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Ágrip 

Útinám hefur verið ört vaxandi kennsluaðferð í leik- og grunnskólum. Nám og 

kennsla þarf ekki að vera bundin við skólastofu eða manngert umhverfi. Í 

þessari greinargerð er áhersla lögð á að hvetja kennara til að færa starf sitt út 

fyrir skólastofuna í nærumhverfi skólans. Þannig er hægt að sýna nemendum 

hvernig hagnýting manngerðs og náttúrulegs umhverfis gerir þeim kleift að 

vera virkir þátttakendur í samfélaginu. Í útinámi, á öllum skólastigum, er reynt 

eftir fremsta megni að mæta þörfum hvers nemanda fyrir sig með fjölbreyttum 

námsaðferðum. Margir fræðimenn telja að nemendur læri einna best í gegnum 

verklega framkvæmd þar sem þeir fá að taka eigin ákvarðanir og finna á eigin 

skinni hvernig hlutirnir virka. Með því að veita nemendum færi á því að gera 

athuganir á jafningja grundvelli og á eigin forsendum er hægt að víkka 

sjóndeildarhring þeirra. Í þessari greinargerð verður gerð grein fyrir hvað 

útinám er og fjallað um mikilvægi þess fyrir þroska einstaklingsins. Einnig er 

fjallað um mikilvægi umhverfismenntunar og hvernig nýta má nærumhverfi 

skóla fyrir kennslu t.d. til að fara í ævintýraferðir eða skoða vistkerfi skógar. 

Höfundur telur útinám vera góða viðbót við þær kennsluaðferðir sem nýttar 

eru til kennslu á öllum skólastigum. 

Greinargerðinni fylgja leiðbeiningar og nokkur verkefni sem kennarar geta nýtt 

á mismunandi skólastigum til að vekja áhuga nemenda á náttúrunni. Í 

leiðbeiningunum eru helstu hugtök útináms skilgreind og fjallað um hvað þarf 

að hafa í huga þegar útinám er stundað í skólum og hver helstu markmið 

útináms ættu að vera.  

 

 





 

 

  



 

Abstract 

Outdoor and forestry education has been a rapidly growing teaching method in 

kindergartens and elementary schools. Learning and teaching should not be 

confined to a classroom or man-made environment. In this master's thesis the 

emphasis is on encouraging teachers to extend their teaching beyond the 

classroom. Focusing students' attention on how both man-made and natural 

environments enable them to be active participants in the community. At all 

levels of education, every effort is made to approach each student individually 

and to present to them different methods of learning. But let us not forget that 

many scholars have emphasized that students learn best by being allowed to 

do things on their own. By discovering by themselves how things work. Giving 

students the opportunity to observe at their peer level and on their own terms, 

provides the foundation for broadening the student's horizons. But in this 

analysis, it will be explained what outdoor education and forestry-related 

learning is, as well as its importance. The importance of environmental 

education will be discussed and how the immediate environment of a school 

can be utilized for teaching. Whether by going on field trips or exploring forest 

ecosystems, the author believes that outdoor learning is an excellent addition 

to the teaching methods used for teaching at all educational levels. 

This analysis is accompanied by a teaching guide for outdoor education, which 

explains the main concepts of outdoor learning, what should be kept in mind 

when outdoor education starts in schools and what the main objectives of 

outdoor education should be. In addition, the author has designed several 

projects that are easily applicable at all levels of education and serve to 

stimulate students' interest in nature as well as encouraging the teachers to use 

them. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ég vil tileinka þessari meistararitgerð fjölskyldu minni, vinkonum mínum 

og samstarfsfólki mínu. 

Ef ekki hefði verið fyrir hvetjandi samræður við vinkonur mínar sem 

byrjuðu þetta nám með mér hefði þetta verkefni aldrei orðið að veruleika.  





 

Formáli 

 

Greinargerð þessi ásamt meðfylgjandi leiðbeiningum með verkefnasafni 

fyrir útinám er 30 ECTS-eininga meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed.- 

gráðu í leikskólakennarafræðum við Menntavísindasvið Háskólans á Akureyri. 

Leiðbeinendur mínir eru Gísli Þorsteinsson prófessor við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands og Ólafur Oddsson fræðslufulltrúi Skógræktar ríkisins. 

Skógartengt útinám hefur lengi verið áhugamál höfundar sem til þessa 

hefur verið kölluð af vinum sínum bæði útikerling og fjallageit. Hugmyndin 

að leiðbeiningunum varð snemma til og hefur hún verið að krauma í kolli 

höfundar um nokkurt skeið. Að færa kennsluna nær alfarið út fyrir veggi 

skólans er áhugaverður kostur sem stuðlar að vangaveltum um gildi og eðli 

skólastarfs. Það er von mín að leiðbeiningarnar muni stuðla að því að enn fleiri 

leik- og grunnskólakennarar nýti sér náttúrulegt umhverfi til kennslu og að þeir 

hvetji nemendur til þess að vera meðvitaðir um nærumhverfi sitt. Að kennarar 

útskýri fyrir nemendum hvernig hægt er að bregðast við þeim umhverfisvanda 

sem veröldin stendur frammi fyrir og að hver og einn geti haft jákvæð áhrif.  

Ég vil byrja á því að þakka manninum mínum og börnum fyrir að sýna 

mér skilning og þolinmæði á meðan að á verkefnavinnu stóð. Mamma og 

pabbi, takk fyrir að taka drengina mína með ykkur í jeppaferðir svo ég fengi 

vinnufrið. Ykkar stuðningur er ómetanlegur. Björg Kvaran, ég vil þakka þér 

sérstaklega fyrir að hjálpa mér og vera stoð mín og stytta í gegnum þetta ferli 

og að hvetja mig áfram þegar ég hafði litla trú á sjálfri mér og sýna mér skilning 

þegar það átti við. Takk allir í Krakkaborg að nenna að hlusta á mig tala 

endalaust um verkefnið mitt og gefa mér hugmyndir að viðfangsefnum og 

síðast en ekki síst takk Anna Gína fyrir að sýna mér og leiðbeina mér í 

skógarferðum gegnum árin.  
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1. Inngangur  

Í dag eru börn sífellt yngri þegar þau byrja í tölvuleikjum og sá tími sem fólk á 

öllum aldri eyðir fyrir framan skjái virðist aukast í sífellu. Í stað þess að leika sér 

úti sækja börn í afþreyingu í símum og öðrum snjalltækjum. Skólastarf litast 

einnig af aukinni tæknivæðingu og mætti gagnrýna hversu mikil áhersla er á 

bóklegt nám og hversu einsleitir kennsluhættir virðast alla jafna vera. Nám sem á 

sér stað utandyra, á skólalóð, í almenningsgarði eða í skógi er tilvalin tilbreyting 

fyrir nemendur og kennara. Nemendur fá þá tækifæri til að kynnast nýjum 

viðfangsefnum og ólíkum kennsluháttum í námi sínu. Leikskólinn er fyrsta 

skólastigið og nauðsynlegt að strax frá upphafi skólagöngunnar sé nemendum 

gefinn kostur á fjölbreyttu námsumhverfi. Með því að hluti kennslunnar fari fram 

utandyra þar sem hægt er að vekja áhuga nemenda á sínu nærumhverfi og 

náttúrunni er lagður hornsteinn að samfélagi þar sem hver einstaklingur er 

meðvitaður um tengsl sín við umhverfið, hvernig megi nýta það og varðveita.  

 Í þessari greinargerð verður fjallað um skilgreiningar á útinámi, mikilvægi 

útináms í skólastarfi með hliðsjón af umhverfismennt og umhverfisvitund ungra 

nemenda og mikilvægi þess að færa skólastarf úr kennslustofunni út í náttúruna. 

Bent verður á hvernig auka megi útiveru nemenda og víkka út reynsluheim þeirra 

í gegnum náttúruupplifanir. Þá verður því gert skil hvernig höfundur gerði 

þarfagreiningu á því hvað kennarar þyrftu til að hefja útinám. Farið verður yfir 

hugmyndafræði fræðimannanna Dewey, Comeniusar, Rousseaus, Piaget og 

Gardners, en allir lögðu þeir áherslu á gildi þess að nemendur fengju tækifæri til 

að læra í gegnum eigin reynsluupplifanir. Að lokum fylgja leiðbeiningar tilbúnar 

til notkunar fyrir kennara sem vilja bjóða nemendum upp á útinám.  

1.1 Val á viðfangsefni 

Höfundur hefur reynslu af því að taka þátt í skógartengdu útinámi ásamt því 

að börn hans hafa tekið þátt í slíku skólastarfi. Oft hefur þó kennarana vantað 

viðeigandi útbúnað sem þarf að hafa meðferðis í slíkri kennslu. Einnig hefur 

höfundur tekið þátt í að byrja og móta útinám í nýjum leikskóla. Lítið var til staðar 
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í leikskólanum af nauðsynlegum gögnum og búnaði þegar haldið var af stað og 

háði það tilrauninni í upphafi. Undirbúningsvinna kennara var heldur ekki 

fullkláruð þegar haldið var af stað í fyrstu skógarferðina en kennararnir lærðu þó 

smám saman af reynslunni. Margir leikskólakennarar voru með höfundi í þessu 

verkefni sem allir voru með ákveðnar skoðanir á því hvaða áherslur ættu að vera 

í skóginum og til hvers væri ætlast af nemendunum. En þrátt fyrir það voru ekki 

allir sammála um hver markmið útinámsins ættu að vera. Kennarar voru því 

ráðvilltir og upplifðu óöryggi í kennslunni. Þá settist höfundur niður og fór að 

huga að því að gera leiðbeiningar fyrir kennara fyrir útinám því honum fannst 

vanta leiðbeiningar og verkefni eða hugmyndir um hvað væri hægt að gera í 

skóginum.  

Af þessu tilefni vaknaði sú löngun að safna saman verkefnum og hugmyndum 

í góðar leiðbeiningar um það sem þarf til þess að hefja útinám í leik- og 

grunnskóla. Til að undirbúa þessar leiðbeiningar lagði höfundur fram rafræna 

þarfagreiningu ásamt því að taka viðtöl um viðhorf kennara í nokkrum íslenskum 

leikskólum til útináms t.d. til að athuga hvort allir eru tilbúnir eða í stakk búnir til 

þess að taka þátt í slíku námi eða ekki. Hver er sýn kennara á útinám og hvaða 

hugmyndir hafa kennarar um útinám? Geta leikskólar sem ekki hafa greiðan 

aðgang að skóglendi tekist á við útinám? Markmið þarfagreiningarinnar var að 

leita munnlegra heimilda og kanna þörfina fyrir leiðbeiningar í útinámi.  

1.2 Uppbygging greinargerðar  

Greinargerðinni sem er hér lögð fram er ætlað að skapa fræðilegan grundvöll fyrir 

leiðbeiningarnar og færa rökstuðning fyrir mikilvægi þess námsefnis sem finna 

má í þeim.  

Greinargerðin skiptist í 7 kafla. Í fyrsta kafla er inngangur. Í honum er gerð 

grein fyrir vali á viðfangsefninu, tilgangi þess og markmiðum og þarfagreining 

verkefnisins sett fram. Í öðrum kafla eru helstu hugtök útináms dregin fram og 

mikilvægi undirbúnings kennara fyrir útinám. Gert er grein fyrir grunnþáttum 

menntunar og gildi þeirra í útinámi. Kafli þrjú fjallar um gildi útináms fyrir leik- 

og grunnskóla. Í kafla fjögur má finna umfjöllun um helstu fræðimenn sem lengi 

hafa bent á mikilvægi þess að byggja skólastarf á reynsluheimi nemenda. Í kafla 

fimm má finna niðurstöður úr athugun á þörfum kennara fyrir stuðning. Í kafla 

sex eru niðurstöðurnar dregnar saman og tengdar við fyrri kafla. Í kafla sjö dregur 

höfundur saman sinn lærdóm af gerð greinargerðar og leiðbeininga. 
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Á eftir greinargerðinni koma leiðbeiningar sem hugsaðar eru sem 

hugmyndabanki fyrir kennara og annað starfsfólk skóla. Í þeim má finna 

leiðbeiningar um hvað þarf að hafa í huga áður en nám hefst. Auk þessara 

leiðbeininga má þar finna verkefnabanka með leiðbeiningum sem kennarar geta 

nýtt að vild og aðlagað hverju skólastigi fyrir sig. 

1.3 Markmið og þarfagreining 

Markmið þessa verkefnis er að auðvelda kennurum að takast á við að hefja 

útinám. Að veita kennurum grunnupplýsingar og verkfæri í bakpokann þegar 

kemur að útinámi. En það má gera sér hugmyndir um að útinám hafi sennilega 

verið til staðar í einhverri mynd alla tíð og er því í raun ekki ný kennsluaðferð. 

Hins vegar veigra margir kennarar sér við því að fara út, veðrið getur verið vont, 

útbúnaður kennara og nemenda ófullnægjandi eða kennarar óöruggir um hvað á 

að gera í útinámi. Sumir halda að nemendum verði kalt eftir nokkrar mínútur og 

sjá þar með ekki tilgang þess að fara út. Rannsóknarspurningar höfundar 

verkefnisins voru: 

a) Hverjar eru þarfir kennara sem vilja stunda útinám? 

b) Hvernig er hægt að auðvelda kennurum slíka kennslu? 

Leiðbeiningarnar sem slíkar eru hugsaðar sem verkfæri fyrir kennara sem hafa 

áhuga á því að hefja útinám. Þeim er einnig ætlað að styðja þá sem hafa nú þegar 

fengist við útinám og vilja bæta starfshætti sína. Til þess að fá svolitla innsýn í 

þörfina á slíkum leiðbeiningum var fyrst send út viðhorfskönnun á Facebooksíðu 

8. deildar Félags leikskólakennara. Einnig var könnunin send á nokkra leik- og 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu.  

Könnunin var send út rafrænt og var opin í 2 vikur. Það tók þátttakendur um 

10-15 mínútur að svara spurningunum.  

Könnunin innihélt nokkrar spurningar sem ýmist voru lokaðar með fyrirfram 

ákveðnum svarmöguleikum eða opnar með möguleika á að skrifa svör frá eigin 

brjósti. Ekki var ætlast til þess að öllum spurningum væri svarað enda ekki um 

rannsókn að ræða heldur þarfagreiningu eða heimildaöflun til að auðvelda gerð 

leiðbeininga. Svörin voru nýtt til að leita eftir því hvað kennarar myndu vilja sjá í 

leiðbeiningum um nám og útinám ásamt því hver þörfin væri á slíkum 

leiðbeiningum.  
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2. Útinám í skólastarfi 

Flestir kannast við það að hafa farið út með ömmu eða afa og hlustað á þau 

þylja upp öll örnefni sem á vegi þeirra varð ásamt því að hlusta á þau segja sögur 

af tröllum og álfum, moldarkofum, draugum og öðrum yfirnáttúrulegum verum. 

Slíkar frásagnir tengjast yfirleitt einhverju ákveðnu svæði, einhverjum stað sem 

þau sóttu í æsku, stað sem var vettvangur og uppspretta ævintýra. Gleði og 

vellíðan fylgir yfirleitt þessum frásögnum og ylja fullorðnir sér við minningar um 

þessar stundir sem þeir áttu í æsku úti í guðs grænni náttúrunni. Hins vegar er 

umræða hinna fullorðnu um skólagöngu sína oft um það hvernig skólastofan var, 

hvaða skólabækur voru lesnar og hvaða verkefni voru unnin. Í dag hefur skólastarf 

fengið þá gagnrýni að kennsla sé farin að færa sig fjær reynsluheimi nemenda. 

Bókleg kennsla eykst og tækifærum nemenda á að upplifa viðfangsefni af eigin 

reynslu fækkar. Þó virðist margt starfsfólk leik- og grunnskóla farið að sjá 

möguleika í að nýta náttúruna sem uppsprettu möguleika til náms og kennslu (Inga 

Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 13).  

Nemendur sem kynnast útinámi geta hins vegar sagt frá tengingu sinni við 

náttúruna í gegnum skólastarfið t.d. að hafa farið út með kennaranum í útileiki eða 

í vettvangsferðir á söfn, gengið með honum um fjöru eða staði utan skólans sem 

voru framandi í augum nemenda 

2.1 Helstu hugtök útináms 

Hugtakið útinám má segja að sé flókið og erfitt er að útskýra það í einföldu 

máli því það er bæði óskýrt og óljóst kennslufræðilegt hugtak. Útinámi fylgir 

ákveðin aðferðafræði sem ætti að gera kennsluna markvissari og áhrifameiri 

(Hammerman, Hammerman og Hammerman, 2001, bls. 2). Útinám er yfirleitt 

skilgreint sem kennsluaðferð sem byggir á því að færa kennsluna út fyrir 

skólastofuna með skipulögðum hætti og náttúran og nánasta umhverfi skólans nýtt 

til kennslu (Gair, 1997 bls. 1-2). Oftar en ekki er útinám notað samhliða öðrum 

kennsluaðferðum til að fá meiri dýpt í námsefnið sjálft. Í útinámi eru margþættar 

áherslur samkvæmt tilgangi kennslunnar. Til þess að ná settum markmiðum við 

að kenna nemendum að virða náttúruna eða umhverfi sitt og öðlast um leið 

þekkingu á ólíkum námsgreinum þurfa áherslur kennslunnar að vera fjölbreyttar. 

Ef markmiðið er að kenna nemendum færni til framtíðar þarf að horfa út fyrir 

ramma hefðbundinnar kennslu.  
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Grenndarkennsla er eitt hugtak til viðbótar við útinám en allt byggir það á sömu 

kennsluaðferðum, að nýta náttúrulegt umhverfi til náms. Bragi Guðmundsson, 

prófessor í sagnfræði við Háskólann á Akureyri, hefur ritað einna mest um 

grenndarfræði en sjálfur hefur hann notað orðið grenndarkennsla. En í 

grenndarkennslu vísar hann í þá kennslunálgun þegar nánasta umhverfi er nýtt í 

kennslu og sjóndeildarhringur nemenda víkkaður út „frá hinu nálæga til hins 

fjarlæga; frá hinu þekkta til hins óþekkta“ (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 55). 

Hugtakið átthagafræði er nokkuð gamalt hugtak en samkvæmt Snara orðabók var 

það notað um námsgrein í barnaskóla þar sem nemendur lærðu um sitt nánasta 

umhverfi (Snara, e.d.). Í grein eftir Ruth Margréti Friðriksdóttur og Braga 

Guðmundsson (2015, bls. 4) fjalla þau um átthagafræði og þau hugtök sem falla 

þar undir en þau telja að hugtökin grenndaraðferð og grenndarkennsla geri það. 

Bæði hugtökin vísa til þess að grípa námstækifærin í nánasta umhverfi og að nám 

sé auðveldara þegar sjón- og snertiskyn njóta sín. Hugtakið grenndarkennsla 

endurspeglar að einhverju leyti þann skilning á hugtakinu átthagafræði sem Snara 

orðabók leggur til, að nýta nánasta umhverfi skólans til kennslu og hvað má finna 

í náttúrulegu umhverfi (Ruth Margrét Friðriksdóttir og Bragi Guðmundsson, 

2015, bls. 6).  

Hugtakið staðtengt nám (e. place-based education) fellur ekki síður að 

hugmyndum höfundar um útinám, en staðtengt nám hefur verið skilgreint á 

eftirfarandi hátt: Að leggja ríka áherslu á að nemendur komist í snertingu við eigin 

menningu, samfélag og náttúrulegt landslag, svo til verði reynsla og aukin 

tækifæri til náms. Þessir þættir geta lagt grunn að öðru námi, svo sem málörvun, 

stærðfræði, vísindum, sköpun, og fleiri námsþáttum (Promise of Place, e.d.). 

Helsta markmið staðtengds náms er að stuðla að því að nemandi nýti sér fyrri og 

nýja reynslu ásamt nánasta umhverfi til náms. Að tenging verði á milli fyrri 

reynslu nemenda sem þeir hafa úr eigin lífi og hins óþekkta (Smith, 2002, bls. 

