem og borið saman nærumhverfi 

skólanna með hliðsjón af náttúrulegu og manngerðu umhverfi.  

Í töflu 2 má svo sjá hæfniviðmiðin sem mótuð voru fyrir fjallagönguna.  

Tafla 2. Hæfniviðmið, Fjallið 

Hæfniviðmið; Fjallið Fjallaskóli Strandarskóli 

Við lok verkefnisins eiga nemendur að geta:   

• lýst landslagi höfuðborgarsvæðisins 
Viðmiði náð  Viðmiði náð 

• útskýrt hvað er háhitasvæði 
Viðmiði ekki náð  Viðmiði ekki náð 

• gert grein fyrir upplifun sinni af um 

fimm tíma göngu upp á Hengil Viðmiði náð  Viðmiði náð 

• gert grein fyrir ástæðum náttúrverndar  
Viðmið náð að hluta Viðmið náð að hluta 

• tengt stöðu sólar á himni og tengt við 

tíma og áttir 
Viðmiði ekki náð Viðmiði ekki náð 

Eftir fallgönguna virtust nemendur beggja skóla standa eins að vígi. Í fjallgöngunni og eftir 

hana gátu nemendur beggja skóla lýst landslagi höfuðborgarsvæðisins og gert grein fyrir 

upplifun sinni af ferðalaginu. Þá gat rúmur helmingur gert grein fyrir eða tekið dæmi um 

ástæður náttúruverndar. Hins vegar gat minna en helmingur nemenda útskýrt hvað er 

háhitasvæði er né stöðu sólar á himni og tengt við tíma og áttir. Mögulega hefði mátt nýta 

betur tímann á göngunni sjálfri og eftir hana til að ræða þessa þætti því kynningin sem 

nemendur fengu á undan og eftir gönguna virðist ekki hafa dugað til.  

Fyrir fjöruverkefnið voru mótuð níu hæfniviðmið sem sjá má í töflu 3. 

Tafla 3. Hæfniviðmið, Fjaran 

Hæfniviðmið; Fjaran Fjallaskóli Strandarskóli 

Við lok verkefnisins eiga nemendur að geta:   

• gert grein fyrir eigin upplifun af 

fjöruferð 
Viðmiði náð  Viðmiði náð 

• lýst umhverfi og helstu einkennum 

nærumhverfis Strandarskóla Viðmiði náð  Viðmiði náð 

• sagt frá helstu kennileitum við 

fjöruborðið við Strandarskóla Viðmiði náð  Viðmiði náð 

• lýst hvar og af hverju er skjól í 

nærumhverfi Strandarskóla Viðmiði ekki náð  Viðmiði ekki náð 

• gert grein fyrir stefnu og áttum út frá 

kennileitum Viðmiði náð að hluta Viðmiði náð að hluta 

• sagt til um úr hvað átt vindurinn blæs 
Viðmiði ekki náð Viðmiði ekki náð 

• tilgreint helstu fjörudýr og fjörugróður 

í fjöruborðinu Viðmiði náð að hluta Viðmiði náð 

• nafngreint algengustu fugla við 

sjávarsíðuna 
Viðmiði ekki náð  Viðmiði ekki náð 

• skráð athuganir með ljósmyndum, 

stuttum myndskeiðum og eigin orðum Viðmið náð að hluta Viðmið náð að hluta 
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Mat á hæfni nemenda eftir fjöruferðina í báðum skólum kom eins út fyrir öll hæfniviðmið 

nema eitt. Eftir fjöruferðina gátu langflestir nemendur gert grein fyrir eigin upplifun af 

fjöruferðinni og lýst umhverfi og einkennum nærumhverfis Strandarskóla. Þá gátu langflestir 

sagt frá helstu kennileitum við fjöruborð Strandarskóla en aðeins rúmur helmingur gat gert 

grein fyrir stefnu og áttum út frá kennileitum. Meirihluti nemenda í báðum skólum gat skráð 

athuganir með ljósmyndum, stuttum myndskeiðum og eigin orðum. Hins vegar gat minna en 

helmingur nemenda í hvorum skóla lýst hvar og af hverju er skjól í nærumhverfi 

Strandarskóla eða sagt til um úr hvaða átt vindurinn blæs. Rúmur helmingur nemenda í 

báðum skólum gat tilgreint helstu fjörudýr og fjörugróður í fjöruborðinu en færri en 

helmingur nemendar gátu nafngreint algengustu fugla við sjávarsíðuna. Munurinn á 

skólunum fólst í að langflestir nemendur Strandarskóla gátu tilgreint helstu fjörudýr og 

fjörugróður í fjöruborðinu en aðeins rúmlega helmingur nemenda í Fjallaskóla. 

