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Formáli 
Þetta lokaverkefni er lagt fram til fullnustu B.Ed gráðu við Háskóla Íslands 

Menntavísindasviðs. Vægi verkefnisins er 10 ECTS einingar. Við viljum þakka 

leiðsögukennara okkar, Hlín Helgu Pálsdóttur kennara og adjunkt við Háskóla Íslands 

fyrir dygga aðstoð og velvild. Einnig viljum við þakka Elísu Ósk Viðarsdóttur og Jóni 

Baldri Hlíðberg fyrir þær teikningar sem koma fyrir í verkefninu. Jafnframt viljum við 

þakka öllum þeim sem lögðu okkur lið við yfirlestur á ritgerðinni og veittu okkur góðar 

leiðbeiningar. Sérstaklega viljum við þakka fjölskyldum okkur fyrir dyggan stuðning og 

umburðalyndi sem þau hafa sýnt okkur gegnum þriggja ára námsferil.  

 

Apríl 2011 Ása Jónsdóttir og Guðrún Þórey Sigurbjörnsdóttir. 
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Ágrip  
Þetta lokaverkefni er lagt fram til fullnustu B.Ed gráðu við Háskóla Íslands 

Menntavísindasviðs. Útikennsla í Elliðaárdal er yfirskrift verkefnis okkar og er það í 

tveimur hlutum, annarsvegar greinargerð og hinsvegar verkefnasafn. Í greinagerðinni er 

fjallað um útikennslu og gildi hennar í námi barna. Umfjöllun um hugsmíðihyggju og 

kenningar fylgismanna hennar, Dewey, Piaget og Vygosky er að finna í greinagerðinni. 

Auk þess er komið inn á fjölgreindakenningu Gardners. Gerð er útlistun á hlutverki 

kennarans í tengslum við útikennslu og undirbúning hennar. Í lokin er fjallað um 

námsmat og hvaða leiðir við teljum vera ákjósanlegar við mat í útikennslu.  

Í verkefnasafninu er gerð grein fyrir tilgangi þess og uppbyggingu. Verkefnasafnið 

samanstendur af náttúru- og stærðfræði verkefnum sem ætluð eru börnum í 1. – 4. bekk 

grunnskóla. Greinargóð lýsing er á því útivistarsvæði sem verkefnin eru hugsuð út frá. 

Elliðaárdalur var valinn vegna þess fjölbreytileika sem hann hefur upp á að bjóða, ásamt 

því að vera miðsvæðis. Það gefur flestum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu tök á að 

komast þangað, hvort heldur fótgangandi eða með strætisvagni.  
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Inngangur  
Á síðastliðnum árum hefur útikennsla notið sífellt aukinna vinsælda hér á landi sem 

kennsluaðferð fyrir nemendur á öllum aldursstigum grunnskólans. Útikennsla er 

kennsluaðferð sem byggir á því að færa daglega kennslu út fyrir veggi skólans.  

Meginástæður þess að höfundar þessarar ritgerðar kusu að skrifa um útikennslu eru 

háðar því að þeir hafa stundað útivist og ferðamennsku til fjölda ára, ásamt að hafa 

kynnst misjöfnum aðferðum til útikennslu í vettvangsnámi sínu á námsárum í 

grunnskólakennarafræði. Höfundar ákváðu því að sameina þann reynslubanka sem þær 

bjuggu yfir og miðla þeirri reynslu áfram til annarra í von um að hún komi til með að 

gagnast öðrum. 

Ritgerðin skiptist í tvo þætti, annarsvegar greinagerð þar sem litið er til þeirra 

hugmynda sem fræðimenn hafa á námi og þroska ungra barna og hinsvegar 

verkefnasafn þar sem finna má fjölmargar hugmyndir að verkefnum sem hægt er að 

vinna í útikennslu í Elliðaárdal. Í greinagerð er jafnframt komið inná það mikilvæga 

hlutverk sem kennari hefur að gegna við undirbúning og framkvæmd útikennslu. Einnig 

er rætt um mikilvægi hreyfingar í skólastarfi og hvernig útikennsla virkjar nemendur til 

hreyfingar og útiveru.  