586-587). En meginþemu staðtengds náms eru: Tengsl samfélags og skóla, nám 

um eigið samfélag, saga staðarins, vistfræði, sjálfbærni, umhverfismennt og 

fjölbreytileiki lífvera (Penetito, 2009, bls. 9).  

Jordet (2005, bls. 24) skilgreindi útinám sem kennsluaðferð þar sem daglegir 

kennsluhættir eru færðir út fyrir kennslustofuna og út í nærumhverfi skólans. 

Útinám felur í sér markvissar kennslustundir utandyra. Í útinámi fá nemendur 

tækifæri á því að nota líkamann og öll skynfæri sín til að byggja ofan á 

persónulega reynslu af tilteknum viðfangsefnum. Útinám veitir nemendum rými 

til að styrkja félagsleg samskipti við samnemendur, virkja ímyndunaraflið og 
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forvitni sína. Í útinámi læra nemendur meðal annars um náttúru úti í náttúrunni, 

um samfélagið í samfélaginu og um nánasta nágrennið í nánasta umhverfi.  

Samkvæmt skilgreiningu Jordet má ætla að útinám sé leið fyrir nemendur og 

kennara til að breyta út af vananum og færa sína kennsluhætti út fyrir 

kennslustofuna. Í útinámi fá nemendur persónulega og heilsteypta reynslu byggða 

á raunverulegum aðstæðum. Útinám byggir á því að kennarar og nemendur fari út 

úr skólastofunni og skilji námsbækurnar eftir í þeim tilgangi að afla sér nýrrar 

þekkingar og læra af eigin reynslu. Sem dæmi má nefna að til þess að læra um 

ólíkar plöntur þurfa nemendur að ganga í gegnum skóginn, tína þær eða mynda 

og læra að greina þær. Nemendur gætu heimsótt listamenn og handverksfólk til 

að sjá hvernig þeir nýta þann efnivið sem náttúran hefur upp á að bjóða. Ásamt 

því að fá tækifæri til að gera sínar eigin athuganir og rannsóknir í náttúrunni. Í 

flestum tilfellum er hægt að nota nærumhverfi skólans til kennslu, hvort sem það 

er náttúrulegt, menningarlegt eða borgarlegt umhverfi. 

2.2 Um útinám 

Hvort sem það er úti í garði, í vettvangsferðum í stofnanir eins og söfn sem 

finna má í bæjarfélaginu, úti í skógi eða hreinlega úti á túni þá getur útinám 

yfirleitt alltaf átt sér stað utan skólans. Því ætti ekki að horfa á það sem hindrun ef 

skólinn er ekki í grennd við stóran skóg því hann þarf ekki að vera af einhverri 

ákveðinni stærðargráðu. Útinám getur átt sér stað hvort sem er í litlu rjóðri innan 

lóðar skólans eða í risaskógi skógræktarfélags. Nemendur verða þó fyrir ólíkum 

upplifunum eftir því hvar útinám er stundað; í skógi, fjöru, klettum eða á flatlendi. 

Í þéttbýli þar sem græn svæði eru vandfundin þurfa kennarar að vera tilbúnir til 

að stunda útinám innan lóðar leikskólans. Því er gott að hafa í huga við hönnun 

leikskólalóða að þær geri útinám mögulegt. Hins vegar fá nemendur alltaf 

tækifæri á persónulegum upplifunum þar sem þeir læra í gegnum frjálsan leik 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 27).  

Útinám á sér marga málsvara og hafa fræðimenn á borð við Aristoteles, 

Rousseau, Piaget og Dewey lagt fram kenningar sem allar styðja við að meiri 

árangur náist í námi ef nemendur fá tækifæri á að nota fleiri en eitt skynfæri við 

námið og tengi viðfangsefnin við upplifanir sínar. Fræðimaðurinn Vygotsky lagði 

einnig áherslu á samvinnu bæði á milli nemenda og á milli nemenda og kennara. 

Eins má nefna kenningar Davids Kolb en hann sagði að mikilvægt væri að gefa 

nemendum tækifæri til að ljúka úrvinnslu þekkingartengt ákveðnum 
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viðfangsefnum. En nemandi getur ekki lokið úrvinnslunni án þess að hafa fengið 

að upplifa, meðtaka, alhæfa og hafa beitt þessari nýju þekkingu (Ann-Helen 

Odberg, 2010, bls. 59). Samkvæmt Jordet hafa norrænar útikennsluaðferðir verið 

byggðar á hugmyndafræði Dewey. Dewey taldi að flytja mætti alla kennslu út úr 

skólastofunni. Þannig mætti þroska einstaklinginn og vitneskju hans um 

nærumhverfið. Útikennslan byði upp á aukna hreyfingu og tengingu við 

samfélagið (Jordet, 2005, bls. 24).  

Í Aðalnámskrá leikskóla 1999 kemur fram að leikskólanum beri að fara í 

náttúruskoðunarferðir með nemendum. Þeir taka eftir því smáa og eru næmir á 

umhverfið í kringum sig og þetta ber að rækta. Fjölbreytileiki náttúrunnar er líkt 

og áður hefur verið sagt uppspretta nýrra hugmynda, viðfangsefna, athugana og 

leikja (bls. 26). Í Aðalnámskrá leikskóla 2011, er lögð áhersla á sjálfbærni í 

menntun og mikilvægi þess að gera nemendum grein fyrir því að við eigum bara 

eina jörð og verðum að meðhöndla hana af nærgætni. Lögð er áhersla á að 

nemendur séu meðvitaðir um umhverfi sitt og skilji að náttúran umlykur allt 

mannlegt samfélag (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls.13). Sjálfbærnimenntun 

felur í sér að skapa samábyrgt samfélag þar sem allir eru virkir borgarar og 

meðvitaðir um hnattræn áhrif og jafnræði allra jarðarbúa (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011, bls. 14).  

Ekki má gleyma að nú þegar glíma jarðarbúar við umhverfisvanda sem vert er 

að gefa gaum. Hlýnun jarðar er orðið vandamál. Talið er að styrkur 

gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu sé ein af ástæðum röskunar á veðurfari á 

jörðinni og tengist hækkun meðalhita. Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að á síðustu 

hundrað árum hefur meðalhiti jarðar hækkað um 0.6°C en hraði hlýnunar jarðar 

hefur aukist á síðustu 20 árum (Kolviður, e.d.). Ýmsar framkvæmdir eru 

mögulegar til þess að vinna að því að koma jafnvægi á kolefnisbúskap jarðarinnar. 

Hægt er að minnka losun kolefnis í andrúmsloftinu t.d. með því að auka flokkun 

á sorpi og með því að kynna sér hvað mengar og hvað ekki. Eins er hægt að efla 

skógrækt og uppgræðslu lands þar sem gróður hefur eyðst eða lítið er af honum. 

Hvort tveggja er hægt að kenna nemendum á leikskólaaldri.  

Á síðustu árum hefur Landvernd ásamt Grænfánaskólum á Suðurlandi verið að 

vinna að verkefni sem felur í sér að auka skilning nemenda á umhverfismálum. 

Verkefnið Skólar á grænni grein er rekið af Landvernd og hefur verið í vinnslu 

síðan árið 2000 en það ár hófu tólf skólar þátttöku í verkefninu. Síðan þá hefur 

skólum fjölgað jafnt og þétt og taka nú um þrjú hundruð skólar þátt í vekefninu 

(Katrín Magnúsdóttir, 2017, bls. 7). Skólar á grænni grein er verkefni sem tekur á 
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vandamálum er tengjast gróður- og jarðvegseyðingu er stafar af 

loftslagsbreytingum (Landvernd, e.d.)  

 Útinám getur farið víða fram t.d. í skógi eða úti á túni. Útinám felur í sér 

ákveðið vinnuform eða kennsluaðferð þar sem fleiri en einn dagur í stundatöflu 

skólans er helgaður útiveru. Oftast er umhverfið í grennd við skólann nýtt sem 

vettvangur kennslunnar. Vettvangsferðir eða útikennsla getur farið fram allt árið 

um kring en oftast vilja kennarar nota haustið til útikennslu þar sem trén og 

vistkerfi skógarins er að undirbúa sig fyrir veturinn. Vorin eru ekki síðri kostur 

fyrir skógarferðir því lífið í skóginum kviknar aftur á vorin og þá er jarðvegurinn 

viðkvæmari fyrir átroðningi. Hins vegar má stunda útinám allt árið um kring ef 

notaður er réttur útbúnaður og ef nemendur og kennarar klæða sig eftir veðri og 

val á verkefnum er í samræmi við aðstæður. Þessar kennslustundir þurfa að fléttast 

saman við aðra kennslu sem unnin er innandyra, og tengist skipulagningu 

skólastarfsins, úrvinnslu verkefna og mats á skólastarfinu (Hebæk, Holmen og 

Retterstøl, 2002, bls. 10). Skipulagi skólastarfsins má skipta í þrennt: 

1. Undirbúningur eða forvinna verkefna sem á að vinna utandyra. Þau gætu 

t.d. tengst vinnubókum, frásögnum eða samtölum um viðfangsefnið. 

2. Útinámið sjálft þar sem nemendur fá að upplifa í gegnum öll skynfæri sín, 

rannsaka, gera athuganir, fylgjast með, og fá að upplifa nýja reynslu. 

3. Úrvinnsla þar sem dregið er saman hvað nemendur lærðu yfir daginn og 

verkefnum er fylgt eftir. Námsefnið er dýpkað ef við á (Smári Stefánsson, 

2008, bls. 6). 

Útinám getur gefið bæði nemendum og kennurum tækifæri til að vinna að 

ýmsum námsþáttum á ólíkan hátt. Ef hugmyndaflugið fær að njóta sín er auðvelt 

að flétta öll námssvið skólans í útinámið.  

Líkt og margir aðrir fræðimenn þá sagði Jordet útinám vera aðferð þar sem 

nemendur nýta öll skilningarvit sín og öðlast þannig nákvæma reynslu af 

raunveruleikanum. Útinám gefur nemendum möguleika á því að leika sér frjálst, 

örva ímyndunaraflið og auka félagsleg samskipti. Nemendur læra um náttúruna í 

náttúrunni (Jordet, 2005 bls. 24). Útinám ætti ekki að eiga sér eingöngu stað í 

náttúrunni heldur er markmiðið að vekja áhuga á náttúrunni. Ef kennari hvetur 

nemendur til að horfa út um gluggann og skoða hvað þeir sjá gætu ungir nemendur 

fengið áhuga fyrir námi í náttúrufræði einungis með því að fylgjast með fuglum 

út um gluggann á skólastofunni. Í bókinni Outdoor Education er greint frá því að 

útinám getur verið allt frá því að klífa upp kletta og fjallstinda til þess að horfa á 
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fugla eða einungis það að fara með nemendur í vettvangsferðir út fyrir skólalóðina 

til að læra (Gilbert, Bates, McLaughlin og Ewert, 2006, bls. 4).  

Meginmarkmið útináms er að nemendur átti sig á umhverfinu sem er í kringum 

þá ásamt því að átta sig á því hvað þeir geta gert til að bæta umhverfið. Þannig 

greina þeir á milli ferla í náttúrunni og mannlegra athafna sem móta nærumhverfi 

þeirra (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 16). En útinám 

þarf að vera skipulögð kennsla og markviss til þess að settum árangri sé náð. Þó 

má alltaf gera ráð fyrir því að kennslustundin taki óvænta stefnu frá upphaflegu 

skipulagi þar sem áhugi og forvitni nemenda leiðir kennsluna og oftar en ekki sjá 

nemendur eitthvað sem vekur meiri áhuga en forskrift kennarans og því þarf hann 

að vera vel í stakk búinn til að breyta til og hvetja nemendur til frekari rannsókna.  

Nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á útinámi sýna að þeir nemendur 

sem iðka meiri útiveru en í sambærilegum leikskólum, eru heilbrigðari og sjaldnar 

frá vegna veikinda (Kristín Norðdahl, 2005). Það sama á við kennara leikskóla. 

Þeim líður betur í starfi og iðka meiri útiveru en þeir sem ekki stunda útikennslu 

ásamt því að þeim líður betur á stöðum þar sem plöntur eru innandyra. Í rannsókn 

Kristínar Norðdahl (2016) kom í ljós að kennarar kunnu frekar að meta staði utan 

skólalóðar en innan hennar þegar kom að skipulögðu starfi eða kennslu með 

ungum nemendum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að námstækifæri utan 

lóðar fólu ekki síst í sér hreyfingu og frelsi nemenda í þekkingarleit sinni og 

frjálsum leik. Þær ógnir eða hættur sem urðu á vegi þeirra efldu þor, sjálfstraust 

og byggðu upp hugrekki hjá nemendum (Kristín Norðdahl, 2016 bls. 1). John 

Locke lagði ríka áherslu á líkamlegt uppeldi en hann taldi forsendur þess að efla 

heilbrigði nemenda væri útilíf, líkamsæfingar, hollt mataræði en framar öllu var 

herðing, sem meðal annars gæti þýtt að verða votur í fæturna. Rauði þráðurinn í 

gegnum kenningar Locke er að ef líkamanum er haldið hraustum og sterkum getur 

einstaklingur gert það sem hann vill (Myhre, 2001, bls. 81- 82).  

Ungir nemendur þurfa mikla hreyfingu og ef foreldrar hafa ekki tækifæri til að 

fullnægja þeirri hreyfiþörf sem nemendur búa yfir má telja það eðlilega þróun að 

skólar taki við því hlutverki. Lífsstíll fólks hefur breyst til muna á liðnum árum 

og mikið er um óhollan lífsstíl. Þá er heilsufar ungra nemenda almennt 

áhyggjuefni margra. Rannsóknir sýna að fólk hreyfir sig minna, offita hefur aukist 

og þá sérstaklega meðal barna og unglinga. Árið 2002 varð talsverð hækkun á 

yfirþyngd níu ára barna frá árinu 1998 og hefur hreyfing þar mest að segja 

(Erlingur Jóhannsson, Þórarinn Sveinsson, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, 

Brynhildur Briem og Þórólfur Þórlindsson, 2003, bls. 17-18). Í útinámi eyðir 
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nemandi meiri tíma úti og hreyfir sig meira en ella í krefjandi aðstæðum. Nemandi 

fær tækifæri til að taka þátt og læra nýja leiki sem oft vilja gleymast í 

nútímasamfélagi.  

Fjölmörg viðtöl við kennara og rannsóknir hafa sýnt fram á aukna þörf á og 

áhuga fyrir útinámi. Líkt og áður hefur komið fram þá eykur útinám fjölbreytni í 

skólastarfinu ásamt því að nemendur fá tækifæri til að kynnast og læra um 

nærumhverfi sitt. Nemendur læra hvað grenndarsamfélag er, um náttúru og 

menningu á annan hátt en þeir myndu gera í kennslustofunni (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014, bls. 224; Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, 

bls. 24; Kristín Norðdahl, 2016, bls. 9). 

2.3 Útinám og kennsla 

Þó svo að þessi aukna vakning á útinámi sé til staðar þá er slík kennsla ekki ný 

af nálinni. Aðstæður til útináms hafa breyst eftir því sem árin líða, en þar má nefna 

til dæmis mikla uppbyggingu bæjarfélaga. Sú uppbygging hefur haft gríðarleg 

áhrif á þessi fáu grænu svæði sem eru eftir í þéttbýlum. Því telja margir 

náttúruunnendur mestu þörfina á því að vekja unga sem aldna til umhugsunar. 

Hvað getum við gert til að viðhalda örnefnum, þjóðsögum, staðarheitum og 

merkingu þeirra? Er nóg að lesa um álfakletta í bókum eða er hægt að vekja áhuga 

nemenda á álfum með því að sýna þeim álfaklett, eða gæti kletturinn verið gömul 

tröllskessa? Hvernig getum við spornað við því að þjóðhættir hverfi í algleymi 

iðnaðar og tækni í nútímasamfélagi? Að kenna ungum nemendum að þykja vænt 

um jörðina sína og umhverfið er í höndum fullorðinna. Hlutverk kennarans er að 

hvetja nemendur til þess að taka ábyrgð á eigin námi ásamt því að hvetja þau til 

þess að kanna og skoða umhverfið sitt. Kennarinn þarf að vera tilbúinn að svara 

þeim spurningum sem gætu vaknað á jákvæðan og uppbyggilegan hátt til þess að 

halda áhuga nemenda á lofti (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 14). 

Þegar útinám er stundað eru allar þær kennsluaðferðir sem kennara gæti 

mögulega dottið í hug leyfilegar, en flest allar kennsluaðferðir sem notaðar eru 

innandyra má færa út fyrir kennslustofuna. Sem dæmi má nefna eftirfarandi 

kennsluaðferðir: 

• Tilraunir  

• Samanburð  

• Vettvangsferðir  
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• Þema  

• Ljósmyndun 

• Kort og loftmyndir 

• Hreyfingu  

• Leiki 

• Viðtöl  

• Athuganir o.s.frv. 

Eins og áður hefur komið fram er allt nánasta umhverfi skólans nýtt sem 

vettvangur til kennslu í útinámi. Þá er einnig hægt að velja sér einhvern ákveðinn 

stað eða svæði sem er alltaf sótt þegar útinám á að eiga sér stað. Margir sem hafa 

stundað útinám til lengri tíma hafa orðið sér úti um útikennslustofu á því svæði 

sem útinám hefur átt sér stað. Slík aðstaða er góð að mörgu leyti en ekki 

nauðsynleg. Með tíð og tíma geta nemendur í samstarfi við kennara byggt upp sitt 

eigið svæði til útikennslu með því að smíða bekki, útbúa eldstæði, verkfærakassa 

og annað sem mögulega gæti gagnast nemendum síðar. Gæta þarf þess að 

aðstaðan sé byggð upp á forsendum náttúrunnar. Öll mannvirkjagerð getur ýtt 

undir virðingarleysi gagnvart náttúrunni ef ekki er farið varlega. Það skiptir máli 

að vera með svæði sem er miðstöð fyrir allt námið. Kennarar þurfa eftir bestu getu 

að koma í veg fyrir traðk sem kemur síðar niður á vexti trjánna og lággróðursins. 

Þá þarf einnig að huga að brunahættu, skjóli, skuggamyndun og upplifunargildi 

svæðisins. 

Ef útinám ætti að eiga sér stað í skógi þarf að huga að því að það sé skógur í 

grennd við skólann. Til þess að skógur geti talist grenndarskógur þarf hann að vera 

í göngufæri við leik- eða grunnskólann. Gert er ráð fyrir því að nemendur geti 

auðveldlega gengið í skóginn og dvalið þar í um tvær kennslustundir í grunnskóla 

og jafnvel lengur ef um leikskóla er að ræða. Notkun grenndarskóga er ætlað að 

auka fjölbreytni í skólastarfi og að styðja við markmið um einstaklingsmiðað nám. 

Nokkrir leik- og grunnskólar hafa gert samning um að fá að nota skóga er tilheyra 

sveitarfélaginu en aðrir hafa nýtt þjóðskóga eða skóga skógræktarfélaga oft án 

formlegs leyfis (Skógræktin, e.d.). Ef farið er eftir ströngustu skilgreiningum um 

útinám er skólinn ekki að stunda útinám nema kennslan sé markviss og byggi á 

skýrum markmiðum. Grenndarskógur ýtir undir útivist og fjölbreytt skólastarf. 

Mikilvægt er að tengja sem flestar námsgreinar við útinámið en þá er líklegra að 

nemendur nái að mynda tengsl við umhverfið og njóti dvalarinnar enn meira í 

náttúrunni (Skógræktin, e.d.). 