Fyrir skógarferðina voru mótuð tíu hæfnviðmið sem sjá má í töflu 4. 

Tafla 4. Hæfniviðmið, Skógurinn 

Hæfniviðmið; Skógurinn Fjallaskóli Strandarskóli 

Við lok verkefnisins eiga nemendur að geta:   

• gert grein fyrir eigin upplifun af ferð 

í skóginn Viðmiði náð  Viðmiði náð 

• lýst umhverfi og helstu einkennum 

nærumhverfis Fjallaskóla og 

Fjallaskólavatns 

Viðmiði náð  Viðmiði náð 

• lýst hvar og af hverju er skjól í 

nærumhverfi Fjallaskóla Viðmiði ekki náð  Viðmiði ekki náð 

• gert grein fyrir mun á lauftrjám og 

barrtrjám Viðmiði náð  Viðmiði náð 

• tilgreint helstu trjátegundir í 

Fjallaskólaskógi Viðmið náð að hluta Viðmið náð að hluta 

• mælt hæð trjáa 
Viðmiði náð  Viðmiði náð 

• nafngreint algengustu fugla sem sjást 

í nærumhverfi skólans Viðmiði ekki náð Viðmiði ekki náð 

• beitt viðeigandi verkfærum við 

tálgun úr tré á öruggan hátt 
Viðmiði náð  Viðmiði náð 

• notað upplýsingar til að áætla 

flatarmál Fjallaskólavatns (m2 og ha) Viðmiði náð að hluta Viðmiði náð að hluta 

• skráð athuganir með ljósmyndum, 

stuttum myndskeiðum og eigin 

orðum 

Viðmiði náð að hluta Viðmiði náð að hluta 

 

Enginn munur greindist á hæfni nemenda þessara tveggja skóla eftir skógarferðina. 

Langflestir gátu gert grein fyrir eigin upplifun af ferðinni í skóginn og lýst umhverfi og helstu 

einkennum nærumhverfis Fjallaskóla og Fjallaskólavatns. Langflestir gátu greint muninn á 

lauftrjám og barrtrjám, mælt hæð trjáa og beitt viðeigandi verkfærum við tálgun úr tré á 

öruggan hátt. Rúmlega helmingur nemenda í báðum skólum notaði upplýsingar til að áætla 

flatarmál vatnsins og skráðu athuganir með ljósmyndum, stuttum myndskeiðum og eigin 
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athugunum í skógarferðinni. Hins vegar gat tæpur helmingur nemenda beggja skóla lýst hvar 

og af hverju er skjól í nærumhverfi Fjallaskólaskógi eða nafngreint algengustu fugla sem sjást 

í nærumhverfi skólans. 

Í nótum rannskanda kom fram að mælingar á flatarmáli reyndist mörgum nemendum 

erfitt og þurftu þeir meiri aðstoð við verkefnið en áætlað var. Þar gæti einnig tímaskortur 

hafa spilað inn í, sérstaklega hjá nemendum Strandarskóla þar sem þeir voru talsvert lengur 

að vinna verkefnin sem fengist var við í skóginum og mælingar á flatarmáli höfðu því verið 

látnar mæta afgangi. Verkefnið um fuglana var eins og áður kom fram ekki nógu vel útfært 

og skynsamlegra hefði verið að vinna svona verkefni að vori þegar von væri á fleiri fuglum.  

Í nótum rannsakanda kom einnig fram að nemendur gátu ekki nefnt heiti trjáa en þeir 

gátu greint hvort um væri að ræða barrtré eða lauftré. Var þar enginn munur á getu 

nemendenda eftir skólum. 

Eins og áður sagði einkenndist vinna heimamanna á hvorum stað af meira áræðni og 

öryggi við úrlausn verkefnanna en gestanna. Verkefnin tóku gestina á hvorum stað lengri 

tíma í vinnslu en þeir þurftu líka meiri leiðbeiningar en heimamenn. 

