
1. Inngangur 
Að mörgu er að hyggja hjá kennurum, alveg sama á hvaða skólastigi um ræðir. Það er 

einfaldlega flókið að kenna heilum bekk enda eru nemendur eins misjafnir og þeir eru margir. 

Það eru allir einstakir, með sín séreinkenni og sínar þarfir og sú staðreynd þarf að vera 

ofarlega í huga hvers kennara. Sú flókna þraut að kenna felst ekki síst í því að búa yfir 

haldbærri þekkingu á ólíkum kennsluaðferðum og geta beitt þeim með þeim hætti að það 

henti sem flestum nemendum í bekknum. Mikilvægt er að mæta einstaklingsþörfum hvers og 

eins og passa upp á að námsefnið sem notast er við höfði til sem flestra og  hafi margþætt 

notagildi. Kennsla þarf einnig að vera sem heildstæðust og mikilvægt er að miða við 

reynsluheim nemenda. Í skólakerfi nútímans er sífellt verið að leita nýrra og árangursríkra 

leiða til að gera nám áhugavert og fjölbreytt til þess að það mæti þörfum sem flestra og stuðli 

að árangursríkum námsárangri. Útikennsla er ein af þeim aðferðum í kennslu sem hefur verið 

að ryðja sér til rúms undanfarin ár enda stuðlar hún að fjölbreytni í námi barna. Þegar kennsla 

er færð út fyrir veggi skólans fá nemendur tækifæri til þess að reyna og upplifa og námið 

tengist með þeim hætti reynsluheimi þeirra og þannig dýpkar skilningur þeirra á 

viðfangsefninu sem fengist er við hverju sinni.   

Viðfangsefni þessarar lokaritgerðar er útikennsla við Akurskóla í Innri – Njarðvík í 

Reykjanesbæ og mun ég velta fyrir mér hvort útikennsla sé vænlegur kostur í starfi skólans. 

Ég mun leitast við að útskýra hvað felst í hugtakinu útikennsla og hvaða gildi aðferðin hefur 

fyrir skólastarf almennt. Útikennsla er heppileg leið í öllu námi nemenda, þó ekki síst þegar 

að náttúrufræði og umhverfismennt kemur en mikilvægt er að efla virðingu og tengsl 

nemenda við náttúru og umhverfi. 

 Í fyrsta hluta ritgerðarinnar er fjallað um útikennslu og gildi hennar fyrir skólastarf, 

hvað hafa þarf í huga við undirbúning, samþættingu námsgreina og námsmat. Því næst eru 

hugmyndir fræðimanna um menntun barna útlistaðar og tenging þeirra við útikennslu 

skoðaðar. Í þriðja hluta er fjallað Akurskóla og útikennslu í nærumhverfi hans og helstu 

útikennslusvæði kynnt. Í síðasta hluta ritgerðarinnar er að finna verkefnabanka með 

ákjósanlegum kennsluverkefnum í útikennslu í nærumhverfi Akurskóla. Lögð er áhersla á að 

nemendur kynnist umhverfinu og náttúrunni og læri að umgangast hana af virðingu og 

þekkingu. Það er von mín að verkefnabankinn muni nýtast kennurum á svæðinu í framtíðinni 

þegar þeir halda á vit ævintýranna með nemendum sínum. 

 



 

6. Lokaorð 
Útikennsla hefur ætíð heillað mig enda öðlaðist ég sjálf góða og haldbæra reynslu af 

útikennslu þegar ég var á yngsta stigi grunnskólans fyrir um 22 árum síðan. Ég veit það nú að 

sú leið sem kennarinn minn fór í kennslu þótti hvorki árangursrík né til eftirbreytni á þeim 

tíma. Sem betur fer lét hann það ekki á sig fá og við, nemendur hans, fengum að prófa okkur 

áfram í náttúrunni og öðluðumst haldbæra reynslu sem ég bý að enn þann dag í dag.  

 Þegar kom að því að velja ritgerðarefni fyrir lokaritgerðina hallaðist ég fljótt að 

útikennslu og ákvaða strax að verkefnið skyldi vera tvíþætt, þ.e. bæði fræðileg greinargerð og 

verkefnabanki. Það hefur bæði verið gaman og gagnlegt að vinna þessa ritgerð og það kom 

mér á óvart hversu auðvelt var að vinna verkefnabankann. Þegar upp var staðið átti ég í mestu 

vandræðum með að velja verkefnin enda búin að búa til mun fleiri verkefni en þau sem finna 

má hér. Þrátt fyrir að hafa upplifað útikennslu í ríkum mæli þegar ég var barn þá hafði ég 

engu að síður fyrirfram ákveðnar skoðanir á aðferðinni og takmörkunum hennar. Raunin er 

hinsvegar sú að það má kenna flest allt fyrir utan veggi skólans en helstu vopnin eru vilji, 

áhugi og hugmyndaauðgi eins og ég komst sjálf að þegar ég fór að rýna betur í möguleika 

aðferðarinnar.  

 Markmið mitt með ritgerðinni er að stuðla að því að kennarar fari í auknu mæli út með 

nemendur sína, brjóti námið upp og efli áhuga nemenda á útivist og umhverfinu sínu. Það er 

mikilvægt að kenna nemendum að virða náttúruna og þekkja nærumhverfi sitt og útikennsla er 

gott verkfæri sem kennara ættu að nýta sér. Útivera barna hefur minnkað frá því sem áður var 

samfara aukinni tækni og lengri skóladegi og þess vegna er enn mikilvægara en áður að færa 

kennslu út fyrir veggi skólans og gefa börnum tækifæri á því að reyna sjálf, öðlast nýja 

þekkingu og vera virk í námi sínu. Dewey vildi meina að mikilvægt væri að tengja nýja 

þekkingu við fyrri reynslu en sú er raunin í útikennslu enda fá nemendur að prófa sig áfram 

sjálfir með skynfærin að vopni. Tenging við fyrra nám og reynslu er því mikil og það er fátt 

sem getur komið í staðinn fyrir raunverulega reynslu sem er afar mikilvæg og auk þess góð 

námsleið. 

 Í upphafi þessa verkefnis var sett fram sú spurning hvort að útikennsla væri 

ákjósanlegur kostur fyrir skólastarf í Akurskóla og ég tel svo vera. Nærumhverfi skólans 

býður bæði upp á einstaka náttúrufegurð og óteljandi möguleika þegar að kennslu kemur. Í 

verkefnabankanum má sjá nokkur dæmi um það sem gera má með nemendum á staðnum en 



hann samanstendur af fjölbreyttum kennsluverkefnum þar sem nemendur þurfa að iðka 

sjálfstæð vinnubrögð og lögð er áhersla á virkni nemenda og þekkingarleit þeirra. Reynslu- og 

upplifunarnám eins og fæst í útikennslu er góð námsleið enda öðlast nemendur raunverulega 

reynslu og eru virkir þátttakendur í námi sínu. Nám fer oftar en ekki best fram við 

raunverulega aðstæður þar sem nemendur fá að vera virkir þátttakendur og hafa eitthvað um 

nám sitt og menntun að segja og staðreyndin er sú að útikennsla eykur skilning, ánægju og 

áhuga nemenda á námsefninu og framhjá því má ekki líta. Það er einnig vert að hafa í huga að 

nemendur hafa oftar en ekki margar góðar hugmyndir og mætti horfa til þess þegar að 

verkefnagerð kemur enda gæti samvinna við þá skilað af sér bæði áhugaverðum og 

lærdómsríkum verkefnum sem allir njóta þess að vinna að.  

 

 

 