 Eitt helsta markmið með útikennslu og skógartengdu námi er að veita 

nemendum tækifæri á því að skynja og upplifa skóginn. Gera þarf athuganir í 
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skóginum til að kynnast vistkerfi hans og safna í sinn persónulega reynslubanka 

(Stefán Bergmann, Gísli Þorsteinsson, Guðmundur Magnússon, Bjarni Þór 

Kristjánsson og Ólafur Oddsson, 2001, bls. 12). Í námskrá fyrir nemendur á 

fræðsluskyldualdri frá 1960 má finna námsgrein sem ekki er kennd lengur en sú 

grein kallaðist átthagafræði. Sú kennslustund átti að leggja áherslu á landafræði, 

sögu, félagsfræði og náttúrufræði. Helsta markmið átthagafræðinnar var að hjálpa 

hverjum nemanda að vaxa og þroskast (Menntamálaráðuneytið, 1960, bls. 26-28). 

Átthagafræðin er eina námsgreinin frá árinu 1960 sem býður kennurum upp á að 

nýta umhverfi skólans til kennslu, enn fremur eiga markmið hennar við um þau 

gildi sem nemendur gætu nýtt sér í útikennslu.  

Líta má á vettvangsferðir sem ákveðið ferli í útikennslu. Það þarf að undirbúa 

ferðina, samkvæmt því sem á að skoða, skipuleggja, hvernig á að afla upplýsinga, 

og loks að vinna úr því sem var fundið og skilgreina hina nýju þekkingu. 

Nemendur ættu að fá frjálsar hendur um það hvernig þeir útskýra þessa nýju 

þekkingu, hvort sem það er í verki eða með orðum (Stefán Bergmann o.fl. 2001, 

bls. 12). 
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3. Gildi útináms í skólastarfi 

Gildi náms utan skólastofunnar er margþætt, nemendur fá tækifæri á því að 

læra á umhverfi sitt á skemmtilegan og virkan hátt, hægt er að færa tæknina með 

sér út og nota síma og önnur snjalltæki sem hjálpargögn. Nemendur læra að klæða 

sig eftir veðri, fá sína eigin upplifun á náttúrunni og njóta samveru sín á milli 

(Hrefna Sigurjónsdóttir, 2014, bls 144). Í vettvangsferðum eru markmiðin m.a. 

heilsuefling, að auka félagsþroska í gegnum samvinnu nám og veita nemendum 

tækifæri á því að upplifa og móta sér sínar eigin skoðanir á sínu nánasta umhverfi. 

En með aukinni útiveru í náttúrulegu umhverfi eflist skynjun nemenda og þar á 

meðal hæfileikinn til að taka eftir. Þegar nemendur fá tækifæri á því að upplifa á 

eigin skinni eykst skilningur og merkingarbært nám á sér stað. Þá hafa rannsóknir 

sýnt fram á að með aukinni útiveru í náttúrulegu umhverfi minnkar streitu, hefur 

jákvæð áhrif á heilsu fólks og viðheldur félagslegu, andlegu og líkamlegu 

heilbrigði (Hrefna Sigurjónsdóttir, 2014, bls144).  

Frjálsir útileikir hjálpa nemendum að þroskast og dafna. Ósnortin náttúra t.d. 

grassvæði, sandur, möl, þúfur og hólar er kjörinn vettvangur fyrir nemendur að 

þroska fín- og grófhreyfingar. Þessa þætti má efla í manngerðu umhverfi líkt og á 

leikvöllum en þá eru þeir þroskaðir á annan hátt. Æskilegt er að nemendum sé 

veitt tækifæri til að nýta náttúrulegt umhverfi og þann efnivið sem náttúran hefur 

að bjóða sem þroskandi leiksvæði. Með notkun slíkra svæða mynda nemendur 

tilfinningaleg bönd við náttúruna og læra að meta hana (Elliott, 2015, bls. 41). Í 

24. gr. barnasáttmálans segir að menntun barna skuli beinast meðal annars að því 

að móta virðingu fyrir náttúrulegu umhverfi mannsins og menningarlegri arfleifð 

þess (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1992). 

Villt náttúra vekur upp ímyndunarafl og forvitni nemenda sem eflir 

hæfileikann og getuna til þess að læra í gegnum leik, en á leikvöllum er hætta á 

að leikurinn einskorðist við einhæfa hreyfingu. Þeir Ævar Aðalsteinsson og Jakob 

Frímann Þorsteinsson (2015, bls.9) telja að gróður og villt náttúra hafi jákvæð 

andleg og líkamleg áhrif á einstaklinga. Gardner (Armstrong, 2001, bls. 14-15, 

30-31) nefnir þó að umhverfisáhrif geti bæði hamlað og örvað þróun greindar. En 

með því að vekja áhuga nemenda á nærumhverfi sínu og efla þekkingu er verið að 

efla þroska þeirra og getu til að þekkja sjálfan sig og að ná góðum tengslum við 

náttúruruna.  

Froebel (1782 - 1852) nefndi í kennslufræði sinni að „græn svæði“ væru 

mikilvæg fyrir nemendur. Hugmyndir hans um menntun ungra nemenda voru að 
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nám ætti að fara fram í nánum tengslum við náttúruna og þannig gæti nemandinn 

öðlast skilning á eðli alheimsins. Montessori (1870 -1952) sagði að til þess að geta 

lifað góðu lífi þá væri mikilvægt fyrir alla að tengjast náttúrunni, en að náin 

snerting við náttúruna sé þó aldrei gallalaus athöfn (Elliott, 2015, bls. 44). 

Námstækifæri skapast með því að kennarinn skapi þær aðstæður að viðfangsefni 

verði áhugavert, að skynfæri nemandans örvist og umhverfið verði síðan að 

uppsprettu námsins (Ævar Aðalsteinsson og Jakob Frímann Þorsteinsson, 2015, 

bls. 5). Þó nokkrar skýrslur hafa komið út um áhrif útináms og þá tengingu 

nemenda við náttúruna sem veitir þeim ánægju og vellíðan. Nemendur fá tækifæri 

til þess að takast á við ólík verkefni með samnemendum sínum og tengjast á annan 

hátt en þeir hefðu gert innandyra. Nemendur eru jafnframt einbeittari og eru færari 

um að finna lausnir í útináminu (Elliott, 2015, bls. 42; Inga Lovísa Andreassen og 

Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 70–71, 106). 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (201, bls. 39-40) er mikilvægt að nemendur 

fái tækifæri til að kynnast náttúrulegu og manngerðu umhverfi leikskólans og læra 

af því. Skólalóðin og nærumhverfi skólans er líka hluti af þeim þáttum sem mynda 

námsumhverfi nemenda og með því að veita þeim tækifæri til þess að kynnast því 

betur er stuðlað að námi þeirra sem og þroska. Guðmundur Finnbogason (1994, 

bls. 78-81) slær á sömu strengi en hann bendir á að til þess að geta skilið sjálfan 

sig og umhverfið, einkenni þess, galla og kosti þurfi þekking á sögu umhverfis að 

vera til staðar. Umhverfið tekur breytingum í gegnum árin og því er mikilvægt að 

þekkja Íslandssöguna þar sem hún hjálpar nemendum að skilja umhverfi sitt og 

menningu þess. 
 

Skólinn er ekki bundinn innan fjögurra veggja – náttúrulegt umhverfi, söfn 

og menningarstofnanir, verkstæði og atvinnufyrirtæki eru staðir þangað sem 

sækja má fróðleik, hugmyndir og innblástur í tengslum við ýmis 

viðfangsefni. Lögð er áhersla á vettvangsheimsóknir og útinám. (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 

7.). 

Í íslenskum lögum nr. 91/2008 má lesa um skyldu skóla til að hafa sem 

fjölbreyttasta kennsluhætti sem ná yfir sem víðtækast svið. Mælst er til þess að 

skólar stuðli að alhliða þroska nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðislegu 

þjóðfélagi. Grunnþættir menntunar endurspegla heildarsýn á samfélags- og 

einstaklingsþarfir, í nútíð og framtíð. Grunnþættir menntunar eiga að vera 

undirstaða kennslu og koma fram í kennsluháttum kennara (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 17). Góður kennari getur samþætt kennslu og tengt alla 

grunnþættina við útinám, sé það vel undirbúið. 
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3.1 Læsi 

Læsi hefur lengi verið talið tengjast því að vera læs á bókstafi, tölur og rými. 

En ef læsi er skoðað í víðara samhengi þá má tengja læsi við flestar athafnir 

mannsins. Það er ekki síður mikilvægt að vera læs á umhverfið, náungann og tákn 

en að geta lesið texta á blaði. Því mætti segja að í raun sé læsi úrvinnsla heilans á 

því sem maður sér og skynjar (Berglind Rós Magnúsdóttir, Hafsteinn Karlsson og 

Torfi Hjartarson, 2013, bls. 20). Sem dæmi má nefna að sá einstaklingur sem er 

læs á skilti og umhverfið í heimalandi sínu á auðveldara með að stauta sig áfram 

með því að lesa á skilti í ókunnu landi. Einnig má gera ráð fyrir því að sá 

einstaklingur sem elst upp við náttúruvernd og hefur djúpan skilning á 

umhverfismennt og umhverfismálum sé líklegri til þess að miðla þekkingu sinni 

til næstu kynslóða. En til þess að læra að lesa í náttúru og samfélagið þarf 

einstaklingur að hafa upplifað, skoðað og skynjað umhverfið sitt. Ekki er 

eingöngu hægt að kenna nemendum hvernig eigi að haga sér í náttúrunni með þvi 

að lesa í bókum, heldur þurfa nemendur sjálfir að fá að upplifa náttúruna. Náttúran 

hefur sitt eigið tungumál sem getur reynst nemendum flókið en hugtök er tengjast 

náttúrunni geta verið flókin og framandi. Með því að fara út og skoða fjölbreytt 

umhverfi er kennari að nýta samverkandi leiðir til að veita nemendum tækifæri á 

því að skilja, upplifa og verða læs á sitt eigið nærumhverfi (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, Hafsteinn Karlsson og Torfi Hjartarson, 2013, bls. 21).  

3.2 Sjálfbærni  

Líkt og segir í Ritröð um grunnþætti menntunar er fjallar um sjálfbærni (2013) 

þá er grunnvistkerfi jarðar nokkuð einfalt og er alls staðar það sama. Grunnþarfir 

allra plantna eru þær sömu hérlendis og erlendis. Hringrásin er sú sama, lífverur 

sem lifa á úrgangi annarra dýra og nýta sér hann til framfæris umbreyta honum í 

hráefni fyrir aðrar lífverur (bls. 22). Líffræðilegur fjölbreytileiki er líklega 

mikilvægasti þáttur allrar umhverfismenntar. Að nemendur skilji hvernig 

ánamaðkar, pöddur, fuglar og gróður vinnur saman sem ein heild. Vistkerfi skógar 

er dæmi um líffræðilegan fjölbreytileika en hann bindur kolefni í viðnum og 

jarðvegi, gefur okkur súrefni, hindrar uppgufun vatns og er búsvæði smádýra, 

fugla og skordýra. Einn mikilvægasti áhersluþátturinn í menntun til sjálfbærni er 

sá að nemendur og kennarar læra um og skilja eigið umhverfi í útinámi. Ásamt 

því að efla vitund sína um mikilvægi þess að hlúa vel að og vernda það náttúrulega 
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umhverfi sem er í nálægð við skólann. Þegar nemendur hafa áttað sig á þeirri 

flóknu orðræðu sem er viðhöfð um náttúruna og hafa tengst henni 

tilfinningaböndum þá stendur þeim jafnvel ekki á sama ef 

byggingarverkfræðingar vilja nýta græn svæði fyrir verslunarmiðstöðvar. Nándin 

við þessi grænu svæði gefur nemendum skilning og þekkingu sem nær lengra en 

þessi litli blettur, eða tengist jafnvel öllum heiminum. Í rannsókn sem Liefländer, 

Fröhlich, Bogner og Schultz (2013) framkvæmdu á því hvort markviss 

umhverfismenntun gæti stutt og eflt tengsl nemenda á aldrinum níu til þrettán ára 

við náttúruna sýndu helstu niðurstöður að bein kennsla úti í náttúrunni hafði 

veruleg áhrif á tengsl nemenda við hana. Þá kom einnig í ljós að auðveldara var 

að viðhalda þessum tengslum til lengri tíma eftir því sem nemendur voru yngri. 

Töldu rannsakendur það vænlegast til árangurs að hefja umhverfismenntun fyrir 

ellefu ára aldur.  

3.3 Heilbrigði og velferð 

Regluleg hreyfing er einn þeirra þátta sem stuðla að heilbrigði og velferð fólks 

á öllum aldri. Vettvangsferðir um nánasta umhverfi í fjölbreyttu landslagi er 

tækifæri fyrir marga til virkrar hreyfingar og ættu að vera fastur liður í hverjum 

skóla. Aukin hreyfing og útivera getur haft jákvæð áhrif á bæði nemendur og 

kennara. Jákvæð samskipti eru öllum mikikvæg og hafa auk þess áhrif á marga 

þætti, svo sem sjálfsmynd nemenda og líðan þeirra (Margrét Héðinsdóttir, Fanný 

Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013, bls. 27). Í ritröð 

grunnþáttamenntunar heilbrigði og velferð (2013) er greint frá því að kennurum 

og öðru starfsfólki beri að hafa hugfast hver þeirra þáttur sé í því að skapa 

nemendum heppilegt umhverfi og vinnuaðstæður sem efla heilbrigði. En það gera 

þeir með því að efla góðan skólabrag, stuðla að jákvæðum samskiptum og láta 

málefni nemenda sig varða. Þekking á hollu fæðuvali, hreyfingu og virðingu getur 

verið til umræðu á ólíkum stöðum, við matarborðið, úti í náttúrunni eða í almennri 

umræðu í samveru með nemendum (Margrét Héðinsdóttir og fl. 2013, bls. 14). 

3.4 Sköpun 

Án skapandi hugsunar getur leikur og nám varla átt sér stað. Allt í kringum 

okkur er sköpun en grunnþátturinn sköpun getur haft víðtæk áhrif á hina 
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grunnþættina. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er lögð rík áhersla á að sköpun geti 

átt sér stað á ólíklegustu stöðum. Að nemendur hafi tækifæri til að tjá upplifun 

sína á fjölbreyttan hátt hvort sem það er með leikrænum hætti, myndlist eða dansi. 

Nemendur ættu að fá ótakmörkuð tækifæri til þess að gera athuganir ásamt því að 

fá að kynnast ólíkum efniviði. Náttúran er uppspretta sköpunar og efniviðar. 

„Sköpun er margslungið ferli sem í grunninn byggist á ímyndunarafli og 

frumleika. Í gegnum sköpunarferlið verður til eitthvað sem hefur gildi eða 

þýðingu fyrir okkur sjálf, næsta umhverfi eða samfélagið í víðara skilningi“ 

(Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 18). Skapandi kennari smitar oftar en ekki 

eigin áhuga á viðfangsefnum yfir á nemendur og hefur þannig hvetjandi áhrif á 

nemendur. Hann vekur áhuga og forvitni hjá nemendum og stuðlar þar að starfi 

þar sem fjöldi úrlausna er mögulegur og notaðar eru fjölbreyttar og ólíkar 

kennsluaðferðir ( Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 43-44). 

3.5 Lýðræði og mannréttindi 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er rík áhersla lögð á það að kennarar hlusti á 

nemendur sína og búi þeim til aðstæður þar sem jákvæð samskipti geti átt sér stað. 

Að nemendur læri að taka lýðræðislegar ákvarðanir og kunni að bera virðingu 

fyrir því að ekki eru allir sammála um ólík málefni. Að nemendur taki tillit til 

ólíkra skoðana og sjónarmiða hvers og eins. Lögð er áhersla í öllu skólastarfi á að 

nemendur verði öruggir í þekkingu sinni og þá líklegri til að verða virkir 

þátttakendur í eigin samfélagi ásamt því að hafa viljann og getu til að hafa áhrif á 

það. Eitt af grunndvallaratriðum góðs uppeldis er að styrkja mannkosti á borð við 

að geta sett sig í spor annarra, að sýna frumkvæði og sjálfstæða dómgreind (Ólafur 

Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012, bls 31). Lýðræðislegt skólastarf 

byggist á samábyrgð, fjölbreytileika og jafnrétti, að nemendum sé veitt tækifæri 

til að leggja sitt af mörkum.  

3.6 Jafnrétti  

Jafnréttismenntun má flétta inn í alla grunnþætti menntunar. Gengið er út frá 

því að allir hafi jöfn tækifæri til náms og að skóli án aðgreiningar sé í öllum 

bæjarfélögum landsins. Grunnþættir menntunar fléttast saman á marga vegu og ef 

grannt er skoðað verður ljóst að jafnrétti tengist öllum hliðum mannlegs lífs 
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(Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 

14). Jafnrétti er viðamikið og stórt hugtak sem varðar kyn, kynhneigð, menningu, 

aldur, búsetu, fötlun, trúarbrögð, þjóðerni og litarhátt. Þó virðist það oft verða 

útundan í markvissu starfi í skóla og fellur í skuggann af því hvort sem það er 

meðvitað eða ómeðvitað. Þegar hópur nemenda fer í vettvangsferðir eða vinnur 

að verkefnum þarf kennarinn að ganga úr skugga um að allir fái jöfn tækifæri til 

þess að tjá skoðanir sínar án þess að verða fyrir aðkasti annarra nemenda. Einnig 

þarf að huga að því ef um fatlaða nemendur er að ræða að allir geti verið með og 

tekið óhindrað þátt í öllu starfi skólans.  
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4. Helstu fræðimenn 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu hugmyndir nokkurra fræðimanna um 

áhrif náttúrunnar á menntun ungra nemenda. Margir fræðimenn hafa velt vöngum 

yfir hversu mikil áhrif náttúran hefur á unga nemendur og hvernig tengsl þeirra 

við hana skipta máli fyrir nám þeirra og þroska. Hugmyndir fræðimanna um eðli 

útináms eru ekki nýjar þó svo að áherslur hafi breyst og þróast í takt við tímann. 

Grunnhugmynd um útinám virðist þó oft svipuð og lúta að því hvernig útivera 

stuðlar að hreysti og eflingu almenns þroska ásamt því að vekja nemendur til 

vitundar um gildi náttúrunnar. 

4.1 Lært af reynslunni 

Heimspekingurinn John Dewey (1859 – 1952) hafði mikil áhrif á almennt 

leikskólastarf víða um heim og fjölmargir leikskólar hér á landi hafa tileinkað sér 

einkunnarorð hans „learning by doing“ eða lært af reynslunni. Samkvæmt Dewey 

læra nemendur best þegar þeir öðlast beina reynslu af viðfangsefninu (Broda, 

2007, bls. 2). Kennarinn þarf að vera vel undirbúinn til þess að geta tileinkað sér 

þessa aðferð. Helsta hlutverk hans er að vera til staðar fyrir nemendur og að 

tryggja að reynslan sem þeir afla sér hafi menntunarlegt gildi. Reynslan sem 

nemandinn aflar sér má ekki vera tilgangslaus eða skilja eftir sig rangan skilning 

á viðfangsefninu (Gilbert o.fl. 2006, bls. 9). Margir kennarar og nemendur hafa 

tileinkað sér þessa kennsluaðferð er þeir læra betur um náttúruna úti í náttúrunni. 

Þar verða nemendur fyrir beinum upplifunum og kynnast náttúrunni af eigin 

reynslu. Nemendur átta sig á og læra betur af mistökum sínum heldur en eftir 

beinum fyrirmælum. Nemandi áttar sig t.d. síður á því að hann þurfi að nota stígvél 

í rigningu ef honum er sífellt sagt að nota þau. 

 Raunverulegur skilningur nemanda verður til þegar hann framkvæmir og 

upplifir. Ef nemendum er gefið færi á því að upplifa öðlast þeir dýpri skilning á 

viðfangsefninu og eru móttækilegri fyrir nýjum upplýsingum. Því má segja að 

sama hversu góður kennarinn er eða hversu góð námskráin er þá nær nemandinn 

aldrei eins góðum skilningi á viðfangsefnum ef kennsla fer einungis fram í 

skólastofunni (Hammerman o.fl., 2001, bls. 13-14).   