Þegar hæfniviðmið verkefnisins eru skoðuð í heild má segja að meginþorri þeirra hafi 

náðst. Af þeim 28 hæfniviðmiðum sem sett voru fram náðust 22 þeirra. Eftir stóðu þá sex 

hæfniviðmið sem ekki náðust og má skýra ástæðu þess í öllum tilfellum með ófullnægjandi 

útfærslu á verkefnum sem fyrir nemendur voru lögð. Í ljós komu margskonar tækifæri til að 

bæta verkefnin og skýra, en á heildina litið þyrfti að afmarka þau mörg betur því þau voru of 

umfangsmikil miðað við þann tíma sem þeim var ætlaður. Eins hafði það talsverð áhrif á 

framkvæmd verkefna að sá sem bar ábyrgð á framkvæmd var ekki nægilega mikið á 

vettvangi, þ.e. í skólunum, til að fylgja eftir með kennurum mörgu af því sem unnið var með. 

Verkefnið varð því of einangraður viðburður innan skólanna og réðst nær eingöngu af 

ákvörðunum þess sem stýrði verkinu. Þannig virðast verkefnin ekki hafa nýst kennurum eins 

vel og þau mögulega hefðu getað. Augljósast hefði verið að kennararnir sem fóru fyrir 

nemendahópunum hefðu komið meira að undirbúningi og skipulagi.  

Tímasetningar á verkefnum hvað varðar árstíma hefði mátt stilla betur saman. Verkefnin 

tókust öll mjög vel en líklegt er að heppilegra væri að dreifa þeim meira á skólaárið. 

Fjallgönguna verður að fara að hausti strax og veður leyfir áður en verður of kalt eða að snjór 

fer að setjast í fjöll. Vor kemur ekki til greina vegna leysinga og þá er líklegt að leiðin verði 

torfær vegna bleytu. Þá hefði líklegast verið heppilegra að fara í fjöruna að vori. Þá hefðu 

líklega fundist enn meira af fjörudýrum og líkur á að fá góðviðrisdag talsvert meiri með 

hækkandi sól. En fjöruferðir eru bundnar sjávarföllum og ekki alltaf hægt að miða þær við 
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bestu veðurspár. Það varð raunin í tilfelli fjöruferðanna sem nemendur Fjallaskóla og 

Strandarskóla fóru. Nemendum fannst helst til kalt í veðri þegar farið var í þá ferð. Hins vegar 

þegar kemur að því að fara í skóginn er í raun hægt að velja hvaða árstíð sem er og geta 

verkefni þar ráðið til um hvenær er farið.  

 

4.6 Samantekt  

Í hnotskurn má draga niðurstöður þessarar rannsóknar saman í eftirfarandi punkta: 

• Þátttökumiðuð og markmiðamiðuð matsnálgun er vænlegur kostur til að fanga reynslu 

nemenda af þróunarstarfi í skólum. 

• Ekki kom fram munur á hæfni nemenda eftir skólum til að leysa þau verkefni sem 

unnin voru í tengslum við verkefnið í heild. 

• Nemendur voru öruggari í sínu nærumhverfi, þóttu vænna um það og gengu hreinna 

til verks við að leysa verkefnin. 

• Gönguferðin á Hengil var vel heppnuð og nemendum mjög minnisstæð. En þrátt fyrir 

að gangan hafi reynst sumum talsverð áskorun nutu nemendur ferðarinnar og lærðu 

margt um nærumhverfi borgarinnar. 

• Fjöruferðin var nemendum Strandarskóla ekki næg áskorun. 

• Tímasetningar á verkefnunum þyrfti að endurskoða með hliðsjón af árstíma.  

• Nemendur voru almennt ánægðir með verkefnin og fannst þau vel viðráðanleg. 

• Nemendum gekk illa að finna og greina fugla. 

• Ekki tókst að vinna verkefni sem tengdust veðri og og vindáttum nægilega vel. 

• Áætlaður tími fyrir verkefnavinnuna á hvorum stað var of naumur, sérstaklega í 

fjöruferðinni.  

• Notkun spjaldtölva gafst vel og mætti jákvæðni nemenda. Framsetningu verkefna þarf 

þó að slípa meira til en sjálfa framkvæmd þeirra. 

Gefa þessi atriði margþættar og gagnlegar ábendingar um hvernig megi nýta reynsluna 

sem af verkefninu hlaust. Verða þau nú rædd með hliðsjón af þeim fræðum sem kynnt voru 

hér á undan. 
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5 Umræða 

Tilgangur þessa meistaraverkefnis var að leggja mat á þróunarverkefnið Fjallið, fjaran og 

skógurinn og hvernig mætti virkja nemendur sem þátttakendur í mati á skólastarfi.  