Sumir skólar búa svo vel að í nágrenni þeirra eru lundir, skógar eða annað slíkt þar sem 

útbúnar hafa verið svokallaðar útikennslustofur, þar sem öll útikennsla fer fram. Aðrir 

skólar búa ekki jafn vel en hafa þó ekki látið það stoppa sig að fara í útikennslu. 

Útikennslu er hægt að framkvæma nánast hvar sem er, en aðalatriðið er að vera opin 

fyrir öllum þeim möguleikum sem náttúran hefur upp á að bjóða. Meginmarkmið með 

útikennslu er að nám fari fram og nemendur hafi gagn af.  

Í þessu verkefni verður fjallað um útikennslu í Elliðaárdal. Höfundar verkefnis höfðu 

það að markmiði við undirbúning að finna svæði sem væri miðsvæðis og aðgengilegt 

fyrir flesta grunnskóla höfuðborgarsvæðisins. Þrátt fyrir að verkefnin séu miðuð út frá 

Elliðaárdal þá er unnt að vinna þau á öðrum svæðum eða aðlaga þau að þeim svæðum 

sem skólar hafa til umráða.  

Tilgangur þessarar ritgerðar er að hjálpa kennurum að komast af stað í útikennslu og 

sýna fram á að verkefnin og umfangið við útikennslu þarf ekki að vera mikið til að 
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nemendur hafi gagn og gaman af. Jákvæðni og opinn huga er gott að hafa að leiðarljósi 

þegar farið er af stað með útikennslu. 
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1. Hvað er útikennsla? 
Útikennsla hefur sífellt færst í auka hér á landi á síðastliðnum árum. Hún er þó ekki 

nýjung í kennslufræði, því segja má að hún hafi verið til staðar frá örófi alda. Áður en 

skólar tóku til starfa öðluðust einstaklingar þekkingu á umhverfi og samfélagi í gegnum 

samskipti við aðra. Hugtakið útikennsla var ekki notað sem slíkt en hugmyndafræðin 

var samt sem áður til staðar (Hammermen, 2001:1).  

Skiptar skoðanir eru á því hvernig einstaklingar túlka merkingu orðsins útikennsla. Með 

henni er kennslan færð út fyrir veggi skólans þar sem nemendur fá að upplifa námið í 

raunverulegum aðstæðum. Útikennsla er aðferð sem býður upp á fjölbreytta 

kennslumöguleika og samþættingu námsgreina (Broda, H.W. 2007: 5). Hún getur verið 

allt frá því að klífa himinháa fjallstoppa í það að börn ræði saman og skoði umhverfið 

utan veggja skólastofunnar (Gilbertson, Bates, McLaughlin og Ewert, 2006:4). 

Samkvæmt Ann-Helen (2010) á útikennsla við um alla þá menntun sem fram fer 

utandyra hvort heldur í þéttbýli eða dreifbýli, náttúrulegu umhverfi eða manngerðu. Það 

er í höndum hvers kennara að útfæra kennsluna að sínum nemendahóp og ákveða 

námsefni sem henta hverju sinni.  

Útikennsla snýst um skynjun, reynslu, að muna, að uppgötva, að skilja, æfingu, að ná 

valdi á, að miðla og að framleiða. Áhersla er lögð á ,,reynslu frá fyrstu hendi” sem 

byggist á þeirri almennu forsendu að nemandinn læri best með því að ,,gera sjálfur”. 

Útikennsla býður upp á kennslustofu fyrir alla. Námið fer fram á forsendum 

nemandans með aðstoð og stuðningi kennarans. 

      (Ann-Helen Odberg, 2010:59-60). 

Arne Nikolaisen Jordet (2003) segir í bók sinni Nermiljøet som klasserom að útikennsla 

sé þegar kennari færir almenna kennslu út í umhverfið. Slík kennsluaðferð veitir 

nemendum möguleika á að beita öllum sínum skilningarvitum og að nálgast þannig 

umhverfi sitt með eigin upplifun. Þetta gefur nemendum tækifæri til að þroskast sem 

einstaklingar, svala forvitni og um leið að fá útrás fyrir leikþörf sína. Útikennsla býður 

upp á fjölbreytta möguleika á samþættingu námsgreina, þar sem almenn kennsla og 

útikennsla samtvinnast. Nemendur fá tækifæri til að upplifa umhverfið, samfélagið og 

raunveruleikann í sinni réttu mynd.  
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Samkvæmt Bunting (2006) byggist útikennsla á þremur meginþáttum þ.e. framkvæmd 

(útfærsla), viðfangsefni (innihald) og kennsluaðferð.  