Dewey (2000, bls 50-51) lagði mikla áherslu á að nemendur fengju tækifæri til 

þess að læra í gegnum eigin upplifanir. Hann lagði einnig ríka áherslu á að hinn 

fullorðni væri ekki að mata nemendur á upplýsingum sem nemendur ættu 
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auðveldlega að geta aflað sér upp á eigin spýtur. Þeir áttu að fá að gera tilraunir 

og athuganir á sínum eigin forsendum „learning by doing“ sem má þá í raun 

skilgreina sem upplifunarnám. Því má ætla að upplifunarnám sé algeng 

kennsluaðferð í útinámi. Grunnhugmyndafræði upplifunarnáms (Experiential 

Learning) byggir á því að „fólk lærir af því að gera sjálft“ líkt og hugmyndafræði 

Dewey gerir ráð fyrir. Nemandinn þarf að gera sér grein fyrir því hvað hann vill 

vita meira um og hvað hann þarf að gera til að afla sér frekari upplýsinga um 

viðfangsefnið. Dewey taldi það mikilvægara að nemendur fengju að meðhöndla 

ólíkan efnivið og gera tilraunir frekar en að lesa og skrifa. Þá lagði hann einnig 

ríka áherslu á það að kennarinn væri ekki með sýnikennslu heldur þurfti 

nemandinn að sýna frumkvæði og beita gagnrýnni hugsun (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 92 – 95).  

4.2 Tunga, hugur, hjarta og hönd 

Kennarinn og rithöfundurinn John Amos Comenius (1592 – 1670) var 

mikilvægur hlekkur í þróun útináms. Hugmyndir hans fjalla mest um heildræna 

menntun eða líkt og Dewey sagði, að læra af beinni reynslu. Þá taldi hann 

mikilvægt að mennta „tunguna, hjartað, hugann og höndina“ (Martin, Franc og 

Zounková, 2004, bl. 4). Hann taldi að námsferill nemenda byrjaði og endaði með 

reynslu. Nemandi byggi yfir einhvers konar reynslu þegar hann byrjaði og byggði 

ofan á þá reynslu með því að gera athuganir. Fyrir vikið væri hann betur í stakk 

búinn að takast á við verkefni og lærði jafnóðum og hann reyndi að komast að 

niðurstöðu. Þá taldi hann að ungir nemendur lærðu best ef þeir fengju tækifæri til 

að nota öll skilningarvit sín og því væri náttúran góður staður til þess. Hann lagði 

til að nemendur ættu að fá tækifæri til að nota öll skynfæri sín í útinámi 

(Gilbertson o.fl. 2006, bls. 11). 

4.3 Meðfæddur áhugi 

Líkt og fyrri fræðimenn trúði heimspekingurinn Jean Jacques Rousseau (1712 – 

1778) að bein reynsla á námi nemenda skilaði árangri til þeirra fyrr en ella. Þá 

taldi hann að einn af mikilvægustu þáttunum í námi ungra nemenda væri heilbrigð 

hreyfing. Hann fullyrti meðal annars að nýta ætti til fulls meðfæddan áhuga og 

forvitni nemenda. Þá lagði hann ríka áherslu á verklegt nám, að nemendur áttu að 
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fá tækifæri til að gera svipaðar tilraunir í gegnum verklega framkvæmd. Rousseau 

taldi að nemendur ættu frekar að læra beint í gegnum eigin reynslu en ekki aðeins 

upp úr bókum. Eitt sinn sagði hann að „fyrstu kennarar okkar eru fæturnir, 

hendurnar og augun“ (Hammerman o.fl., 2001, bls. 1). 

4.4 Virkir nemendur 

Samkvæmt kenningum þróunarsálfræðingsins Jean Piaget (1896 – 1980) þá er 

gert ráð fyrir því að nemandi sé virkur frá fyrstu tíð og að hann læri í ákveðnum 

þróunarstigum. Að nemandi byggi ofan á fyrri þekkingu og endurtekur fyrri 

hugmyndir þegar hann upplifir misræmi milli nýrrar reynslu og þeirrar fyrri. 

Piaget lagði áherslu á að hlutverk kennarans væri ekki síður að skapa nemendum 

ný námstækifæri og hvetja þá til virkrar þátttöku í eigin námi, að veita nemendum 

tækifæri til að upplifa fjölbreytt viðfangsefni og öðlast ólíka færni (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 98-99). Piaget hefur haft gríðarleg 

áhrif á það hvernig kennarar nálgast nemendur sína og kennslu. Hann setti fram 

umdeildar kenningar um viss þroskastig sem allir færu í gegnum og nauðsynlegt 

væri að skapa nemendum námsumhverfi þar sem þeim liði vel og þeir hefðu 

tækifæri til að prufa sig áfram sjálfir. Kennarar sem aðhyllast kenningar hans líta 

svo á að nemendur þurfi einstaklingsmiðað nám, að nemendur þurfi að geta haft 

áhrif á nám sitt, þeir þurfi að vera öruggir og líða vel í námsumhverfinu og að taka 

þurfi tillit til tilfinninga og líðan nemenda. Þeir þurfi að útvega nemendum 

tækifæri til að afla sér reynslu og prufa sig áfram, þar sem nemendur þurfi mikla 

æfingu áður en þeir geta þroskast yfir á næsta stig (Inga Lovísa Andreassen og 

Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 99-100).  

4.5 Fjölgreindarkenning Gardners 

Howard Gardner (1943) er bandarískur prófessor sem lagði þá kenningu fram 

árið 1983 að til væru í það minnsta sjö greindir og seinna bætti hann þeirri áttundu 

við. Hann setti það sem skilyrði að til að geta notað orðið greind yrði að vera hægt 

að staðsetja þá greind í heilanum. Sem dæmi mætti nefna að það má finna 

tónlistargreind í gagnaugageiranum. Þessa kenningu kallaði Gardner 

„Fjölgreindarkenningin“. Þessi kenning Gardners gagnrýndi vestræna fræðimenn 

og var hann þeirrar skoðunar að ekki væri hægt að fá réttmæta mynd af greind 
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nemanda með því að leggja fyrir hann verkefni sem nemandi hafði aldrei leyst 

áður (Armstrong, 2001, bls 13-14). Gardner lagði til með fjölgreindarkenningunni 

að kortleggja þyrfti hverja greind fyrir sig en hann taldi það fyrir víst að fyrri 

fræðimenn hefðu skilgreint greind og greindarvísitölu (IQ) of þröngt. 

Fjölgreindarkenningin byggir á því að geta kortlagt mannlega getu með því að 

skipta greindum í átta grunngreindir: 

• Málgreind- hæfileikinn til að tjá sig í orðum og texta. Að geta notað 

tungumálið sér í hag s.s. hljóðfræði, merkingarfræði, setningafræði og 

öll blæbrigði tungumáls. 

• Rýmisgreind- hæfileikinn til að skynja hið rúmfræðilega og sjónræna 

umhverfi, næmni fyrir línum, formum, vídd, litum og tengslum þar á 

milli. 

• Tónlistargreind- hæfileikinn til að geta skapað eigin tónlist með því 

að spila eftir eyranu, skynjað og metið ólíka tónlist. 

• Líkams- og hreyfigreind- hæfileikinn til að nota allan líkamann til að 

tjá hugmyndir sínar og tilfinningar.  

• Rök- og stærðfræðigreind- hæfileikinn til að nýta tölur sér í hag. Að 

vera næmur fyrir mynstrum, staðhæfingum og geta hugsað rökrétt.  

• Sjálfsþekkingargreind- hæfileikinn til að vera meðvitaður um styrki 

sína og vera með skýra sjálfsmynd. 

• Tilvistargreind – hæfileikinn til að hafa skilning á tilgangi 

mannlegrar tilveru. 

• Umhverfisgreind- hæfileikinn til að geta greint og flokkað tegundir 

jurta og dýraríkið í eigin umhverfi (Armstrong, 2001, bls. 14-15). 

Áttundu greindina, umhverfisgreindina, taldi Gardner vera hæfileikann að geta 

greint og metið hluti í náttúrunni. Sá sem er með mikla umhverfisgreind er 

meðvitaður og næmur fyrr umhverfi sínu og því sem má finna í náttúrunni. Hægt 

er að efla umhverfisgreindina með ólíkum aðferðum, svo sem að safna 

náttúrulegum efnivið, blómum, jurtum, steinum og skoða þá nánar. Eins má færa 

náttúruna inn í skólastofuna og rannsaka hana enn frekar með stækkunargleri eða 

smásjá ásamt því að skoða hvernig náttúran tekur breytingum á ólíkum árstíðum. 

Vekja má áhuga á því sem nemendur sjá út um gluggann og skoða bækur um 

náttúruna en til þess að dýpka umhverfisgreind nemenda enn frekar er tilvalið að 

fara út í ósnortna náttúruna og veita nemendum tækifæri á að skynja hana af eigin 

raun (Broda, 2007, bls. 24).  

Til þess að meta greind er yfirleitt tekið skriflegt próf upp úr efni sem kennari 

hefur kennt. Þeir nemendur sem lenda undir meðaltali eru ekki taldir greindir 

námsmenn. Þau rök taldi Gardner óásættanleg og sagði þá sem væru undir 
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meðaltali vera öðruvísi greinda en hina. Þó svo að þessir greindarflokkar séu til 

staðar þá er hins vegar ekki hægt að segja að allir þurfi að vera jafnir á öllum 

sviðum. Sá sem sýnir góða hæfileika í tónlist er ekki minna greindur en sá sem er 

með öfluga hreyfigreind, heldur er hann öðruvísi greindur (Heiða María 

Sigurðardóttir, 2015). Þá áleit Gardner að hægt væri að efla hverja greind fyrir sig 

með góðri leiðsögn. Í raun er engin greind ein og sér, allt er það flókið samspil á 

milli greinda sem vinna saman. Í matreiðslu má nefna að minnsta kosti fjórar 

mismunandi greindir sem vinna saman. Þegar uppskrift er lesin (málgreind), þarf 

að stækka uppskriftina eða minnka ( rök- og stærðfræðigreind), útbúa máltíð fyrir 

alla að njóta saman (samskiptagreind) og að fylgja eigin sannfæringu og fylgja 

eigin smekk (sjálfsþekkingargreind) (Armstrong, 2001, bls. 20-21). 
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5. Þarfagreining 

Höfundur telur víst að útinám og útikennsla hafi verið iðkuð í gegnum tíðina. 

Starfsfólk skóla virðist hins vegar hafa ólíkar skoðanir á því hvað telst vera 

útinám. Það getur verið misjafnt eftir landshlutum eða bæjarfélögum hvernig 

útinámi er háttað en til þess að kanna viðhorf kennara til útináms taldi höfundur 

brýna nauðsyn á að gera þarfagreiningu. Hann taldi ekki mikilvægt að slík könnun 

þyrfti að vera stór en þarfagreining var gerð á meðal leikskólakennara á 

Facebooksíðu 8. deildar Félags leikskólakennara þar sem höfundur óskaði eftir 

svörum við nokkrum spurningum. Eins tók höfundur viðtal við leikskólakennara 

í leikskóla í Reykjavík.  

Gæta þarf að siðferðilegum álitamálum þegar gerðar eru kannanir og 

heimildum safnað. Í þarfagreiningunni voru þátttakendur aldrei beðnir um að gefa 

upp nafn, kyn né aldur. Höfundur tók skýrt fram að öll gögn yrðu einungis 

meðhöndluð af höfundi, viðtölum yrði eytt eftir að úrvinnslu gagna væri lokið og 

farið yrði eftir 8. grein persónuverndarlaga nr. 90/2018 og siðareglum HA 2017. 

Höfundur gaf þátttakendum kost á að hætta þátttöku í greiningunni þegar þess var 

óskað og gerði þeim ljóst að óþarfi væri að svara öllum spurningum. 

Þarfagreiningin var í raun leit að munnlegum heimildum þar sem kennarar töluðu 

um reynslu sína, viðhorf og tjáðu sig um hvernig stuðning þá vantaði. Eftirfarandi 

texti fylgdi þarfagreiningu: 
Takk fyrir að taka þátt í könnuninni minni. 

Ég heiti Sara Guðjónsdóttir en ég er meistaranemi í menntunarfræðum við 

Kennaradeild Háskólans á Akureyri og er að skrifa M.Ed. ritgerð í 

leikskólakennarafræðum undir leiðsögn Gísla Þorsteinssonar.  

Í ritgerðinni ætla ég að fjalla um skógartengt nám og útinám, mikilvægi þess 

og gagnsemi slíkrar kennsluaðferðar. Sem viðauka við ritgerðina ætla ég að 

útbúa leiðbeiningar sem munu hjálpa leik- og grunnskólum á yngsta stigi, 

sem eru að hefja útinám ásamt því að aðstoða fag- og ófaglærðum að stíga 

út fyrir þægindarammann í kennslu.  

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og unnið á ábyrgan hátt 

með persónuupplýsingar. Þátttakendur eru hvattir til að kynna sér rétt sinn, 

sjá Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (nr. 90/2018). 

Ekki er mikilvægt að svara öllum spurningum og þér er heimilt að hætta 

þátttöku hvenær sem er. 

Spurt var um eftirfarandi þætti: 

1. Hver er reynsla þín af útinámi /skógartengdu námi? 

2. Hvaða hindranir hafa helst verið að trufla útinám í þínum skóla? 
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3. Hefur leikskólinn þinn aðgang að svæði til útináms, hvort sem það er 

innan lóðar eða utan hennar? 

4. Hvaða útbúnaður þarf að vera til staðar þegar hefja á útinám? 

5. Ef leiðbeiningar um útinám í leik- og grunnskólum væru til, myndi 

skóli þinn nýta þær til stuðnings útináminu og myndi það styrkja aðra 

starfsmenn til þátttöku í útináminu?  

6. Myndu slíkar leiðbeiningar hjálpa samstarfsfólki þínu að nýta 

náttúrulegt umhverfi? 

7. Hvað myndir þú vilja helst sjá í slíkum leiðbeiningum? 

Í kaflanum hér að neðan má finna niðurstöður þarfagreiningar ásamt 

niðurstöðum úr viðtali.  

5.1 Niðurstöður úr þarfagreiningu 

Þarfagreiningin innihélt spurningar sem voru ýmist opnar eða með fyrirfram 

ákveðnum svarmöguleikum. Alls tóku 26 þátt í greiningunni, 22 þeirra starfa á 

Suðurlandi og 3 á höfuðborgarsvæðinu. Nítján þeirra voru með meira en 15 ára 

starfsreynslu og 6 höfðu starfað í 5-10 ár. Því má áætla að starfsreynsla sé frekar 

mikil á meðal þessa hóps og svörin sem fylgdu voru í takt við þessa reynslu.  

Fram kom í greiningunni að flestir fóru út með nemendum sínum á hverjum 

degi að minnsta kosti einu sinni á dag en stundum oftar og voru nemendur þá í 60-

90 mínútna útiveru. Þá tóku 8 þátttakendur það fram að þeir vildu að nemendur 

væru lengur en 90 mínútur úti en tækifærin væru ekki alltaf fyrir hendi til þess að 

stunda svo langa útiveru. Þá var það helst vöntun á starfsfólki eða formlegt 

skipulag skólastarfsins sem voru helstu hindranir kennara í meiri útiveru.  

Meira en helmingur þátttakenda fór vikulega í vettvangsferðir með nemendum, 

en um 20% þátttakenda fóru nokkrum sinnum á ári í vettvangsferðir eða jafnvel 

aldrei. Þetta vekur upp vangaveltur um hvernig aðstaða er til vettvangsferða á 

þessum stöðum og hvað er það sem stöðvar slíkar ferðir? Flestir töldu vöntun á 

starfsfólki vera helstu ástæðuna fyrir því að farið var í fáar vettvangsferðir. Einnig 

kom það fram að oft voru nemendur með lítið þol vegna ungs aldurs eða getu til 

þess að stunda langar gönguferðir.  

Höfundur velti því fyrir sér hvort kennarar væru að gera of litlar kröfur til 

nemenda þegar kom að gönguferðum eða of miklar kröfur. Er ætlast til þess að 

nemendur gangi langt eða á ferðin að vera stutt? Hins vegar sögðust 16% 

þátttakenda nýta almenningssamgöngur til vettvangsferða. Í sumum 

sveitarfélögum er skólum hins vegar ekki heimilt að nýta almenningssamgöngur 
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en sem dæmi má nefna að í strætisvögnum eru ekki bílstólar fyrir nemendur 

leikskóla og því er fyllsta öryggi nemenda ekki tryggt í slíkum ferðum. Því hafa 

sumir leikskólar brugðið á það ráð að panta rútur fyrir lengri ferðir en það er ekki 

gert oft þar sem það er kostnaðarsamt.  

 Allir þátttakendurnir sögðust vera með greiðan aðgang að grænu svæði sem 

nýta mætti til útináms og 87% þátttakenda töldu að vilji til útináms sé til staðar í 

leikskólanum. Um helmingur þátttakenda voru ekki með skipulagðan tíma í 

stundatöflu til útináms eða vettvangsferða, heldur voru tækifærin gripin hverju 

sinni. Þeir leikskólar sem stunda útinám eru með ríka hefð fyrir því og er skipulagi 

slíkrar kennslu yfirleitt stýrt af verkefnastjóra sem sér alfarið um 

kennslustundirnar.  

Stuðningur leikskólastjóra til útináms er nauðsynlegur ef hefja á slíkt nám. 

Hins vegar telja ekki allir sig vera með þennan stuðning. Þeir þátttakendur sem 

voru studdir af leikskólastjóra sögðu að verkefnastjóri fyrir útinám væri fyrst 

ráðinn af skólastjóra. Verkefnastjóri, kennarar og skólastjóri finna síðan í 

sameiningu leiðir til þess að lengja útiveru nemenda. Sem dæmi má nefna að 

hádegismaturinn var færður út ýmist með útieldun eða að matur úr eldhúsinu var 

færður út til nemenda. Í reynd þá vildu skólastjórar nota græn svæði og útiveru 

meira en ella og hvöttu kennara til að nýta slík svæði til kennslu í samræmi við 

viðfangsefnin. Allir voru sammála um að hlutverk kennarans væri að vera til 

staðar fyrir nemendur. Einnig voru allir sammála því að útivera nemenda ætti að 

einkennast af frjálsum leik þar sem kennari er til staðar án þess að yfirtaka leikinn. 

Að kennarinn sé tilbúinn að grípa inn í leikinn þegar við á og vera með lausnir eða 

efnivið til þess að hjálpa nemendum að dýpka leikinn sinn.  

 Þátttakendur voru flestir sammála um að hindranir sem geta hamlað útinámi 

væru ólíkar og margar. Stærsta hindrunin væri að það vantaði yfirleitt starfsfólk 

til þess að manna útikennsluna. Flestir nefndu tímaskort innan stundatöflunnar 

sem hindrun ásamt takmörkuðum áhuga starfsmanna. Nokkrir töldu að 

skammdegið geti verið hindrun og útbúnaður starfsfólks væri ekki nægur ásamt 

of löngum matartíma nemenda og kaffitíma kennara.  

Allir þátttakendur voru sammála um það að með útikennslu væri óbeint verið 

að efla lýðheilsu nemenda ásamt því að kenna þeim um nærumhverfi þeirra. 