Í þessari rannsókn kom vel í ljós að nemendur eru tilbúnir til að leggja sitt af mörkum til 

að bæta skólastarf. Þegar þeir finna að raddir þeirra skipta máli og þegar á þá er hlustað við 

mat á skólastarfi verða þeir ófeimnir að tjá sig um hvað hefur gengið vel og hvað megi bæta.  

Við mat á skólastarfi er miklvægt að kalla eftir sjónarmiðum allra sem tilheyra 

skólasamfélaginu og þau sjónarmið nýtt við þróun skólastarfins sem og í starfsþróun 

kennara. Í því felst eftirsóknarverð samvirk fagmennska (Trausti Þorsteinsson, 2003) sem er í 

anda Aðalnámskrár grunnskóla (2011). Hún einkennist m.a. af því að kennarar vinni meira í 

samstarfi við samkennara sína, foreldra og nemendur. Samvirk fagmennska gerir líka kröfur 

um að kennarar íhugi og rýni í eigið starf, ekki bara kennarar saman sín á milli, heldur í 

samtali við nemendur.  

Í þessu þróunarverkefni tókst margt vel og margskonar vísbendingar um hvað megi gera 

betur. Samtalið við nemendur gekk vel og benda niðurstöður til þess að matsnálgun sem 

felur í sér þátttökumiðaða nálgun í bland við markmiðsmiðaða nálgun (Fitzpatrick, Sanders, 

og Worthen, 2012) séu vel til þess fallnar að fanga sjónarmið og reynslu nemenda. Hins 

vegar þyrfti að styrkja samstarf kennara í verkefninu svo betur megi nálgast verklag sem 

einkennir samvirka fagmennsku. 

Þegar horft er til reynslu nemendanna sem tóku þátt í þróunarverkefninu í báðum skólum 

virðast þeir ekki hafa mikla reynslu af útkennslu. Hins vegara kom fram skýr vilji nemenda um 

að fá frekari tækifæri til að fara út fyrir veggi skólans. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru 

því sambærilegar þeim sem áður hafa verð kynntar og fela í sér áhuga og vilja nemenda til að 

vinna verkefni úti (Rickinson, 2004; Paula María Pálsdóttir, 2016; Ósk Kristjánsdóttir, 2017). 

Væntingar rannsakenda til þess starfs sem fram fór í þeim tveimur skólum sem 

þróunarverkefnið náði til, stóðu til þess að umtalsverð útkennsla færi þar fram. Það voru því 

viss vonbrigði að fá lýsingar nemenda á reynslu sinni af útikennslu, sem virtist þegar upp var 

staðið frekar takmörkuð. Þessar niðurstöður eru þó í samræmi við það sem fram kemur í 

rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar, Amalíu Björnsdóttur, Gunnhildar Óskarsdóttur og Kristínar 

Jónsdóttur (2014) á kennsluháttum. Í rannsókn Ingvars og félaga (2014) kom fram að 

útkennsla sem kennsluaðferð er ekki algeng í skólum á Íslandi. Nemendur vilja aftur á móti fá 

fleiri tækifæri til að fara út fyrir veggi skólastofunnar og tala þar helst um tilbreytingu frá 
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daglegum vinnutakti en einnig tækifæri til að kynnast náttúrunni betur með því að vinna í 

meira návígi við hana.  

Sama viðhorf kom fram í rannsókn sem Ósk Kristjánsdóttir (2017) á viðhorfi unglinga til 

útikennslu og sýndu niðurstöður hennar að unglingar voru jákvæðir gagnvart útikennslu. Í 

rannsókn hennar komu einnig skýrt fram sjónarmið nemenda að tilgangur með útikennslu 

verður að vera skýr fyrir nemendum og ljóst til hvers er ætlast af þeim. Sama sjónarmið kom 

líka skýrt fram hjá nemendum í báðum skólum í rannsókninni sem hér er fjallað um. Skýrleiki 

verkefna er ein af megináherslum í hugmyndum Shirley Clarke (2014) um leiðsagnarnám. 

Hún leggur mikla áherslu á að nemendur séu upplýstir um til hvers sé ætlast af þeim áður en 

þeir hefjast handa á verkefnum. Þeir þurfi að vita hvað þeir eiga að gera til að verkefnið sem 

þeir eiga að vinna geti talist fullnægjandi. Það má líka segja að þarna séu nemendur að 

kallast á við það sem kemur skýrt fram í samantekt Rickinsons ofl. (2012) sem benda á að 

grundvöllur að árangri nemenda í útikennslu sé gott skipulag á kennslunni og skýr markmið. 