• Útfærsla: Kennslan er færð út fyrir veggi skólans og er þannig gerð að upplifun 

sem hefur það markmið að dýpka þekkingu nemenda á ákveðnu viðfangsefni.  

• Viðfangsefni: Það námsefni sem tekið er fyrir hverju sinni. Það getur gefið til 

kynna hvernig ýmsar námsgreinar samþættast í útikennslu.    

• Kennsluaðferð: Útikennsla er ein af mörgum leiðum sem virkjar nemendur í 

námi við að þróa hæfileika til að öðlast hæfni og skilning á námsefninu.   

(Bunting, C.J. 2006:4). 

2. Tilgangur með útikennslu 

Kenningar ýmissa fræðimanna kveða á um að börn öðlist þekkingu með því að upplifa 

hlutina og að þau læri ný atriði með því að tengja þá við fyrri reynslu. Með útikennslu 

tekur kennarinn mið af þeim kenningum og hjálpar þar með nemendum að öðlast dýpri 

skilning á námsefninu. Mörgum nemendum reynist erfitt að læra einungis með bóknámi 

og því getur útikennsla auðveldað þeim námið til muna. Til að mynda er ekki hægt að 

læra suma þætti einungis með lestri bóka. Líkt og fram kemur í bókinni Outdoor 

education getur einstaklingur ekki orðið góður klettaklifrari nema hann æfi sig í 

klettum, ekki nægir að lesa sig til um efnið og ætla sér þannig að verða góður klifrari. 

Hann þarf að upplifa hlutina og æfa sig, það er eins með börnin, þau verða að fá að 

upplifa og snerta á hlutum til að geta tengt lærdóminn við fyrri þekkingu (Gilbertson 

o.fl., 2006:4).  
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Samkvæmt Priest (1986) byggist útikennsla á sex meginmarkmiðum, þau eru:  

1. Hún er aðferð til að læra.  

2. Hún er reynsla. 

3. Hún á sér stað utandyra. 

4. Hún krefst notkunar á öllum skilningarvitum. 

5. Hún samþættir námsgreinar. 

6. Hún byggir á sambandi milli einstaklinga og náttúrulegra auðlinda.   

(Gilbertsson o.fl., 2006:4). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt kemur fram að 

„Óhætt er að fullyrða að útikennsla, það er að flytja kennslu að einhverju leyti 

út fyrir veggi skólans, auðgi og styrki allt nám ásamt því að vera hollt bæði 

líkama og sál“ (Menntamálaráðuneytið, 2007:9). Mikilvægt er að skólar leggi 

grunn að fjölbreyttu og árangursríku námi fyrir nemendur. Útikennsla er 

vænlegur kostur til að mæta þeim kröfum og hentar vel til kennslu á öllum 

skólastigum. Með útikennslu fá nemendur aukna tilfinningu fyrir umhverfi og 

náttúru og um leið eflist virðing þeirra fyrir því. Þau fá tækifæri til að skilja og 

skynja hlutina í sinni raunverulegu mynd, ekki einungis í gegnum ljósmyndir í 

bókum. Því ættu skólar að setja útikennslu sem fastan lið í skólanámskrá til að 

stuðla að árangursríku námi (Menntamálaráðuneytið, 2007:9). 

3. Hreyfing og útivera 
Hreyfing er nauðsynlegur þáttur í lífi hvers einstaklings til að stuðla að heilbrigðu 

líferni. Reglubundin hreyfing getur haft fyrirbyggjandi áhrif á geðræn vandamál jafnt 

sem að auka sjálfsöryggi, sjálfsímynd og framferði í námi (Gígja Gunnarsdóttir, 2005). 

Með hreyfingu eflist félags-, tilfinninga- og siðgæðisþroski einstaklinga. Hverjum skóla 

ber að skipuleggja starf sitt á þann veg að lagt sé upp með að efla þessa þroskaþætti af 

kostgæfni. Í viðmiðunarstundaskrá Aðalnámskrár grunnskóla, Almennur hluti er ráðgert 

að nemendur í 1. – 4. bekk fái 480 mínútur á mánuði í íþróttir-, líkams- og heilsurækt 

eða sem samsvarar þremur kennslustundum á viku (Menntamálaráðuneytið, 2006:13). 