Frjálsir útileikir hafa það að markmiði að efla hreysti nemenda og hreyfifærni, efla 

félagsþroska þeirra og sjálfstraust, ásamt því að veita þeim útrás svo og efla úthald 

þeirra og minnka streitu.  
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Sá aðbúnaður sem þarf að vera til staðar að mati þátttakenda var fyrst og fremst 

góður klæðnaður. Í útinámi þurfa kennarar að vera skipulagðir og tilbúnir að svara 

spurningum nemenda. Kennarar þurfa einnig að hafa ákveðna ástríðu fyrir útinámi 

ef markmiðið er að stofnsetja það. Allir þátttakendur voru sannfærðir um að 

aukabúnaður væri í raun óþarfi nema dýpka ætti kennsluna enn frekar. Þá fannst 

þátttakendum vanta hvata til þess að færa kennsluna út fyrir skólalóðina. Ekki var 

lögð áhersla á að nota mikið af aukabúnaði líkt og tálguhnífa, hitabrúsa og 

verkfæri fyrr en ákveðin stefna væri komin á útinámið.  

5.2 Niðurstöður úr viðtali 

Höfundur tók m.a. viðtal við ein leikskólakennara með þó nokkra reynslu í 

útinámi og þróunn þess í leikskóla á höfuðborgarsvæðinu. Viðmælandi hafði um 

nokkurt skeið tekið þátt í útikennsluverkefni á vegum Reykjavíkurborgar sem 

meðlimur í teymi. Nokkrir aðrir leikskólar tóku þátt í verkefninu en reynsla þeirra 

af útinámi var mismikil og teymið hittist nokkrum sinnum á ári til þess að skiptast 

á hugmyndum. Í framhaldi af námskeiðum sem viðmælandi tók þátt í ætlaði 

leikskólinn að auka áherslu á útinám sem hver deildarstjóri átti að sjá um að 

skipuleggja fyrir sína deild. Þetta gekk ekki nógu vel að sögn viðmælanda en eftir 

að hafa fengið verkefnastjóra á starfsmannafund til að útskýra betur fyrir 

kennurum til hvers var ætlast af þeim þá gekk mun betur. Ákveðið var að vera 

ekki með verkefnastjóra yfir náminu innan leikskólans heldur láta hópinn ráða en 

það virkaði ekki vel. 

 Aðrar hindranir voru í samræmi við þarfagreininguna, en viðmælandinn 

nefndi vöntun á starfsfólki sem helstu hindrun þess að hægt væri að stunda útinám. 

Einnig var leikskólinn sem viðmælandi starfar á að tileinka sér aðrar 

kennsluaðferðir. Slíkar breytingar ættu í raun ekki að hafa áhrif á annað starf 

leikskólans en útinámið virtist gleymast. Þá vildi viðmælandinn leggja áherslu á 

að það er í höndum leikskólastjóra hvað hann vill að leikskólinn leggi áherslu á 

hverju sinni. Hins vegar var viðmælandi óánægður með að útinámið væri búið að 

falla niður hjá sér og sá það ekki sem eiginlega hindrun að fara með verkefni út í 

náttúruna. Viðmælandinn taldi þetta hafa minnkað áhuga skólans á útinámi. Nýtt 

námsefni eða kennsluaðferðir vöktu meiri áhuga starfsmanna leikskólans heldur 

en útinámið.  

 Leikskólinn sem viðmælandi starfar á hefur greiðan aðgang að nokkrum 

grænum svæðum í grennd við leikskólann en ekki neitt ákveðið sem var notað. 
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Viðmælandi velti því fyrir sér hvort það hafi verið hindrun að hann hafði ekki 

ákveðinn stað fyrir kennsluna.  
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6. Umræða 

Helsta áherslan sem birtist hér í greinargerðinni og í leiðbeiningunum er ekki 

endilega sú að útinám skili af sér einhverri afurð eða lokaútkomu. Í grunninn er 

útivera og upplifun það sem náttúruunnendur vilja leggja áherslu á frekar en að 

útiveran beri einhverja afurð af sér. Grunnhugmynd leiðbeininganna er 

einfaldlega að auðvelda leik- og grunnskólum vinnuna sem fylgir því að hefja 

útinám. Sýna kennurum fram á að ekki þurfi að eiga alla aukahluti og stóran 

verkefnabanka til þess að hafa gaman í útiveru. Upplifunarnám er ekki síður 

mikilvægt en bók- og verklegt nám. Að veita nemendum tækifæri á að upplifa ólík 

viðfangsefni á ólíkan hátt og á eigin skinni. Það er sannfæring höfundar að allt 

nám sem á sér stað innan veggja skólans getur átt sér stað utandyra án mikillar 

fyrirhafnar. Kennarar þurfa vissulega að þekkja nærumhverfi skólans vel og vera 

í stakk búnir til að takast á við allar mögulegar hindranir sem á vegi þeirra gætu 

orðið. En með því að færa kennsluna út fyrir skólastofuna stuðlar kennarinn að 

góðu námi og auknum þroska nemenda (Hammerman o.fl., 2001, bls. 13-14). Þá 

má ekki gleyma því að gildi námsefnis um heimabyggð hjálpar nemendum að 

kynnast eigin átthögum og bindast þeim tilfinningalegum böndum (Ruth Margrét 

Friðriksdóttir og Bragi Guðmundsson, 2015, bls. 6). 

Nú þegar er umhverfisvandi til staðar og því mikilvægi umhverfismenntunar 

mikið. Höfundur er sannfærður um það að því fyrr sem kennarar og aðrir fullorðnir 

vekja áhuga nemenda á umhverfinu því betra. En í rannsókn Liefländer o.fl.(2013) 

kemur bersýnilega í ljós að nemendur yngri en ellefu ára voru líklegri til þess að 

auka þekkingu sína í umhverfismálum og þykja vænt um sitt nánasta umhverfi. 

Líkt og Gardner lagði til er nemandi með ríka umhverfisgreind meðvitaður um 

umhverfi sitt og þykir vænt um það (Armstrong, 2001, bls. 14-15). Það má því 

segja að kennarar eru í lykilhlutverki til að hvetja nemendur til þess að vera virkir 

þátttakendur í lifandi samfélagi, þykja vænt um nærumhverfið og náttúruna og um 

leið hafa viljann til þess að láta gott af sér leiða. „Þú verndar það sem þú elskar, 

þú elskar aðeins það sem þú þekkir. Þú þekkir aðeins það sem þér er kennt“ (Andri 

Snær Magnússon, 2019, bls. 1). Með aukinni þekkingu og tíðari upplifun í 

náttúrunni aukast líkurnar á því að nemendur þrói með sér djúpstæða 

væntumþykju og virðingu fyrir umhverfi sínu og náttúrunni.  

Rannsókn Bento og Dias (2017) leiddi í ljós að náttúrulegt umhverfi býður 

nemendum upp á fjölda ólíkra námstækifæra. Nemendur þjálfuðust í að leysa 

vandamál og takast á við hættur í umhverfinu, þeir veittu viðfangsefnum meiri 
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athygli og sköpunargleði nemenda jókst. Í rannsókn Kristínar Norðdahl (2016) 

kom fram að það svæði sem nýtt var til útináms var mikils metið af nemendum 

ekki síður en af kennurum en kennarar kunnu frekar að meta útinámið þegar kom 

að skipulögðu starfi.  

Nám í dag getur verið einsleitt og það getur reynst kennurum erfitt að halda 

uppi áhuga nemenda. Viðfangsefnin ná ekki alltaf góðu flugi og því verður 

skilningur þeirra takmarkaðri en ella. Hins vegar er ekki hægt að fullyrða að 

verkefni gætu náð meira flugi í útinámi. John Dewey (1859 – 1952) lagði þá 

kenningu fram að með því að veita nemendum tækifæri til þess að gera athuganir 

sjálfir og kanna viðfangsefni frá ólíkum sjónarhornum skilar árangurinn sér fyrr 

til nemenda. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) segir að mikilvægt sé að ná 

heildstæðri og samfelldri nálgun í kennslu hvað grunnþættina sex varðar. Til þess 

að svo megi verða þarf að öllum líkindum að fara óhefðbundar leiðir í 

kennsluháttum og beita nýstárlegri aðferðum við kennslu (bls. 14-15). Útinám 

hefur alla kosti til þess að uppfylla skilyrði sem grunnþættirnir sex fjalla um og 

hægt er að flétta alla þá þætti inn í útinámi. Eitt helsta hlutverk kennara í útinámi 

og skógartengdu námi er að vera til staðar fyrir nemendur. Að gefa nemendum 

kost á því að upplifa á eigin skinni og gera athuganir á eigin forsendum. 

Setningarnar „Skólastofa án veggja„, „Staður til að vera, staður til að læra“, „Læra 

fyrir lífið.“ og „Læra af lífinu.“ má finna í norskri handbók um útiskóla (Hebæk 

o.fl., 2002, bls. 8). Mikilvægt er fyrir alla að hafa tækifæri á því að breyta til svo 

þeir festist ekki í sama farinu. Hvort sem útinám á sér stað í skógi eða á skólalóð 

er það tilvalin tilbreyting fyrir nemendur og kennara. Nemendur fá þá tækifæri til 

að kynnast nýjum viðfangsefnum og ólíkum kennsluháttum í námi sínu. Ekki má 

gleyma því að kennarinn er fyrirmynd nemenda sinna (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011, bls.21). Sýni hann gleði, áhuga og forvitni á viðfangsefnum sem nemendur 

glíma við endurspeglar það upplifun nemenda. Því er það góður kostur að þó svo 

kennari hafi kennt sama viðfangsefnið mörgum sinnum áður skal hann veita öllum 

nemendum sömu tækifæri og þeim sem á undan voru. Eins og áður sagði þá geta 

viðfangsefni tekið óvænta stefnu allt út frá áhuga nemendanna.  

Rachel Carson lét þau orð falla eitt sinn, að til þess að nemandi geti haldið 

forvitni sinni á lofti um umhverfi sitt þarf að minnsta kosti félagsskap eins 

fullorðins. Hlutverk hins fullorðna er að gefa nemanda kost á því að deila með sér 

gleði sinni, spennu, upplifun og dulúðleika heimsins (Broda. 2007, bls. 3). 

Áðurnefndir fræðimenn veltu vöngum yfir því að veita nemendum 

möguleikann á að læra af reynslunni og byggja ofan á eigin reynslu. Því má hins 
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vegar ekki gleyma að kennarinn er lykilpersónan í öllu námi nemendanna. Það er 

í höndum kennarans að gera námsefnið áhugavert og að hvetja nemendur til að 

taka ábyrgð á eigin námi. Með því að færa kennsluna út fyrir veggi skólans er 

kennarinn að opna dyrnar fyrir nemendur til að gera athuganir og öðlast nýjan og 

dýpri skilning á viðfangsefninu. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er mörkuð 

menntastefna sem er reist á grunnþáttum sem m.a. lúta að framtíðarsýn og hvernig 

skuli byggja upp getu og vilja nemenda til þess að þróa samfélag sitt til betri vegar. 

(bls. 14). Í útinámi sama hvar sem það á sér stað eru nemendur í stöðugri örvun. 

Skynfærin eru örvuð á ólíkan hátt, mikil málörvun á sér stað og nemandinn nýtur 

þess að leika sér í náttúrulegu umhverfi. 

Í inngangi er fjallað um að börn eyði minni tíma í útiveru en áður. Ólíkar 

ástæður eru fyrir því hvað veldur, tímaleysi foreldra, tæknivæðing heimila eða 

hræðsla foreldra við hvað leynist í náttúrunni (Knight, 2009, bls. 32). Ef útinám 

er stundað markvisst fá nemendur góða undirstöðu fyrir lífið og komandi nám. 

Nemendur læra að umgangast náttúruna auk þess að fá tækifæri til að nema og 

starfa á eigin forsendum. Ekki sé eingöngu um að ræða aukinn skilning nemenda 

á samspili manna og náttúru, heldur einnig dýpri skilning hvers og eins á eigin 

sjálfi og öðru fólki. 
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7. Lokaorð 

Ferlið við gerð þessa meistaraverkefnis hefur verið krefjandi en áhugavert. 

Hvort sem það var við þankahríð um uppsetningu og útlit eða við lestur 

fræðigreina þá var alltaf gleði sem fyllti hugann. Sú gleði tel ég að endurspeglist 

í leiðbeiningunum og verkefnum sem tengjast ævintýraferðunum. Sannarlega 

skyldi ekki fjalla af léttúð um þær hættur sem steðja að vistkerfi jarðarinnar en 

þeim mun mikilvægara er fyrir kennara að hafa í huga að vellíðan nemenda við 

nám hefur áhrif á hversu vel þeir tileinka sér námsefni. Kennsla skyldi einkennast 

af áhuga á öllu því stórkostlega sem við getum upplifað í náttúrunni og fara fram 

með gleðina að leiðarljósi. Þar munu ævintýraferðir gagnast vel. Þá tel ég sjálfa 

mig vera hugmyndaríka, úrræðagóða, þolinmóða og jákvæða persónu. En allt eru 

þetta kostir sem nýttust mér við gerð leiðbeininganna og reyndust mér vel í 

gegnum það ferli. Einnig eru þetta þættir sem skipta miklu máli þegar unnið er 

með nemendum sama á hvaða aldri þeir eru. Leit mín að hugtökum og hvernig 

greina mætti útinám og skógartengt nám reyndist mér áskorun því margar ólíkar 

skoðanir eru um það hvað í rauninni á að felast í útinámi. Flestir eru þó sammála 

um gildi útináms og mikilvægi þess að vekja nemendur til umhugsunar um 

umhverfisvernd og hvernig við getum gert betur.  

Eins og fram hefur komið í nokkur skipti þá hefur útinám og skógartengt nám 

líklegast alltaf verið til staðar að einhverju leyti. Slíkar kennslustundir eru þó ekki 

algengar í skipulagi leik- og grunnskólastarfs en svo virðist sem að margir vilji 

taka þessa kennsluaðferð upp. Sjálf er ég mikill talsmaður útiveru í hvaða formi 

sem er. Í nútímasamfélagi er hraðinn orðinn mikill og kröfur til nemenda orðnar 

miklar mjög snemma á skólagöngu þeirra. Á leikskólastigi er lögð meiri áhersla 

en áður á læsi og innlögn bókstafa er víðast hvar byrjuð á síðustu árum 

leikskólagöngu nemenda. Tel ég mikilvægt að leikskólakennarar hugi vel að því 

hvernig ungir nemendur læra best, taki eitt skref aftur á bak og haldi áfram að 

leyfa nemendum að læra í frjálsum leik, innandyra og utan. 

Í leiðbeiningunum má finna nokkur verkefni sem hægt er að grípa í hvar og 

hvenær sem er án þess að þurfa að hafa mikið meðferðis í bakpokanum. Þar má 

einnig finna verkefni sem vinna má í lengri tíma, en ekki er horft á verkefnin sem 

viðbót við það sem verið er að vinna innan leikskólans heldur að þau verði hluti 

af því námi sem nú þegar á sér stað. Sem dæmi má nefna að ef unnið er með form 

eða innlögn bókstafa má hvetja nemendur til þess að horfa í kringum sig og athuga 

hvar má finna form eða bókstafi í nærumhverfinu. Öll verkefnin sem má finna í 
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leiðbeiningunum hefur höfundur gert í nokkur skipti með nemendum og tekist vel 

til. Oft þróast verkefnin jafnóðum og þau eru framkvæmd í allt aðra átt en lagt var 

upp með til að byrja með, en mikilvægi þess að leyfa nemendum að leiða 

verkefnin og veita þeim tækifæri á því að gera athuganir á eigin forsendum er 

undirstaða áframhaldandi náms. 

Það er von mín að leiðbeiningarnar muni nýtast sem flestum í starfi. Að þær 

verið stökkpallur fyrir kennara og annað starfsfólk leikskóla til að nýta sér enn 

frekar náttúruna til kennslu. Verkefnabankinn er ekki tæmandi listi heldur 

einungis hugmyndir til að vekja áhuga í almennu skólastarfi. Tækifæri til útináms 

og skógartengds náms má finna víðs vegar um land ef því er veitt full athygli og 

kennarar tilbúnir að nýta sér þau tækifæri sem nærumhverfið hefur upp á að bjóða. 
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Formáli 

Útivera og samvera með vinum er mikilvægur þáttur í lífi allra. Geðheilsa verður 

betri, aukin jákvæðni í samskiptum og vellíðan eykst hjá öllum þeim sem stunda 

útiveru í einhverjum mæli. Sjálf er ég óttaleg fjallageit og nýt mín vel í útivist 

sama hvernig viðrar. Gönguferð í rigningu hefur hreinsandi áhrif á hugann og 

maður núllstillir sig. Græjar sig í útifötin og leggur af stað í óvissuna í leit að 

ævintýrum. Það sama á við um unga nemendur. Að þorri nemenda á öllum 

skólastigum ráði við að sitja við borð tímunum saman og hlusta á kennara sér til 

gagns þykir mér óraunhæft. Að færa námsefnið og kennsluna út úr skólastofunni 

og hvetja nemendur til þess að taka virkan þátt í náminu og um leið taka ábyrgð á 

eigin námi er lykill að velgengni nemenda. Sjálf hef ég þó nokkra reynslu af 

útinámi í leikskóla en finnst ég mjög oft þurfa að hafa mikið fyrir hlutunum og 

vera í stöðugri leit að nýjungum. Því taldi ég það góða hugmynd að safna saman 

á einn stað verkefnum og hugmyndum fyrir alla sem hafa áhuga á að stunda 

útinám. Til þess að geta farið út í verkefnavinnu með nemendum á öllum aldri 

þarf ekki að liggja mikil fyrirhöfn né undirbúningur að baki. Hér má finna 

ýmislegt en þessi listi er alls ekki tæmandi og má auðveldlega bæta við því formið 

af kennslustundum er til staðar og auðvelt er að fylla það út. Þó svo að hugmyndir 

af verkefnum séu til staðar þá er ekki þar með sagt að það þurfi alltaf að vera nóg 

að gera í ævintýraferðunum. Oftar en ekki fleytir hugmyndaflug og ímyndunarafl 

nemendum ótrúlega langt, en þá er það í höndum kennarans að veita nemendum 

rými til þess að leika sér og kanna á eigin forsendum. Kennari þarf einungis að 

vera til staðar fyrir nemendur og hjálpa nemendum í leit að svörum við ótal 

spurningum sem vakna í ævintýraför.  
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1. Hvað er útinám 

 

Hér á landi má oft heyra orð eins og útivera, útinám, útikennsla, 

grenndarkennsla, staðtengt nám eða útilíf. Þessi hugtök heyrast oft í ólíkum 

aðstæðum eftir því sem við á og hvert viðfangsefnið er. Í þessum leiðbeiningum 

mun höfundur nota hugtökin skógartengt nám og útinám eftir því sem við á 

þegar átt er við kennslu eða frjálsan leik utan leikskólalóðar.   

Útinám er eins og nafnið gefur til kynna það nám sem á sér stað utan veggja 

skólans, hvort sem það er utandyra, í söfnum eða innan annarra stofnana. Þá hefur 

nemandinn tækifæri til að læra af kennaranum eða af samnemendum sínum og af 

þeim viðfangsefnum sem hann glímir við hverju sinni. Útinám getur verið 

skipulögð kennsla en hafa þarf í huga að það skipulag getur tekið óvænta stefnu 

eftir áhuga nemenda. Oft læra nemendur eitthvað sem var ekki hluti af 

skipulaginu, eitthvað sem þeir uppgötva á leiðinni eða eitthvað sem ekki var gert 

ráð fyrir í kennslunni (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 15).  

Skógartengt nám er allt nám sem á sér stað í einhverju skóglendi. Stundum 

er talað um staðtengt nám en bæði hugtökin gera ráð fyrir samþættingu ólíkra 

námsgreina. Það getur verið allt frá litlu rjóðri upp í stóra skóga. 

Laugarvatnsskógur, Björnslundur, Hallormsstaðarskógur, o.fl. Í skógartengdu 

námi fá nemendur tækifæri til að skoða og greina umhverfið sitt. Markmið 

námsins er að nemendur átti sig á umhverfinu í kringum þá og hvernig megi bæta 

það, greina á milli ferla náttúrunnar og mannlegra athafna sem móta þeirra 

nærumhverfi (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 16).  