Því kom á óvart sá samhljómur í frásögnum nemenda þegar þeir lýstu fyrri reynslu af 

útikennslu að þeir vissu ekki alltaf tilgang þeirra verkefna sem þeir höfðu fengist við. 

Samkvæmt hugmyndum Gruenewald (2003b) þá skipa staðir sem við tengjum við alltaf 

ákveðinn sess í hugum okkar og í menningu samfélags. Það mátti vel lesa úr svörum 

nemenda að nærumhverfi þeirra var þeim dýrmætt. Staðtengt nám eins og Gruenewald 

(2003a) leggur til er því mikilvæg leið til að efla vitund nemenda fyrir því umhverfi sem þeim 

er kært. Staður sem þú þekkir og veitir þér öryggi eða þú telur þig öruggan á, við vinnu eða 

nám, er líklegur til styðja við þroska. Það má svo í framhaldi segja að sá staður er líka staður 

sem einstaklingur er tilbúinn til að standa vörð um og leggja sitt að mörkum til að varðveita 

eða byggja upp á jákvæðan hátt af virðingu. 

Það skiptir miklu máli að tengja nemendur nærumhverfi og kenna þeim að bera virðingu 

fyrir því áður en þeim er ætlað að takast á við hnattræn umhverfismál. Með starfi 

umhverfisráðs annars þátttökuskólans er verið að koma til móts við þetta atriði í einhverju 

mæli og einnig því að efla getu nemenda til aðgerða eins og fram kemur í aðalnámskrá í 

grunnþættinum um sjálfbærni (Sigrún Helgadóttir, 2014). 

Í öllum svörum nemenda kom fram að útivera að einhverju tagi væri eitthvað sem þeim 

þætti áhugaverð og mætti gera meira af. Með vel útfærðum verkefnum getur nemandi átt 

samtal við nærumhverfi sitt. Með því að þekkja sig til og hafa bekkjarfélaga sem 

samstarfsfélaga getur þetta orðið krefjandi samtal til aukins þorska einstaklinga. Kenningar 
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Vygotskys styðja því vel við þá kennslufræði sem útikennsla og staðtengt nám er (Björg 

Jóhannsdóttir, 2018).  

Upplifun í náttúrunni getur verið dýrmætt þroska- og lærdómsferli fyrir einstaklinga en 

það dugar kannski ekki nemendum ef þeir eiga að læra eitthvað nýtt. Upplifun getur samt 

undirbyggt áhuga til að læra eitthvað nýtt eða til að láta sig varða eitthvað sem upplifunin 

tengist. Upplifun getur verið hluti af því samtali sem er mikilvægt til þroska samkvæmt 

kenningum Vygotsky. Með því að færa upplifunina í orð og tjá hana með einhverju móti með 

tungumálinu er búið að tengja það tól sem Vygotsky taldi að skipti einna mestu máli til 

þroska og aukins náms einstaklinga. Með því að fara með nemendur í fjallgöngu sem 

byggðist mikið á upplifun og að takast á við áskoranir sem reyndu á úthald og þrautseigju má 

segja að hafi gefist einstakt tækifæri til að efla nemendur á marga vegu. Jákvæðni gagnvart 

útivist sem þessari kom mjög skýrt fram hjá nemendum skólanna tveggja. Í rannsókn Jakobs 

F. Þorsteinssonar (2011) á viðhorfum unglinga til útivistarferða kom fram að þættir sem þeim 

þóttu mikilvægir voru m.a. erfiðið, skemmtunin, samveran, stoltið, aukið sjálfstraust og þol. Í 

stefnu skólayfirvalda í Reykjavík er talsverð áhersla lögð á að styrkja nemendur til 

sjálfseflingar og félagsfærni og einnig að þeir læri á og læri um samfélagið sem þeir tilheyra 

og umhverfið (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, án dags.). Sé horft til þeirrar jákvæðni og 

þeirra ummæla sem nemendur höfðu um fjallgönguna sem þeir fóru í er margt sem merkja 

má sambærilegt og í þeim þáttum sem unglingarnir í rannsókn Jakobs nefna. Þau nota ekki 

orðin með sama afgerandi hætti en ljóst var bæði af vettvangsathugun og í viðtölum að 

tengja má sterklega við þau orð sem þar eru nefnd.  

