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Eftirfarandi ritgerð er unnin sem lokaverkefni til B.ED. prófs við kennaradeild Háskólans á 

Akureyri vorið 2010. Viðfangsefni ritgerðarinnar er útikennsla við Akurskóla í Innri – 

Njarðvík í Reykjanesbæ og var leitast við að svara þeirri rannsóknarspurningu hvort 

útikennsla sé ákjósanlegur kostur fyrir skólastarf í Akurskóla. Við verkefnavinnuna kom í ljós 

að nærumhverfi Akurskóla hefur fjölmarga möguleika þegar að útikennslu kemur. Settar eru 

fram hugmyndir að verkefnum sem vinna má að í tengslum við slíka kennslu. Verkefnin eru 

einungis nokkur dæmi um alla þá fjölbreyttu möguleika sem útikennsla á svæðinu hefur upp á 

að bjóða auk þess sem öllum verkefnunum má breyta og laga að aðstæðum og aldri og þroska 

nemenda. Ritgerðin skiptist í fjóra meginhluta. Í fyrsta hlutanum er fjallað um útikennslu og 

útinám og hvaða gildi slík kennsla hefur. Í öðrum hluta er fjallað um kenningar fræðimanna 

um menntun barna. Fjallað er um hugsmíðahyggju og félagslega hugsmíðahyggju og 

fylgismenn þeirra kenninga, Piaget, Dewey og Vygotsky. Að auki er komið inn á 

fjölgreindarkenningu Gardners. Þriðji hluti fjallar um útikennslu við Akurskóla í Innri – 

Njarðvík og helstu útikennslusvæði sem urðu fyrir valinu kynnt auk þess sem fjallað er 

lítillega um Akurskóla. Í fjórða og síðasta hluta ritgerðarinnar er að finna tillögur að 

verkefnum til þess að vinna á útikennslusvæðunum sem tilgreind voru í þriðja hluta. 

Verkefnin eru hugsuð fyrir nemendur á yngsta stigi grunnskólans, eru fjölbreytt og tengjast 

mörgum námsgreinum.  

 

 

 

Abstract  
This essay is submitted as a final thesis towards a B.ED. degree in Primary School Education 

at the University of Akureyri in the spring of 2010. Its main subject matter is outdoor 

education in Akurskóli in Innri – Njarðvík in Reykjanesbær and an attempt is made to answer 

the question whether outdoor education is a potential educational alternative for Akurskóli. 

The work on the thesis revealed that the microenvironment of Akurskóli offers numerous 

possibilities in terms of outdoor education. Ideas are presented for assignments which can be 

used in this respect. These assignments form only a few of the diverse possibilities that this 

outdoor area has to offer and they can be modified and adjusted to any scenario and different 

ages and levels of maturity of the students involved. The thesis is divided into four main 

chapters. The first chapter addresses outdoor education and its value. The second chapter 

covers theories about childrens’ education. Here, constructivism and social constructivism, as 

well as the main thinkers behind these theories, i.e. Piaget, Dewey and Vygotsky, are 

discussed. Furthermore, Gardner’s theory of multiple intelligences is covered. The third 

chapter addresses outdoor education in Akurskóli in Innri – Njarðvík and the main outdoor 

areas selected are introduced. This chapter also includes a brief coverage of Akurskóli. The 

fourth and last chapter presents suggestions for assignments which are designed for the 

outdoor areas covered in the third chapter. The assignments are made with the youngest 

students in primary school in mind and they are quite diverse and can be connected to a 

number of subjects. 

 

 
 