Þó svo að þessar skilgreiningar liggi fyrir um útinám þá er ekki þar með sagt 

að vettvangsferðir þurfi að eiga sér stað til þess að uppfylla skilyrði hugtakanna. Í 

þéttbýli eða þar sem lítið er um græn svæði utan leikskólalóðar þarf útinám að 

geta átt sér stað á þeim lóðum sem leikskólar hafa aðgang að nú þegar. Því er gott 

að hafa það í huga þegar lóðir eru hannaðar, að þær gefi möguleika til náms. 

Reynslan leiðir í ljós og hefur sýnt fram á að þeir nemendur sem iðka meiri útiveru 

en í sambærilegum leikskólum eru heilbrigðari og eru sjaldnar frá vegna veikinda 

(Ann-Helen Odberg, 2010, bls. 61). Enn fremur kemur það fram í skýrslu sem 

gerð var af Plymouth University að nemendur sem fá mikla útikennslu fá betri 

einkunnir, félagsfærni eykst hjá nemendum og geðheilsa verður betri (Study 

International, e.d.). Einnig er talað um að fólki líði betur á grænum svæðum og 

með plöntur í rýmum innandyra.  
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2. Nokkur ráð til að byrja með 

Hugsanlega er útinám stundað að einhverju leyti í öllum skólum landsins en er 

kennslan markviss? Er hægt að segja að skólinn sé með áherslu á útinám? Hver er 

það sem ræður því að útinám skuli vera markviss kennsla eða bara önnur 

kennsluaðferð sem má nýta til kennslu? Hugsanlega er það sameiginleg ákvörðun 

margra, enginn einn getur ákveðið að leggja meiri áherslu á útinám heldur en 

eitthvað annað. Er áhersla á útinám hluti af skólanámskrá og áherslum hennar? 

Hvernig tengjast þær áherslur aðalnámskrá og grunnþáttum menntunar? Áður en 

haldið er af stað í útinám þarf skólastjórinn að vera viss um að áhugi fyrir slíkri 

kennslu sé til staðar. Stjórnandi getur lagt fram litla könnun á því hvort áhugi sé 

til staðar á því að taka upp útinám. Aðalnámskrá leikskóla (2011) segir það vera 

hlutverk skólastjóra að meta starf leikskólans reglulega. Að bæta starf hans og 

þróa eftir því sem við á (bls. 23). Til þess að útinám geti átt sér stað þarf að keyra 

það vel af stað frá upphafi, hafa kennsluna markvissa og innan í dagskipulagi 

deilda. Þá má spyrja sig hvort það eigi eitthvað annað að víkja eða hvort eigi að 

flétta saman núverandi skólanámskrá og útinám. Þá yrði engu sleppt heldur hluti 

af kennslu færður utandyra og nemendur fá tækifæri til þess að upplifa á eigin 

skinni og fá ólíka upplifun af námsefninu.  

Skólastjórnendur þurfa einnig að hafa það í huga hvaða stefnu þeir kjósa að 

taka í útinámi. Á áherslan að vera á verkefnavinnu og að útinámið þurfi alltaf að 

skila af sér einhverjum afurðum eða á að leggja áherslu á upplifunarnám og veita 

nemendum tækifæri á því að vera í núinu. Þó svo að upplifunarnám byggi á sömu 

hugmyndum og „learning by doing“ (Dewey, 2000) þá má ekki gleyma því að 

nemendur þurfa einnig að læra að njóta náttúrunnar án þess að hafa 

eitthvað sérstakt fyrir stafni. Liggja í mosanum, horfa upp með trjánum, finna 

lyktina af grasinu, laufblöðunum, finna hvernig orkan frá jörðinni fyllir líkamann 

og núllstillir hann. Því er mikilvægt að gefa nemendum rými til að njóta í stað 

þess að vera í mikilli verkefnavinnu allan tímann þó svo að verkefni séu oft af 

hinu góða og dýpki skilning nemenda á náttúrunni og vistkerfi skógarins enn 

betur. 

Til þess að útinám verði enn markvissara og jafnvel auðveldara fyrir alla 

starfsmenn sýna kannanir fram á að ef ráðinn er ákveðinn verkefnastjóri yfir 

útináminu í upphafi verður það mun markvissara. Aðrir starfsmenn skólans verða 

öruggari og útinámið verður auðveldara fyrir alla. Verkefnastjóri þarf ekki að 

vera utanaðkomandi aðili með sérmenntun í útikennslu eða með mikla reynslu þó 



63 

svo að menntun og reynsla sé alltaf betri kostur. Verkefnastjóri þarf einungis að 

vera starfsmaður sem hefur brennandi áhuga og eldmóð fyrir útiveru og lætur 

ekki veðurbreytingar stöðva sig. Þótt veðrið sé ekki alltaf samvinnuþýtt þá ætti 

það ekki að vera hindrun. Þó að sólin skíni ekki eða það rigni, ætti það frekar að 

drífa mannskapinn áfram. Hoppa í pollum á leiðinni á áfangastað, hvernig lítur tré 

út þegar hefur snjóað mikið? Er skjól í skóginum í miklu roki? Og svo má lengi 

spyrja, nemendur ættu ekki að upplifa kennarann sem hindrun í því að fara út. Það 

er ekkert til sem heitir vont veður heldur er það slæmur útbúnaður sem gæti 

mögulega verið eina hindrunin í því að fara út (McGurk, 2017). 

Útinám eða ævintýraferðir geta átt sér stað á ólíkum stöðum og 

þarf undirbúningur fyrir slíkar ferðir ekki að vera mikill þó svo að markmið 

ferðarinnar séu margvísleg. Hins vegar þarf alltaf að hafa öryggi nemenda ofarlega 

í huga. Mikilvægt er að æsast ekki út eingöngu til þess að fara út og gera eitthvað 

út í bláinn. Verkefnastjóri þarf að kanna umhverfi leikskólans vel og sjá allar 

mögulegar hættur sem finna má á leið nemenda í ævintýraleit sinni. Þegar haldið 

er af stað þarf að hafa margt í huga. Eru lækir, ár, fossar, klettar, skurðir, umferð 

o.s.frv. sem hugsanlega gætu valdið nemendum skaða í ævintýraferðunum? Er 

verkefnastjóri ásamt öðrum kennurum tilbúinn að leggja upp í för þar sem 

mögulegar hættur geta leynst? Því er það mikilvægur partur af undirbúningi 

verkefnastjórans að setja sér og nemendum reglur áður en haldið er af stað. Sem 

dæmi um reglur má nefna: 

Hvað mega nemendur fara langt frá kennara? 

Hvers er ætlast til af nemendum í hvert sinn? 

Hvaða útifatnað þurfa nemendur að fara í? 

Ef flauta er notuð sem skilaboð, þá hvað merkir stutt flaut og hvað merkir langt 

flaut? 

Hvaða aukaföt má taka með sér? o.s.frv. 

Reglurnar ættu ekki að vera mjög margar og í raun fyrst og fremst til þess að 

tryggja öryggi nemenda. Til þess að tryggja öryggi nemenda enn frekar ættu alltaf 

að vera auka kennarar með í för. Þá er átt við að hafi annan kennara með sér. 

Hlutverk hans er að aðstoða nemendur og verkefnastjóra þegar við á og til þess að 

tryggja öryggi nemenda.  

Þegar öllu er á botninn hvolft má því segja að hlutverk kennarans í 

ævintýraferðum sé að tryggja öryggi nemenda og að vera til staðar. Hjálpa 

nemendum í þeim aðstæðum sem þeir ráða ekki við sjálfir og vekja áhuga þeirra 

á því sem er í kringum þá án þess að kæfa nemendur í sýnikennslu. Hlutverk 
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nemenda er því oft í raun einungis að vera, njóta þess að vera í náttúrulegu 

umhverfi og njóta friðarins sem fylgir því að vera úti í náttúrunni, þó stundum sé 

unnið að ákveðnum verkefnum.  

2.1 Hvað þarf að vera í bakpokanum 

Þegar haldið er af stað í ævintýraferð er margt sem þarf að hafa í huga. Hvert 

erum við að fara? Hvað er mikilvægt að hafa með sér? Hvað er óþarfi? Kennarinn 

þarf að vera tilbúinn að takast á við ólíkar áskoranir á leiðinni og þar er 

ævintýraferð í skóginn engin undantekning. Mikilvægir hlutir sem ættu að vera 

staðalbúnaður í bakpoka alltaf sama hvert er haldið eru bréfþurrkur, þvottapoki, 

plástur, skæri, kælipoki, auka vettlingar, snæri eða band, ruslapoki, myndavél og 

fleira sem kennari metur á hverjum stað. Þegar útinámið fer að þróast enn meira 

er hægt að bæta nokkrum hlutum við. Hafa skal í huga að takmarka búnaðinn, 

ekki er mikilvægt að hafa öll verkfærin eða verkefni með sér öllum stundum. 

Þegar skólinn hefur tekið ákvörðun um hvaða stefnu hann vill leggja áherslu á í 

sínu útinámi þá er hægt að verða sér úti um ferðasagir sem nota má til að saga 

stærri trjádrumba t.d. í eldivið eða til að tálga. Ef nemendur hafa áhuga á tálgun 

er mikilvægt að kunna réttu handbrögðin frá upphafi og vera með góða og sérstaka 

tálgunarhnífa. Oftar en ekki sækja kennarar sérstök námskeið hjá fagaðila til þess 

að læra tálgun sem þeir síðar kenna nemendum sínum.  

 Í raun er ekkert rétt og ekkert rangt þegar kemur að því að undirbúa sig fyrir 

útinám. Hins vegar þarf kennarinn að vera í stakk búinn að fylgja eftir þeim 

reglum sem hann setur bæði sér, öðru starfsfólki og öðrum nemendum. Í útinámi 

er kennarinn búinn að opna dyrnar á skólastofunni og því er mikilvægt fyrir 

kennarann að afmarka svæði sem nemendur hafa til að kanna. En til þess að gera 

leikinn enn skemmtilegri má afmarka svæðið með kennileitum sem finna má á 

svæðinu á borð við einhver ákveðin tré, hól og klett. Þá má einnig alltaf taka mið 

af því að nemandi verður að sjá kennara sama hvar hann stendur (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 108). Allt er þetta hluti af undirbúningi 

útináms og þarf að vera skýrt frá upphafi.  
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3. Verkefnabanki  

Þó svo að náttúran sem slík sé undir flestum kringumstæðum nóg þá getur alltaf 

verið gott fyrir kennarann að hafa verkefni í bakhöndinni ef allt ætlar um koll að 

keyra. Aftur á móti þá má nota náttúruna til ólíkra verkefna og það má alltaf finna 

eitthvað nýtt að gera á hverjum degi. Nýta má náttúrulegan efnivið til verka, svo 

sem tálgun, jurta- og sveppatínslu, gróðursetningu, grisjun plantna og svo má 

lengi telja. Mikilvægt er að nýta öll tækifærin sem útinám hefur upp á að bjóða. 

Leyfa nemendum að tala sín á milli og kynna fyrir hvert öðru þau ólíku verkefni 

sem hver og einn er að fást við í sínu útinámi. En með auknu flæði í samskiptum 

nemenda öðlast þeir enn dýpri þekkingu á nærumhverfi sínu (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 100-101).  

Þegar kemur að útinámi og skógartengdu námi hafa foreldrar oft gert sér aðrar 

hugmyndir um hvað eigi að eiga sér stað í slíkum kennslustundum. Því er 

mikilvægt að upplýsingaflæði á milli heimila og skóla sé gott. Ef samstarf á milli 

heimila og skóla er gott verður oft auðveldara að fá foreldra til að aðstoða við 

kennsluna, útvega efnivið eða tæki til að auka við kennsluna ásamt því að fá 

aðgang að öðrum stöðum t.d. einkalóðum (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014, bls. 133). Bragi Guðmundsson ( 2000, bls. 36-37) lagði til 

hugtakið grenndarfræði þegar fjallað er um nánasta nágrenni. En með 

grenndarfræði eykst skilningur nemenda á staðháttum, landslagi og umhverfi í 

víðara samhengi en ella. Í þessum hluta leiðbeininganna er að finna verkefni sem 

má nýta í útiveru flokkað eftir aldri nemenda og tekið mið af getu þeirra.  

3.1 Vetur, sumar, vor og haust 

Vetur, sumar, vor og haust. Þessar árstíðir kalla allar á ólík verkefni í ólíkum 

aðstæðum. Það er margt sem getur gripið áhuga nemenda en hugmyndaflug og 

ímyndunarafl nemenda ræður för. Í skóginum má finna margar fuglategundir og 

það getur verið áhugavert að fylgjast með þeim. Hvað borða fuglar? Eru allir 

fuglar alltaf á Íslandi? Hvað er farfugl? Hvað er staðfugl? Og svo mætti lengi telja. 

Mikilvægt er að gera nemendum grein fyrir vistkerfi skógarins og sýna að það er 

allt iðandi af lífi. Skordýr, plöntur og önnur smádýr má einnig finna í skóginum. 

Er eitthvað sem við getum gert til þess að læra meira um vistkerfi skógarins? Og 

hvernig gerum við það? Náttúra er uppspretta efniviðar sem er verðmætur. 

Tilvalið er að kynna nemendum nytjar skógarins. Hvernig getum við notað þennan 
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efnivið og hvernig getum við spornað við því að skógurinn eyðist alveg upp? 

Mikilvægt er að gera nemendum grein fyrir því að efniviði séu takmörk sett og að 

ekki megi ganga of nærri þessari uppsprettu. Því þurfa nemendur að þekkja helstu 

umgengnisreglur skógarins og reyna eftir fremsta megni að skilja sem minnst 

ummerki eftir sig. Grisja má dauðar og brotnar greinar og nýta í tálgun, flétta 

saman grös og blóm, tína jurtir, grös og sveppi í matargerð eða í sköpunarverk. 

Alltaf er hægt að finna sér eitthvað að gera í náttúrulegu umhverfi.  
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Skoradýragildra 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ýmsar upplýsingar 

Markmið: að skoða vistkerfi skógarins 

Samþætting: náttúrufræði, sjálfbærni, vísindi 

Aldur: 4 ára og eldri 

Verklýsing 

Áður en haldið er af stað er mikilvægt að árétta við nemendur að þó svo verið sé að veiða 

skordýr þá séu skordýrin mikilvægur þáttur í náttúrunni. Þrátt fyrir að vera lítil þá má ekki 

gleyma að skordýr hafa hlutverk í náttúrunni. Gott er að undirbúa sápuvatn áður en haldið 

er af stað í ferðina og setja í brúsa eða hafa með sér aðskilið vatn og sápu . En sápuvatnið 

sér til þess að skordýrin sökkvi ekki og fljóti ofan á vatninu. Næst er að grafa litla holu til 

þess að setja dolluna ofan í en holan þarf að vera litlu dýpri en dollan sjálf til að 

„plata“ skordýrin til að detta ofan í gildruna ekki klifra í hana. Þá þarf einnig að passa upp 

á að skilja ekki eftir sig ummerki eða grafa óþarfa holur svo eyðileggingin verði sem minnst. 

Dollan er sett ofan í sárið og vatni og sápu hellt ofan í hana, hrært aðeins upp í vatninu svo 

sápan blandist við en ekki svo það freyði. Svo er að bíða og sjá hvort einhver skordýr falli 

í gildruna. Gott er að gefa þessu verkefni smá tíma, setja gildruna upp og kíkja svo í hana 

daginn eftir. Stundum þarf að bíða lengi en það fer allt eftir árstíma. 

 

Undirbúningur og námsgögn 

Undirbúningur: kennari er búinn að kveikja áhuga nemenda á skordýrum og líferni þeirra. 

Skoða með þeim bækur og sýna nemendum hvað finna má í jarðvegi skógarins. Þá getur 

verið gott að vera búinn að setja upp gróðurreit til þess að setja gildruna upp. Einnig má 

setja gildruna upp á nokkrum ólíkum stöðum, t.d. í blómabeði, ofan í blómaker, undir tré 

o.fl.  

Námsgögn: lítil plast dolla, skófla, vatn, sápa, bækur um skordýr, myndavél, skriffæri og 

skrifblokk.  

Til viðbótar 

Námsmat: kennari metur áhuga, frumkvæði og sjálfstæði nemenda. Tekur ljósmyndir og 

skráir hjá sér helstu uppgvötvanir nemenda sinna og heldur því til haga.  

Framhald: hér má leika sér aðeins með hvað er næst. Má finna skordýr á ólíkum árstíðum? 

Hvert fara skordýrin á veturnar? Og svo má lengi spyrja. 
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Gróðursetning trés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ýmsar upplýsingar 

Markmið: að gróðursetja tré og fylgjast með hæð trés á ákveðnu 

tímabili. 

Samþætting: náttúrufræði, sjálfbærni, vísindi, stærðfræði 

Aldur: 5 ára og eldri 

Verklýsing 

Nemendur gróðursetja tré, mæla hæð þess þegar það er gróðursett og fylgjast síðan 

með því hvernig það stækkar um eitthvert skeið. Þá má mæla hæð trésins á 1 – 6 mánaða 

fresti eða yfir lengri tíma. Kennari metur í samstarfi við aðra stjórnendur hvort nemendur 

gróðursetji saman eitt tré sem hópur og fylgist með því eða hver nemandi fá sitt eigið tré. 

Þá geta nemendur fengið sitt skráningar blað sem kennari heldur til haga og útbýr 

verkefna möppu fyrir nemendur sem saman stendur af ólíkum verkefnum sem nemendur 

hafa unnið í ævintýraferðum. 

 

Undirbúningur og námsgögn 

Undirbúningur: kennari þarf að vera búinn að setja sig í samband við skógræktarfélög, 

sveitarfélög eða jafnvel foreldra um hvar megi planta trjám. Kennari ákveður hvar eigi 

að gróðursetja tréð en gott er að svæðið sé aðgengilegt nemendum svo nemendur hafi 

tækifæri til að fylgjast með trénu eftir að verkefni líkur. Hægt er að fá leyfi til að planta 

tré í skógi skógræktarfélags, á skólalóðinni til að mynda meira skjól eða í heimagarði. 

Námsgögn: trégræðlingar af ólíkum sortum, skófla, málband, merkimiðar fyrir tréð, 

myndavél, skrifblokk og skriffæri. 

Til viðbótar 

Námsmat: kennari metur þátttöku og virkni nemenda. Kennari getur sett ljósmyndir á 

netmiðla eða prentað út til að sýna foreldrum. 

Framhald: halda má áfram að rækta og gróðursetja. Hvað vilja nemendur rækta meira? 

Þá má einnig skoða hvernig við göngum um tré, hvernig á að klippa greinarnar og hvað 

við getum nýtt greinarnar í.  
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Fuglafóður 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ýmsar upplýsingar 

Markmið: að veita gleði og sýna nemendum 

ólíkar aðferðir hvernig megi fóðra fugla. 

Samþætting: náttúrufræði, stærðfærði 

Aldur: allur aldur  

Verklýsing 

Kennari og nemendur ræða saman um fugla og kennari veltir vöngum með 

nemendum „hvað borða fuglar?, Borða allir fuglar það sama?“ Hér er hægt að leika sér 

með ólíkt hráefni og ólíkar aðferðir. Ungir nemendur geta mulið niður brauð og dreift 

ávöxtum (t.d. epli) á svæði fyrir fugla, eldri nemendur geta búið til fóðurhring/form sem 

inniheldur meiri fitu og fræ. Það verkefni krefst undirbúnings, hráefnið er heitt og þarf 

að móta í form.  

 

 

Undirbúningur og námsgögn 

Undirbúningur: kennari og nemendur safna saman afgangs brauði, ávöxtum, fræjum, 

rúsínum o.s.frv. ef útbúa á fóðurhring/form þarf að hafa aðgang að eldavél og potti. 

Tryggja þarf öryggi nemenda að enginn brenni sig. En nemendur geta skipst á að mæla 

hráefnin í pott sem kennari setur svo á heita hellu og bræðir saman. Nemendur velja sér 

form og hella í með aðstoð kennara. 