Hér má líka benda á tilvitnun sem finna má framar í þessu riti og kemur úr ritröð um 

grunnþætti menntunar, en þar segir m.a. að það þurfi að reyna á nemendur og þjálfa 

jafnvægið. Að stikla á steinum í fjöru eða fikra sig áfram á sleipu þanginu reynir mjög á 

jafnvægi nemenda. Það sama má segja um fjallgöngur. Í ritröðinni er einnig talað um að leyfa 

nemendum að sulla í vatni. Það að sulla í sjó er líklega ekkert síðra og verða svo kalt á 

fingrunum að þeir verða dofnir eða blotna í fæturna af því að gleyma sér í ákafanum við að 

leita að fjörudýrum og fara yfir stígvélin þannig að ískaldur sjórinn seitlar um tærnar. Það að 

vera úti í skógi um hávetur og vinna verkefni í snæviþöktum skógi í vetrarhörkum getur reynt 

á. Þetta er tvímælalaust upplifun sem eflir þrautseigju og þol nemenda.  

Þegar nemendur lögðu mat sitt á þau verkefni sem þeir unnu í þróunarverkefninu Fjallið, 

fjaran og skógurinn voru þeir almennt mjög jákvæðir. Þeir sögðust hafa lært ýmislegt á þeim 

verkefnum sem fyrir voru lögð. Ánægja með fjallgönguna var ótvíræð og kom það ekki mjög 

á óvart. Það kom aftur á móti ánægjulega á óvart hve nemendur Fjallaskóla nutu sín og voru 

jákvæð gagnvart fjöruferðinni. 
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Þrátt fyrir tal um ágæti útikennslu þá veltur þetta alltaf að lokum á því hve öruggur 

kennarinn er til að leiða nemendur sína út í nærumhverfið og hve mikinn stuðning og 

hvatningu kennarinn fær til þess. Því eins og fram kemur í rannsóknum þá er vilji fyrir hendi 

hjá kennurum til að nýta nærumhverfi meira til kennslu (Vilji og veruleiki, 2009). 

 

Séu niðurstöður þessarar rannsóknar teknar saman má segja að þær styðji við og séu 

samhljóma fyrri rannsóknum á viðhorfum nemenda til þess að vinna verkefni utandyra. 

Nemendur voru einlægir og mjög skýrir í sínum svörum um hvað þeim fannst um að fara út 

fyrir veggi skólastofunnar. Því er óhætt að fullyrða að viðhorf nemenda eru ekki hindrun eða 

orsök þess að útkennsla sem kennsluaðferð er ekki eins algeng í kennslu og raun ber vitni. 

Virðist þar frekar um að ræða viðhorf og óöryggi kennara til að takast á við verkefnið.  

 

Vel mætti hugsa sér að skoða frekar viðhorf nemenda til nærumhverfisins og hvernig þau 

tengjast því eða jafnvel þekktum útivistarperlum á höfuðborgarsvæðinu. Velta mætti fyrir 

sér hvaða framtíðarsýn þau hafa fyrir sitt nærumhverfi eða tiltekna staði í því. Það kom á 

vissan hátt á óvart hve lítið nemendur þekktu til þess umhverfis sem þeir heimsóttu. Það 

undirstrikar það að nærumhverfi er í raun frekar þröngur radíus þegar horft er til 

nærumhverfis tólf ára nemenda í Reykjavík. 
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6 Lokaorð 

Það er mín reynsla að þróunarverkefni skilji alltaf eftir sig jákvæð spor og góðar minningar en 

skrefin sem tekin eru í kjölfarið verða oft ekki eins ákveðin. Til að árangur þróunarverkefna 

sé skýr og að ljóst sé hvað þau skilja eftir sig þá er skiplagt mat nauðsynlegt. Þegar ljóst er 

hver árangur þróunarverkefna er þarf að taka ákvörðun um hvort styðja eigi við frekari 

framgang þeirra innan skólans. Ákvörðun um frekari framgang verkefna innan skóla verður 

ávallt skólastjórans og hvernig tíma og fjármagni verði ráðstafað til að það sé mögulegt. 

Skólastjórinn verður því að hafa gögn sem ákvörðunin byggir á.  

Allt skólastarf snýst um að auka þroska og nám nemenda. Nemendur njóta þess að fá 

tækifæri til að vera úti við og vinna verkefni sem reynir á þau á annan hátt en þau 

hefðbundnu verkefni sem unnin eru innan veggja skólastofunnar. Það er í raun óumdeilt að 

nemendur vilja fá fleiri tækifæri til að vinna í og með nærumhverfi. Með því að gefa 

nemendum í þessu þróunarverkefni tækifæri til að upplifa og læra um nærumhverfi og opna 

augu þeirra fyrir því að umhverfi skóla er mismunandi tel ég að sjóndeildarhringur margra 

hafi stækkað. Í upphafi ritgerðar sagði ég frá því hve mikil hvatning það er fyrir kennara að 

hlusta á fyrrverandi nemanda segja frá hvernig tiltekin skólaverkefni höfðu áhrif á val hans á 

frekara námi. Það er ekki síður hvetjandi að heyra tólf ára nemanda sinn tala um að hann sé 

ákveðinn í að leggja fyrir sig frekara nám um sjávarlífverur og stefni á að verða 

sjávarlíffræðingur.  

Viðhorf einstaklinga stýra miklu um hversu tilbúnir þeir eru til að takast á við þau verkefni 

sem þeim er ætlað að leysa. Það á við bæði um nemendur sem fá í hendur fjölbreytt verkefni 

frá kennara sínum sem og kennara sem leggur sig allan fram um að nálgast nemandann þar 

sem hann er staddur í námi sínu. Sú tilbreyting sem þróunarverkefni bjóða upp á í skólastarfi 

byggja að mínu mati upp jákvæð viðhorf til skólastarfs meðal nemenda, kennara og ekki síst 

skólastjórnenda. Það verður þó að gæta þess að bjóða nemendum upp á faglega uppbyggt 

nám í nærumhverfi. Það þarf að vera áhugahvetjandi og áhugavekjandi.  

Ég tel að verkefnið Fjallið, fjaran og skógurinn hafi verið bæði áhugahvetjandi og 

áhugavekjandi og hafi jafnframt skilaði sér í aukinni þekkingu og hæfni hjá nemendum sem 

mun nýtast þeim seinna meir. Ég tel að þeir kennarar sem tóku þátt í verkefninu hafi öðlast 

jákvæðari sýn á útikennslu þó vissulega það hafi ekki verið viðfangsefni þessarar rannsóknar. 

Hvað mig persónulega varðar þá hefur allt það ferli sem lýst hefur verið í þessari ritgerð verið 

gríðarlega gefandi og styrkjandi fyrir faglega þekkingu mína sem stjórnanda. 
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Viðauki A – Samþykki Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur 
fyrir rannsókninni 
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Viðauki Á – Bréf til foreldra um ósk um þátttöku með 
upplýstu samþykki 
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Viðauki B – Viðtalsrammar 

Spurningarammi/Fyrra viðtal 

 

 

 

Kynning: 

 

Sæl ég heiti Örn og mig langar til að spjalla við ykkur um útvinnu sem skólinn skipuleggur 

með ykkur eða fyrir ykkur.  Ég ætla að biðja ykkur um að segja mér að eins frá því hvað 

ykkur finnst um það þegar kennararnir fara með ykkur út úr skólanum til að læra. Þið skuluð 

vera ófeiminn við að segja það sem ykkur dettur í hug því ég vill heyra hvað þið hafið að 

segja.  

 

 

Spurningarammi: 

 

1. Farið þið oft út með kennaranum til að vinna verkefni úti? 

2. Getið þið nefnt dæmi um hvert þið hafið farið? 

3. Hvað finnst ykkur um að læra úti/vinna verkefni úti? 

4. Getið þið nefnt mér dæmi um verkefni sem er gaman að vinna úti og ykkur finnst þið 

lært á? 

5. Getið þið nefnt dæmi um verkefni sem þið hafið unnið úti og eru ekki eins skemmtilegt 

og mætti alveg eins vinna innandyra? 

6. Vilduð þið oftar fá tækifæri til að læra úti? Hvers vegna , hvers vegna ekki? 

7. Hvað haldið þið að sé átt við þegar talað eru umhverfisvernd/náttúruvernd? 

 

 

 

Niðurlag/Viðtalið lokið 

 

Þá held ég að ég sé búinn að fá svör frá ykkur um allt sem mig langað að spyrja núna. Ég 

þakka ykkur kærlega fyrir að vera svo almennilega að svara  þessum spurningum mínum 

svona vel. 
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Spurningarammi/Seinna viðtal 

 

 

Kynning: 

Sæl, ég heiti Örn og langar að spyrja ykkur að eins út verkefnin sem við höfum verið að vinna 

úti undanfarnar vikur. Þá á ég sérstaklega við verkefnin í skóginum og í fjörunni. Mig langar 

að vita hvað ykkur fannst um verkefnin og hvernig fannst þetta ganga. 