Námsgögn: ýmis konar hráefni sem mætti nýta í fuglafóður, bækur um fugla, 

myndavél, uppskrift af fóðurhring/form og það sem tilheyrir þeirri uppskrift. 

Til viðbótar 

Námsmat: kennari metur þátttöku og virkni nemenda. Kennari getur sett ljósmyndir á 

netmiðla eða prentað út til að sýna foreldrum. 

Framhald: finna góðan stað fyrir fóðrið, hvort sem það er á skólalóðinni uppi í tré, á 

grindverki við skólalóð eða úti í skógi.  

Mynd 1 fuglafóður 
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Fuglafóður uppskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ýmsar upplýsingar 

Markmið: hafa gaman í samvinnu verkefni. 

Samþætting: náttúrufræði, samfélagsfræði, 

stærðfræði 

Aldur: allur aldur með mismikilli aðstoð 

Verklýsing 

250 g hafrar 

400 g fræblanda, t.d. sesamfræ, sólblómafræ, hörfræ, graskersfræ 

175 g rúsínur 

500 g kókosolía 

2 msk. hnetusmjör 

trönuber 

Fræblöndu, rúsínum og höfrum er blandað saman í skál. 

Kókosolía brædd við lágan hita – hnetusmjöri blandað saman við þegar olían er 

bráðnuð. 

Öllu blandað vel saman og þrýst í form að eigin vali. 

Trönuberjum raðað efst í formið til að gefa lit og fyrir fugla að kroppa í.  

Blandan látin þorna alveg og síðar hengd upp á góðan stað utandyra fyrir smáfuglana.  

Undirbúningur og námsgögn 

Undirbúningur: kennarinn finnur til hráefnin og verður sér úti um heita hellu til að 

bræða kókosolíuna. Passa upp á öryggi nemenda! Þá þarf að hafa tilbúin form eða dollur 

fyrir nemendur að móta fuglafóðrið í. Þá má einnig búa til form úr álpappír. Passa að 

hafa hann þykkan svo álpappírinn rifni ekki.  

Námsgögn: hráefni í fóðurblöndu, skálar, sleif, heit hella, form, myndavél. 

Til viðbótar 

Námsmat: ekki er þörf á námsmati en kennari getur metið þátttöku og virkni nemenda.  

Framhald: þróa fugla fóðrið enn frekar, hvað má setja meira, hvað borða fuglar betur 

o.s.frv.  

Mynd 2 fræblanda í fulgafóður 
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3.2 Hvað er í matinn? 

Að elda úti getur verið ótrúlega spennandi og skemmtileg aðferð. Oftar en ekki 

þarfnast það ekki mikils undirbúnings, kennari getur tekið með sér einnota grill 

og eldað á því eða fengið aðstoð og útbúið varanlegt eldstæði. En það er í mörg 

horn að líta þegar varanlegt eldstæði er útbúið. Það þarf að finna því góðan stað 

og ganga úr skugga um að leyfilegt sé að vera með opinn eld á svæðinu. Mikilvægt 

er að fá leyfi landeiganda ef um skógrækt er að ræða. Þá er öryggi nemenda 

mikilvægt. Því getur verið gott að fá brunavarnir í heimsókn til að fara yfir helstu 

öryggisreglur bæði fyrir nemendur annars vegar og kennara hins vegar. Hvað beri 

að varast og hvernig réttu viðbrögðin við bruna séu.  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 30 -31) er skýrt tekið fram að kennurum 

ber að svala fróðleiksþorsta nemenda sinna. Að hvetja nemendur til að prófa ólíka 

hluti ásamt því að kynna þeim fyrir ólíkum aðferðum í ólíkum aðstæðum. Útieldun 

er tilvalið tækifæri til þess að fá nemendur til að hugsa um hollt mataræði og 

heilsuna. Það veitir nemendum tækifæri á því að taka þátt í matargerð og 

undirbúningsvinnu sem fylgir því að elda mat. Einnig má benda nemendum á að 

þeir geti sjálfir ræktað matjurtir í garðinum hjá sér eða fundið íslenskar jurtir og 

grös sem nýta má til matargerðar.  

Nokkrar leiðir eru mögulegar til þess að útbúa eldstæði, svo sem með sandi og 

steinum, grafa holu í jörðina eða í snjóinn o.fl. Hins vegar er ekki æskilegt að grafa 

holu í jörðina með ungum nemendum því lögð er áhersla á að skilja sem minnst 

af ummerkjum eftir sig. Tilvalið að grafa holu í snjóinn þegar hann er og kveikja 

upp eld. Ekki er nauðsynlegt að elda í hvert skipti, en það er oft gaman að gæða 

sér á heitum drykk eða poppkorni í kuldanum. Slíkt krefst ekki mikils 

undirbúnings en getur skipt sköpum á köldum dögum að fá smá hlýju í kroppinn.  
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Að búa til eldstæði í snjó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3 snjór troðinn og hola mótuð Mynd 4 álpappír settur í botninn á holunni 

Mynd 5 eldstæði í snjó Mynd 6 eldiviður settur í botninn  

og kveikt undir 
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Til þess að geta kveikt eld þarf eldivið og eldfæri. Mikilvægt er að eldiviðurinn 

sé orðinn vel þurr en það getur reynst erfitt að kveikja upp í eldiviðnum ef hann 

er blautur eða rakur. Blautur viður býr til súran reyk sem fer í augu og föt, það 

kemur meiri reykur af berki en við.  

Eldiviðurinn getur verið úr allskyns trjágreinum, þurrkaður börkur eða 

afskurður eftir tálgun, dagblöðum og pappa en huga þarf að því að eldiviðurinn sé 

ekki mjög þungur svo auðvelt sé að ferja hann á milli staða. Laufviður er eingöngu 

notaður á opnum eldstæðum. Í barrtrjám er eldfim trjákvoða/dropar sem springa í 

hita og eldi og geta lent á fólki og kveikt í fötum og gert göt. 

Hægt er að kljúfa eldivið í skóginum með exi og tréhamri/kjullu ef búið er að 

saga í 15 til 20 cm kubba. Einnig er hægt að kljúfa eldiviðinn með því að festa 

exina létt í viðinn og slá honum svo létt í jörðina eða upp við stein þar til hann 

klofnar. Gaman getur verið fyrir nemendur að taka þátt í því að útbúa eldiviðinn 

og það er hægt að gera úti í skógi. Nemendur gerast skógarhöggsmenn 

í stuttan tíma og fá að saga í sundur trjáboli og kljúfa þá með exi, allt með aðstoð 

eða undir eftirliti kennara. Gott er að kljúfa ösp og víði vegna þess að hann er 

kvistalítill. Kenna þarf þeim að kljúfa fram hjá kvistunum og ætíð að kljúfa í 

tvennt (spegilkljúfa) og snúa kvistunum niður þegar klofið er. Hæðin á góðum 

kubbi til að kljúfa þarf að vera í þeirri hæð að öxin sé í láréttri stöðu á kubbnum 

áður en klofið er.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7 eldiviður klofinn með handafli og exi 



74 

 

Ekki má gleyma að eitthvað þarf að hafa til að kveikja upp í eldiviðnum. 

Kennari hefur með sér kveikjara eða eldspýtur og kveikir í litlum bút af dagblaði 

sem hefur verið dýft í vax. Slíkar rúllur er auðvelt að gera með nemendum. Einnig 

má útbúa uppkveikjukubba úr þurri tálguflís og afgangs kertum með því að setja 

í form og hita saman í ofni en með slíkum kubbum þarf bara einn kubb til að 

kveikja upp í hvert skipti. 

 

 

 

 

Þegar það er farið að loga fínt bál þá er spurningin hvað á að gera við 

eldinn. Auðvelt er að útbúa smá brauðdeig til að elda ýmist á trjágrein yfir kolum 

en það krefst smá þolinmæði. Annars er hægt að steikja brauðdeig á pönnu ef hún 

er til staðar. Nemendur geta hnoðað saman í deig áður en lagt er af stað í 

ævintýraferðina og leyft deiginu að hefast í fötu á leiðinni á áfangastað. Nemendur 

geta ýmist fundið sér góða og langa grein í skóginum en brauðgreinar þurfa að 

vera af lauftrjám og vera ferskar svo það kvikni ekki í þeim. Nemendur geta leikið 

sér að tálga börkinn af endanum þar sem brauðdeiginu er síðar vafið um. Eldun er 

oft tímafrek og krefst alltaf þolinmæði og því er um að gera að hafa ekki of margar 

greinar í gangi í einu því ungir nemendur sitja mislengi við verkið. Oftar en ekki 

er þetta brauð kallað snúbrauð því það krefst þess að snúa greininni jafnt og þétt 

 

Mynd 8 börkur og afskurður eftir tálgun 

Mynd 9 kennari kveikir upp með  

kveikjara 
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á meðan brauðið er að bakast. Aftur á móti ef steikja á brauðið á pönnu geta margir 

nemendur í einu gert á sama tíma. Allir fá lítið bretti til að fletja deigið sitt út og 

móta einhverskonar lummu eða flatbrauð. En pannan getur farið beint yfir eldinn, 

passa bara að brenna ekki brauðið of mikið. Til þess að gera brauðið enn 

bragðbetra er tilvalið að hafa með sér smjör til að smyrja brauðið eða krydda það 

með heimatilbúnu kryddi úr íslenskum jurtum.  

 

Að baka eða steikja brauð tekur allt tíma og krefst smá undirbúnings en oftar 

en ekki er hægt að gera svona lítil verkefni án mikillar fyrirhafnar. Hins vegar þarf 

ávallt að ganga vel um umhverfið sitt og sjá til þess að enginn hljóti skaða af. Því 

er mikilvægt að hafa með sér stórar fötur af vatni til að slökkva eldinn. Ganga þarf 

úr skugga um að lítil sem engin ummerki um eldinn verði eftir. Þegar búið er að 

slökkva í eldinum er álpappírinn tekinn og honum hent en blaut og köld kolin geta 

verið eftir.  

Mynd 11 brauð steikt á pönnu 
Mynd 11 brauð bakað á 

trjágrein 
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Snúbrauð uppskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ýmsar upplýsingar 

Markmið: að veita nemendum 

tækifæri á að taka þátt í matargerð 

Samþætting: matreiðsla, stærðfræði, 

heilbrigði 

Aldur: 4 ára og eldri 

Verklýsing 

1 dl volgt vatn 

2msk olía 

½ tsk. salt 

1 ½ tsk þurrger 

2 dl. hveiti 

Allt sett saman í skál og hnoðað vel saman, bætið við hveiti ef deigið er of blautt. 

Betra er að deigið sé aðeins klístrað.  

Deigið þarf ekki að hefast í langan tíma, tilvalið að útbúa deig með nemendum og 

taka það með í ævintýraferð. 

Undirbúningur og námsgögn 

Undirbúningur: kennari finnur til öll hráefni og verkfæri sem þarf í verkið. Útbýr 

deig með nemendum og útskýrir hráefnin, til hvers þurfum við þurrger, sem dæmi.   

Námsgögn: hráefni í deig, skál, dolla eða fata til að geyma deigið í á meðan farið er 

á milli staða, myndavél, skriffæri og skrifblokk.  

Til viðbótar 

Námsmat: ekki þarf að meta verkefnið sem slíkt, einungis til að njóta. Kennari getur 

tekið ljósmyndir til að sýna ferlið af verkefninu.  

Framhald: hér má leika sér aðeins með hvað er næst. Hér má nota ólíkar 

kryddblöndur til að fá annað bragð af brauðinu. Það má þróa uppskriftina, prófa að 

setja afgangs hafragraut eða eitthvað því um líkt. 

Mynd 12 snúbrauð 
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3.3 Öll erum við listamenn 

Sköpun þarf ekki að vera bundin við blýanta, blað, málningu eða verkefni við 

borð. Auðvelt er að ýta nemendum út fyrir þægindarammann sinn og hvetja 

nemendur til gagnrýninnar hugsunar. Nemendur fá tækifæri til að kynnast ólíkum 

efniviði en líta má á náttúruna sem uppsprettu efniviðar til sköpunar. Litirnir í 

náttúrunni eru óteljandi, mynstrin fjölbreytt, listinn er ótæmandi. Samkvæmt 

Owen og Ryan (2001, bls. 96) er myndsköpun skipt í þrjá hluta í útikennslu. Það 

fyrsta er að nemendur geta myndað sér skoðanir og ályktað um mismunandi staði 

í heiminum til að skilja hann betur ásamt því að sjá hlutina sem eina heild. Þá má 

nefna að aukin efling í samskiptahæfni nemenda eykur skilning þeirra á ólíkum 

aðstæðum fólks sem til eru í heiminum með því að skapa myndir og semja sögur. 

Hugsanir og tilfinningar hafa ólík áhrif á hegðun nemenda. En með sögum og 

hlutverkaleik fá nemendur tækifæri til að skilja hvaða hegðun er viðeigandi hverju 

sinni í hinum ýmsu aðstæðum. Nemendur sjá hvert annað í nýju ljósi við nýjar 

aðstæður og ný tengsl myndast og breytast.  

Hafa ber það í huga að leik- og grunnskólum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, 

bls. 13) ber að búa nemendum aðstæður til þess að kanna og skapa á eigin 

forsendum. Mikilvægt er að nemendur kynnist fjölbreyttum efnivið og fá tækifæri 

að vinna hann á margvíslegan hátt á ólíkum stöðum. Tilvalið er að taka blöð og 

tréliti með sér út í garð eða í ævintýraferð til að hafa möguleikann á því að teikna 

úti. Að taka afrit af trjáberki með því að leggja blaðið á börkinn og lita með blýanti 

eða kolum, þá má sjá hvernig börkurinn liggur en út frá því má skapa það sem 

nemendum listir. Einnig er hægt að nota brotnar greinar í hin ýmsu skúlptúr, hvort 

sem þau eru negld eða límd saman eða til að tálga. Nemandinn ræður ferðinni og 

það er ímyndunarafl nemenda sem er það eina sem takmarkar sköpunargleðina.  
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Hveitilím 

Ýmsar upplýsingar 

Markmið: að skapa skúlptúr úr náttúrulegum efnivið. 

Samþætting: sköpun 

Aldur: allur aldur með mismikilli aðstoð 

Verklýsing 

Nemendur fá að velja sér ólíkan efnivið sem finnst í náttúrunni. Allt sem finnst á 

því svæði sem kennari velur má nota til að útbúa skúlptúr. Kennari útbýr hveitilím í 

nokkra brúsa sem nemendur geta síðan nýtt til þess að líma saman skúlptúrinn sinn. 

Þessir skúlptúrar geta orðið stórir og miklir en eyðast síðan í næstu rigningu og valda 

því engu tjóni. Hveitilímið leysist upp og verður að drullu sem önnur smádýr geta 

gætt sér á síðar. 

Undirbúningur og námsgögn 

Undirbúningur: verkefnið krefst ekki mikils undirbúnings en kennari getur verið 

búinn að útbúa hveitilím á brúsa til að hafa með í töskunni.  

Námsgögn: hveitilím, myndavél, skriffæri og skrifblokk.  

Til viðbótar 

Námsmat: ekki er þörf á námsmati en kennari getur metið þátttöku og virkni 

nemenda.  

Framhald: ef teknar eru ljósmyndir af skúlptúrum nemenda má útbúa rafræna sögu 

eða prenta út myndirnar og skrifa sögu og myndskreyta með myndunum.  
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Lita garn með íslenskum jurtum 

Ýmsar upplýsingar 

Markmið: að kynnast ferli 

litunar með jurtum 

Samþætting: sköpun, 

náttúrufræði, sjálfbærni,  

Aldur: 5 ára og eldri 

Verklýsing 

Nemendur fara í ævintýraferð með kennara og tína jurtir og blóm sem finna má í 

íslenskri náttúru. Þegar heim er komið er afraksturinn flokkaður og settur í jafn marga 

potta og flokkarnir eru. Nemendur geta valið um bómullargarn eða ullargarn til að lita. 

Fyrst þarf að þvo garnið en það er gert með því að láta það liggja vel í bleyti og hreyfa 

aðeins við því með höndunum. Síðan er það undið vel og mestu bleytunni náð úr 

garninu. Siðan er það lagt í edik til að liturinn festist. Því næst er sett jafna þyngd af 

ferskum jurtum á móti garni, vatni hellt yfir og náð upp suðu. Garnið látið sjóða í 2-

3 klst. og það látið kólna í pottinum yfir nótt. Næsta dag má vinda úr garninu og það 

látið þorna. Að þessu ferli loknu er hægt að vinda garnið upp í hnotur og nota 

í vefnað eða allskyns handverk. 

Undirbúningur og námsgögn 

Undirbúningur: kennarinn þarf að vera tilbúinn með garn, bæði bómullargarn og 

ullargarn. Þá þarf kennari að vera með allan þann búnað sem verkefnið krefst við 

höndina. Kennari getur kynnt nemendur fyrir því hvernig fólk á árum áður litaði 

ullarbandið til þess að fá meiri lit í vefnaðinn sinn. Þá getur kennari kynnt nemendur 

fyrir hinum ýmsu jurtum sem finnast ekki endilega í kringum skólalóðina en sem 

dæmi má nefna að rabarbari var mikið notaður til að lita vefnað. 

Námsgögn: mikið magn af íslenskum jurtum, laufblöðum og blómum af ólíkum 

sortum, ullar- og bómullargarn, edik, vatn, heit hella, ýmsar bækur sem viðbótar 

upplýsingasöfnun, myndavél, skriffæri og skrifblokk. 

Til viðbótar 

Námsmat: kennari metur þátttöku, sjálfstæði nemenda og frumkvæði þeirra. 

Framhald: sem framhald af þessu verkefni má búa til vefi úr garninu sem er litað, til 

dæmis í lítinn spýturamma sem er úr afklippum af trjám. Einnig er hægt að setja sig í 

samband við dagdvöl eldri borgara eða slíkar stofnanir og fá í staðinn vettlinga, sokka, 

dúkkuföt eða einhverjar slíkar afurðir úr garninu. 

Mynd 13 jurtalitað garn 
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Stór náttúruvefur 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ýmsar upplýsingar 

Markmið: hvað leynist í skóginum 

og má nýta þann efniðvið í vefnað. 

Samþætting: sköpun, náttúrufræði, 

sjálfbærni, umhverfismennt. 

Aldur: 4 ára og eldri 

Verklýsing 

Nemendur fara í ævintýraferð með kennara og útbúa stóran vef með því að hnýta 

saman ramma úr löngum trjágreinum. Kennari strengir þéttan grunn af vef með aðstoð 

nemenda eða annars kennara ef þarf. Næst er að ganga um og tína allt til sem nemendur 

finna á einhverju tilteknu svæði. Sama hvort um er að ræða trjágreinar, gras, strá eða 

rusl þá fer það í vefinn. Hér getur verið mikilvægt að brýna fyrir nemendum að það er 

í okkar höndum að ganga vel um jörðina okkar.  

Undirbúningur og námsgögn 

Undirbúningur: kennarinn og nemendur finna í sameiningu góðan stað fyrir vefinn 

en passa þarf upp á að hann sé á nokkuð skjólgóðum stað svo verkið fjúki ekki um 

víðan völl á meðan fyllt er upp í vefinn.  

Námsgögn: nokkuð stórir trédrumbar en þó léttir svo auðvelt sé að hnýta þá upp í tré, 

langt snæri af einhverju tagi t.d. baggaband, gróft snæri eða þétt bómullargarn, 

myndavél, skriffæri og skrifblokk. 

 

Til viðbótar 

Námsmat: kennari metur þátttöku, sjálfstæði nemenda og frumkvæði þeirra. 