 

 

Spurningarrammi: 

 

1. Hvað fannst ykkur þið læra mest í verkefnunum sem þið unnuð í fjörunni? 

2. Hvað fannst ykkur þið læra nýtt þegar þið fóruð í fjöruna/ en þegar þið fóruð í skóginn? 

3. Var eitthvað af þessum verkefnum sem þið unnuð í skóginum og fjörunni sem ykkur 

finnst þið alveg eins geta gert í skólanum? 

4. Mynduð þið vilja eiga kost á að fara oftar út til að læra? 

5. Hvað finnst ykkur að mögulega sé hægt að læra úti á skólalóð eða í nærumhverfi skólans 

(næsta nágrenni skólans)? 

6. Hvaða munur finnst ykkur á umhverfi Selásskóla og Grandaskóla. Hvað kosti sjáið þið 

á hvorum stað fyrir sig fyrir krakka til að leika og læra? 

7. Getið þið sagt mér hvaða verkefni sem þið unnuð í fjörunni eða skóginum ykkur fannst 

skemmtilegast að vinna? 

8. Hvaða verkefni hefði bara mátt sleppa alveg (ykkur fannst tilgangslaust, þið lærðuð lítið 

af)? 

9. Hvernig fannst ykkur að vinna verkefnin á iPad? Hvernig tókst það? 

 

 

Niðurlag/Viðtali lokið 

 

Þá held ég að ég sé búinn að fá svör frá ykkur um allt sem mig langað að spyrja. Ég þakka 

ykkur kærlega fyrir að vera svo almennilega að svara þessum spurningunum 
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Viðauki D – Hæfniviðmið: Fjallið, fjaran og skógurinn 

Fjallið, fjaran og skógurinn 

Við lok verkefnisins eiga nemendur að geta: 

• greint megindrætti í landslagi höfuðborgarsvæðisins og tilurð þess 

• borið saman nærumhverfi Strandarskóla og Fjallaskóla með hliðsjón af náttúrulegu og 
manngerðu umhverfi 

• borið saman lífríki í nágrenni skólanna tveggja 

• lýst og útskýrt veðurfar á báðum stöðum 

• tjáð hvað þeir gerðu, af hverju og hvernig þeir upplifðu það 

 

Fjallið 

Við lok verkefnisins eiga nemendur að geta: 

• lýst landslagi höfuðborgarsvæðisins 

• útskýrt hvað er háhitasvæði 

• gert grein fyrir upplifun sinni af um fimm tíma göngu upp á Hengil 

• gert grein fyrir ástæðum náttúrverndar  

• tengt stöðu sólar á himni við tíma og áttir 

 

Fjaran 

Við lok verkefnisins eiga nemendur að geta: 

• gert grein fyrir eigin upplifun af fjöruferð 

• lýst umhverfi og helstu einkennum nærumhverfis Strandarskóla 

• sagt frá helstu kennileitum við fjöruborðið við Strandarskóla 

• lýst hvar og af hverju er skjól í nærumhverfi Strandarskóla 

• gert grein fyrir stefnu og áttum út frá kennileitum 

• sagt til um úr hvað átt vindurinn blæs 

• tilgreint helstu fjörudýr og fjörugróður í fjöruborðinu 

• nafngreint algengustu fugla við sjávarsíðuna 

• skráð athuganir með ljósmyndum, stuttum myndskeiðum og eigin orðum 

 

Skógurinn 

Við lok verkefnisins eiga nemendur að geta: 

• grein fyrir eigin upplifun af ferð í skóginn 

• lýst umhverfi og helstu einkennum nærumhverfis Fjallaskóla og Fjallaskólavatns 

• lýst hvar og af hverju er skjól í nærumhverfi Fjallaskóla 

• gert grein fyrir mun á lauftrjám og barrtrjám 

• tilgreint helstu trjátegundir í Fjallaskólaskógi 
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• mælt hæð trjáa 

• nafngreint algengustu fugla sem sjást í nærumhverfi skólans 

• beitt viðeigandi verkfærum við tálgun úr tré á öruggan hátt 

• notað upplýsingar til að áætla flatarmál Fjallaskólavatns (m2 og ha) 

• skráð athuganir með ljósmyndum, stuttum myndskeiðum og eigin orðum 
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Viðauki E – Fjaran: Verkefni 
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Viðauki F – Skógurinn: Verkefni 
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