Framhald: þetta tiltekna verkefni má vinna í langan tíma. Gaman væri að sjá af hverju 

sé mest í vefnum, rusli eða náttúrulegum efnivið, gera samanburð og sjá hvað brotnar 

niður í vefnum og hvað ekki. Hér er hægt að vinna mikið með endurvinnslu og mikil 

áhersla lögð á umhverfismennt með ungum sem öldnum.  

 

Mynd 14 náttúruvefur 
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Kóngulóarvefur 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ýmsar upplýsingar 

Markmið: að nemendur kynnist 

ólíkum aðferðum í vefnaði. 

Samþætting: sköpun, sjálfbærni, 

Aldur: 4 ára og eldri 

Verklýsing 

Nemendur fá allir eina trjágrein sem gæti verið afklippa af hvaða tré sem er, þó 

þarf greinin að líta út eins og Y í laginu. Fyrst fá nemendur þunnt bómullargarn til 

að undirbúa vefinn. Kennarinn hvetur nemendur til að gera sem mest sjálfir en hjálpar 

ef nemendur eru komnir í þrot. Kennarinn getur sagt nemendum að ímynda sér 

kóngulóarvef á milli greinanna. Þegar allir nemendur eru sáttir fá þeir að veja sér 

garn til að vefa með.   

Undirbúningur og námsgögn 

Undirbúningur: þetta verkefni krefst ekki mikils undirbúnings og má grípa í hvenær 

sem er. Kennarinn finnur til greinar eða leyfir nemendum að finna sér grein. Tilvalið 

er að nýta afklippur af greinum eða greinar sem eru brotnar. Ef engar Y- lagaðar 

greinar finnast má hnýta saman greinar í ólík form til að vefa á milli.  

Námsgögn: afklippur af greinum, fínt bómullarband, óíkar gerðir af garni til að vefa 

með, myndavél, skriffæri og skrifblokk.  

 

Til viðbótar 

Námsmat: kennari metur þátttöku, sjálfstæði nemenda og frumkvæði þeirra. 

Framhald: verkefnið má vinna hvar og hvenær sem er. Tilvalið er að leika sér með 

þetta verkefni, en hér má einnig nýta náttúrulegan efnivið í vefinn, gras, þunnar og 

litlar greinar, ímyndunaraflið ræður för. Líkt og áður kom fram þá má grípa í þetta 

verkefni án mikillar fyrirhafnar.  

Mynd 15 lítill vefur og seglskútur 
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3.4 Nýting skógar 

Eins og áður hefur komið fram er skógurinn uppspretta ævintýra og efniviðar. 

Hins vegar þarf að hafa það í huga að ganga ekki of nærri honum. Huga þarf að 

jarðveginum að hann verði ekki of slitinn og að annar gróður innan skógarins fái 

af og til hvíld á klifri og öðru áreiti. Hins vegar getur verið gaman að fá nemendur 

með sér í lið og endurnýja eða bæta það skógarsvæði sem nemendur nýta sér. Þá 

má nefna fræsöfnun og gróðursetningu, grisjun trjáa og umgengni í skóginum. 

Eitt af markmiðum Aðalnámskrár leik- og grunnskóla er að vekja nemendur til 

umhugsunar um jörðina. Við eigum jú bara eina jörð og hana ber að virða og hugsa 

vel um hana. En þó svo að nemendur og kennarar séu að grisja og klippa 

af trjám þá er það ekki alveg tilgangslaus athöfn, nemendur geta nýtt þær greinar 

sem verið er að klippa eða saga, þá ýmist í tálgunarverkefni, aðra sköpun eða sem 

eldivið. Einnig má vekja athygli á því að þó svo að tré séu söguð niður eða klippt 

til þá er hægt að nýta viðinn í ýmislegt. Viðinn má eins og áður sagði nýta í 

allskyns verkefni en hann má líka kurla niður og búa til göngustíga og verja þannig 

jarðveg skógarins fyrir átroðningi. 

3.5 Að safna fræjum og rækta 

Það getur verið ótrúlega skemmtileg iðja að hvetja nemendur til þess að hjálpa 

til við skjólbeltagerð eða hreinlega að sýna nemendum hvernig tré verða til og 

hvað þau þurfa til að lifa. Með því að safna fræjum og sýna nemendum hvað þarf 

til þess að fræið nái sáningu getur kennari hjálpað nemendum enn frekar að skilja 

hvað fræ er, hvað spíra er og fleira. Auðvelt er að safna könglum af barrtrjám til 

að fá fræ. Best er að tína könglana í byrjun árs eða í kringum janúar og febrúar. 

Þá eru könglarnir ennþá lokaðir og ekki farnir að opna sig til að sá sér. Nemendur 

geta fundið köngla á jörðinni en passa þarf upp á að þeir séu fagurbrúnir og alveg 

lokaðir. Næst eru þeir geymdir í pappaíláti og látnir þorna, helst við stofuhita. Hér 

geta nemendur fengið að fylgjast með því hvernig könglarnir opnast og sjá hvernig 

fræin koma hægt og rólega í ljós. Eftir að könglarnir hafa opnað sig alveg og 

nemendur hafa fundið fræin eru þau geymd í lokuðu plastíláti við 2-4°C en þannig 

má geyma fræin í nokkur ár jafnvel. Um vorið má svo huga að sáningu, passa þarf 

upp á að jarðvegurinn sé næringarríkur og staðsetning sáningar sé á stað þar sem 

plönturnar verða ekki fyrir átroðningi (Guðjón Jensson, 2019). Einnig má 
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sá fræjunum í litlar dollur og hugsa um þær innandyra. Ef sú leið er farin þarf að 

passa að plöntunar fái nægt sólarljós og vatn. 

 Einnig má safna fræjum af birkitrjám en þau má finna um allt land. En gott 

er að safna fræjum af birkitrjám á haustin eða í september og október, 

þegar laufblöðin eru farin að falla af trjánum. Þá sjást fræeklarnir best og auðvelt 

er að tína þá af trjánum. Passa þarf upp á að safna ekki eingöngu fræjum af einu 

tré heldur fara yfir nokkuð stór svæði í leit að laufgóðum og bústnum birkitrjám. 

Eftir að heim er komið er gott að breiða úr eklunum á pappír og leyfa þeim að 

þorna við stofuhita en það ferli tekur um 12 vikur. Eftir að þurrkun hefur átt sér 

stað er best að geyma fræin í bréf- eða taupoka á köldum og þurrum stað. Hins 

vegar er hægt að sá birkifræjunum strax að hausti eða í sömu ferð og frætínsla á 

sér stað en þá þarf að huga að því að dreifa vel úr fræjunum frá því tré sem þau 

eru tekin af (Ása L. Aradóttir og Þröstur Eysteinsson, 1994). Með því að sá strax 

þá er ekki hægt að stóla á það að nemendur verði meðvitaðir um að þeir séu að sá 

fyrir tré því ekki er víst að fræin nái festu eða sái sér það haust. Með því að 

tína fræeklana og sýna nemendum ferlið á því hvernig fræið harðnar, spírar og fer 

ofan í jörðina gefur það nemendum betri innsýn í allt ferlið sjálft.  

 

 

3.6 Umhirða trjáa og grisjun 

Vitað er að reglulega þarf að grisja og hirða tré. En þegar er talað um að grisja 

er átt við að tré með viðargalla eru fjarlægð eða klippt til svo önnur betri tré 

 Mynd 17 fræekill af birkitré Mynd 16 könglar af furutré 
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fái meira rými til þess að vaxa. Það sem kennarar og nemendur geta gert er að 

klippa dauðar, útlitsgallaðar eða brotnar greinar. Ef það ætti að fella stærri tré þarf 

að hafa samband við fagaðila í verkinu. Þegar grisjað er þarf að hafa í huga hvernig 

og hvenær er grisjað. Best er að klippa af trjám á veturna eða þegar trén eru í 

dvala. Gera þarf nemendum grein fyrir því að trén eru lifandi og þegar klippt er af 

þeim þá blæðir úr sárinu. Þá er einnig hægt að læra meira um hvernig tréð lifir. 

Hvað er það sem blæðir úr sárinu? Er það blóð, vatn eða hvað? Sum tré má þó 

fella á sumrin líkt og birki. En við það að fella birki þegar það er fulllaufgað verður 

viðurinn hvítari og er oft eftirsóttur viður af handverksmönnum (Stefán 

Bergmann, Gísli Þorsteinsson, Guðmundur Magnússon, Bjarni Þór Kristjánsson 

og Ólafur Oddsson, 2001, bls. 81). Á meðfylgjandi myndum má sjá hvernig er 

æskilegt að klippa af trjám eða saga. 

3.7 Tálgun  

Tálgun getur haft ótrúlega róandi áhrif á nemendur en með tálgun fá nemendur 

að ráða ferðinni um hvað þeir ætla sér að skapa. Hnífurinn og viðurinn ráða 

reyndar líka ferðinni. Ef kennari hyggst kenna nemendum tálgun þarf hann að vera 

búinn að ná góðum tökum á tálgun sjálfur. Það er mikilvægt að kennarinn kenni 

rétt vinnubrögð í upphafi verkefnis, ef nemendur þekkja umgengnisreglur og 

öryggisreglur frá upphafi forðar kennarinn nemendum frá meiðslum. Til þess að 

tryggja öryggi nemenda enn frekar þarf kennarinn alltaf að vera með nemendum 

þegar hnífarnir eru opnir og sitja með nemendum til að leiðbeina þeim og halda 

þeim við verkið. Sá búnaður sem þarf að vera til þegar á að tálga er í raun eingöngu 

góður hnífur. Ekki er nauðsynlegt að eiga exi, sög eða handbor en að sjálfsögðu 

er það góð viðbót í verkefnavinnuna. Þegar tálguhnífar eru keyptir skal ráðfæra 

sig við sérfræðing því nokkrar gerðir eru til af hnífum. 

Hér á landi er það ekki mjög vel þekkt aðferð að nota ferskan við til tálgunar 

en sú aðferð hefur samt sem áður verið notuð í vaxandi mæli. Þegar talað er um 

ferskan við er átt við að viðurinn sé ekki þurrkaður. Ef vinna á ferskan við eru 

bitverkfæri líkt og exi og hnífur notaður í verkið. Blautur viður er mjúkur og 

auðvelt er að vinna hann á ólíkan hátt (Stefán Bergmann o.fl., 2001, bls. 81). Eins 

og áður sagði þá er erfitt að segja nemendum til um hvað þeir eigi að tálga eða 

búa til. Þegar nemendur eru ungir og eru að taka sín fyrstu skref í tálgun er 

mikið einblínt á að kenna þeim réttu handbrögðin og einbeita sér að því að hreinsa 

börkinn af viðnum. Greinin skal ekki vera mjög stór eða um það bil 2 cm þykk. 
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Að æfa sig að tálga eingöngu börkinn af viðnum þjálfar nemendur í að stýra 

hnífsblaðinu og finna að ekki þarf að nota afl til þess að tálga (Stefán Bergmann 

o.fl., 2001, bls. 81). Þegar samhæfing á milli handahreyfinga og hnífs er komið 

má huga að því að æfa sig í að tálga form eða reyna að búa til einhvern nytjahlut. 
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4. Ég hef ekkert að gera 

Oftar en ekki fá nemendur einhvern leiða og eiga jafnvel erfitt með að finna 

sér eitthvað að gera. Þá getur verið gott fyrir kennarann að hafa nokkur örverkefni 

í pokahorninu. Nemendur vilja oft ekki fá að heyra: „Já, finndu þér þá eitthvað að 

gera“ eða „Hvað viltu að ég geri í því?“. Nemendur hafa vissulega mismikla þörf 

fyrir það að vinna verkefni eða hafa eitthvað fyrir stafni. Því getur verið hentugt 

að eiga lítil verkefni sem þarfnast ekki mikillar fyrirhafnar í útiveru. Hins vegar 

getur þessi leiði verið kjörið tækifæri fyrir kennara að hvetja nemendur til að sýna 

frumkvæði, spyrja þá spurninga og efla áræðni nemenda t.d. „Hefur þú prófað að 

klifra upp í þetta tré? Hvaða tré er þetta? Má klifra í hvaða tré sem er?“ og svo má 

lengi telja. Málörvun og félagsleg samskipti má efla á ólíkan hátt og því er 

mikilvægt að nýta útiveru til að efla nemendur í samskiptum. Aftur á móti 

ef létt samskipti og örverkefni eru ekki að þóknast nemendum þá má 

alltaf dusta rykið af útileikjum sem kennarar léku sér í á árum áður. Fallin 

spýta, hóký póký, hlaupa í skarðið, 1,2,3,4,5, dimmalimm o.s.frv. en hér skiptir 

þátttaka kennara gríðarlega miklu máli. Nemendum finnst fátt skemmtilegra en 

þegar kennarar eru þátttakendur í leikjum og geta keppt örlítið við þá. 

 Bingó, ratleikur og formaleit í náttúrulegu umhverfi getur verið góð leið til 

þess að hvetja nemendur til að hreyfa sig og skoða um leið umhverfið í kringum 

sig. Með þessum tilteknu leikjum/verkefnum fylgir örlítill undirbúningur fyrir 

kennara. Myndavélin er einn af staðalbúnaði í ævintýraferðum og kennarinn getur 

auðveldlega tekið ótal myndir af efnivið, kennileitum og formum sem finna má í 

náttúrulegu umhverfi. 

 Í náttúru Bingó þarf: 

• Tóma eggjabakka með loki, misstóra eftir aldri og árstíðum 

• Ljósmyndir af efnivið sem má finna í náttúrunni, t.d. köngla, gras, 

mosa, mold, sand, steina, dauðar greinar á jörðinni o.fl.  

• Límstifti eða kennaraklístur 

• Bókaplast eða plöstunarvél  

Kennari raðar jafnmörgum myndum inn í lokið á eggjabakkanum og hólfin 

fyrir eggin eru (sex myndir í sex eggja eggjabakkann) og límir þau föst eða tyllir 

niður með kennaraklístri. Nemendur fara svo og reyna að fá BINGÓ með því að 

finna þann efnivið sem er innan í þeirra loki. Ef nemendur ná ekki að finna allar 

myndirnar má útskýra fyrir nemendum af hverju það er. Sem dæmi má nefna ef 
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að er mynd af grænu laufblaði og það er vetur. Hvers vegna finnum við ekki græn 

laufblöð á veturna?  

 

 Ratleikur krefst mikils undirbúnings sama fyrir hvaða aldur það er. Margar 

útfærslur eru til af honum og þurfa allir að vera í takt við aldur nemenda. Ungir 

nemendur sem ekki eru farnir að lesa þurfa mikið myndmál, en þá er tilvalið að 

nýta ljósmyndir af hinum ýmsu kennileitum sem finna má í kringum skólalóðina 

eða á útikennslusvæðinu. Kennarinn er síðan búinn að safna saman litlum steinum, 

töppum eða öðrum smáhlutum í poka sem hanga við þær staðsetningar sem 

nemendur eiga að finna. Til þess að gera leikinn enn skemmtilegri er tilvalið að 

hafa myndirnar svart/hvítar þá þurfa nemendur virkilega að reyna á hugann og 

þekkja svæðið vel. 

  

Mikilvægt er að hafa myndirnar plastaðar svo hægt sé að nota þær í öllum 

veðrum. Eftir því sem nemendur eldast má gera ratleikinn flóknari, nota teninga 

til að leiða nemendur á réttan stað og allt þar fram eftir götunum. Ef unnið er með 

elstu nemendur í grunnskólum má færa tæknina með sér út og nota QR-kóða til 

að búa til spurningar. Þá má halda áfram að nota sömu leikskólamyndirnar nema 

Mynd 18 eggjabakkabingó 

 

Mynd 19 sýnishorn af QR-kóða 
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í stað þess að þurfa að taka með sér smáhlut til að fá næsta stað þurfa nemendur 

að skanna QR-kóða og svara spurningu til þess að fá að halda áfram.  

 

Formaleit í náttúrulegu umhverfi getur verið nokkuð krefjandi verkefni fyrir 

unga sem aldna. Hvar finnum við þríhyrning í náttúrunni eða fullkominn ferning? 

Hvað með sívalning eða sexhyrning? Hér reynir vel á ímyndunarafl nemenda en 

það getur verið krefjandi að sjá form í náttúrunni. Það eina sem þarf í þennan leik 

eru myndir af formum eða ísspýtur til þess að búa til form. Gott er að geta séð í 

gegnum formið til þess að máta við hina og þessa hluti sem finnast í náttúrunni. Í 

framhaldi af þessum leik er hægt að horfa enn meira í kringum sig. Hvar annars 

staðar getum við fundið form? Hvernig eru umferðarskilti í laginu og hvað tákna 

þau? Og þar fram eftir götunum. Um leið og kennari leggur inn umferðarreglur og 

umferðarskilti byggir hann upp reynsluheim nemenda í umferðinni.  

4.1 Hvað er að finna í náttúrunni? 

Nemendur fara að kannast mjög snemma við sig og sitt nærumhverfi.. 

Kennarar geta auðveldlega nýtt sér allar þær arfleiðir sem samfélagið hefur upp á 

að bjóða. Gamlar byggingar og forsaga þeirra geta skipt máli í því hvernig 

samfélagið mótaðist á árum áður. Svör við hinum ýmsu spurningum má 

auðveldlega finna í samfélaginu. Sem dæmi, af hverju er mikil hefð fyrir því að 

æfa fótbolta frekar en körfubolta á Akranesi? Hvað varð til þess að Selfoss varð 

að kaupstað? Hvers vegna varð Eyrarbakki ekki höfuðborg Íslands? Hvernig 

getum við rannsakað okkar bæjarfélag öðruvísi en bara með því að lesa í bók eða 

skoða myndir? Að skoða bæjarsöfn og fá sérfræðinga til að tala við nemendur 

veitir þeim nýja sýn á sinn heimabæ. Ef nemendur fá að spyrja sérfræðinga út í 

hin ólíku mál fá þau nýja sýn á sína fyrri reynslu ásamt því að ungir nemendur 

þora að spyrja spurninga sem fullorðnum hefði hugsanlega ekki dottið í hug að 

spyrja.  

Í framhaldi af þekkingarleit sinni að rótum sínum má vinna ólík verkefni, líkt 

og ættartré en þau má útfæra á marga vegu eftir aldri nemenda og áhuga. Með því 

að skoða ættartré nemenda má oft tengja saman skóla og heimili með góðu 

foreldrasamstarfi en oftar en ekki vilja nemendur sýna ljósmyndir af forfeðrum 

sínum og heimaslóðum. Ef nemandi á ættir sínar að rekja til ólíkra staða á Íslandi 

er tilvalið að draga fram Íslandskort og merkja inn hvar nemandi á forfeður. Síðar 

má kynna sér sögu þeirra landshluta en allt fer það eftir áhuga nemenda og aldri.  
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Viðauki 1 

Tímaseðill 

  Ýmsar upplýsingar: 

Markmið:  

Samþætting:  

Aldur: 

Verklýsing: 

 

Undirbúningur og námsgögn: 

Undirbúningur:  

 

Námsgögn:  

Til viðbótar: 

Námsmat:  

 

Framhald:  
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Viðauki 2 

Broskalla mat fyrir leikskóla 
Hvernig fannst 

þér...? 

 

 
 

 

... verkefnið 

takast? 

 

 

 
 

.. í 

ævintýraferðinni? 

 
 

 

Hvernig líður þér í 

ævintýraferðum? 

 
 

 

Hvernig fannst 

þér þú standa 

þig? 
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Viðauki 3   

Ég og tréð mitt skráningarblað 
Nafn:_______________________ 

Dags._______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

210 

cm 

210 

cm 

190 

cm 

190 

cm 

170 

cm 

170 

cm 

150 

cm 

150 

cm 

130 

cm 

130 

cm 

110 

cm 

110cm 

90 cm 90 cm 

70 cm 70 cm 

50 cm 50cm 

40 cm 40 cm 

30 cm 30 cm 

20 cm 20 cm 

10 cm 10 cm 

Teiknaðu mynd af þér og 

trénu þínu 