Þótt börn hljóti slíka hreyfingu í skólanum þá hefur norræna ráðherranefndin gefið út 
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þau tilmæli um að börn og unglingar þurfi að hreyfa sig á fjölbreyttan hátt, í að minnsta 

kosti 60 mínútur dag hvern (Erlingur Jóhannesson, 2007:9). Það gefur augaleið að sú 

hreyfing sem börn hljóta í skóla er ekki nægjanleg út af fyrir sig. Um og eftir miðja 

19.öld eyddu börn að meðaltali meiri tíma utandyra en í dag. Börn léku sér úti stóran 

hluta dags, þau gengu til og frá skóla og sáu sjálf um að koma sér á milli staða til að 

sækja tómstundir og annað. Í dag verja börn tíma sínum mestmegnis innan dyra við leik 

og störf (Anton Bjarnason, 2002:36). Niðurstöður íslenskrar rannsóknar leiddu í ljós að 

hreyfingaleysi og offita sé vaxandi vandamál í nútíma samfélagi t.a.m. voru um 20% 

níu ára barna of þung eða of feit á árunum 2003 – 2004 (Erlingur Jóhannesson, 2007:9). 

Samkvæmt þeim niðurstöðum má leiða líkur af því að hreyfing barna í dag sé ekki 

nægjanleg. Skólakerfið getur komið til móts við þetta sjónarmið með því að auka útivist 

og hreyfingu með útikennslu. Brýnt er að vekja nemendur til umhugsunar um sitt 

nánasta umhverfi, svo þeir geri sér grein fyrir þeim fjölbreytileika sem náttúran og 

umhverfið gefa kosta á. 

4. Námskenningar 
Fræðimenn aðhyllast ýmsar stefnur og strauma og kemur því engum á óvart að 

hugmyndafræði þeirra um þroska barna sé misjöfn. Hér á eftir verður fjallað um nokkra 

af helstu fræðimönnum sem hafa beitt sér í rannsóknum á þessum málum. Kenningar 

þeirra snúast meðal annars um það hvernig börn læra og hvaða námsaðstæður styðja við 

nám þeirra. 

 

4.1 Dewey 
Bandaríski heimspekingurinn og menntafrömuðurinn John Dewey áleit svo að allt nám 

byggist á fyrri reynslu og þekkingu sem einstaklingur hefur áunnið sér í lífinu. Hann 

setti fram reglu sem hann nefndi samfellureglu. Hlutverk hennar var að greina á milli 

þeirrar reynslu sem einstaklingurinn býr yfir þ.e. hvort að reynslan teljist til menntandi 

reynslu eða annarrar tegundar reynslu. Til að nemendur öðlist menntandi reynslu t.d. í 

náttúrufræði, þarf að búa þeim góða námsaðstöðu þar sem þeir fá tækifæri til að kynnast 

og upplifa náttúruna í sinni réttu mynd. Kennaranum er fengið það mikilvæga hlutverk 

að meta hvaða námsumhverfi hann telur æskilegast til kennslu hverju sinni. Við 
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undirbúning kennslu er mikilvægt að kennari taki mið af þeirri reynslu sem hver og einn 

nemandi býr yfir, til að sporna gegn sífelldri endurtekningu í námi (Dewey, 2000:19).  

Að mörgu er að hyggja hvað varðar fagmennsku kennarans. Reynsla og þekking 

nemenda þarf að vera að leiðarljósi við val á kennsluefni. Ef ekki er vandað til verka við 

val á kennsluefni getur það haft neikvæð áhrif á nemendur og námið skilar ekki 

tilsettum árangri. Líta þarf á kennsluefnið sem hjálpartæki til að laða fram nýjar 

hugmyndir og hvatningu til að kanna sitt nánasta umhverfi (Dewey, 2000a:85). 

„Umhverfið er með öðrum orðum öll þau skilyrði sem móta þá reynslu sem 

einstaklingurinn öðlast með samspili við persónulegar þarfir sínar, langanir, áform og 

hæfileika“ (Dewey, 2000a:54). 

Eins og áður hefur komið fram þarf kennari að taka mið af þörfum hvers og eins 

nemanda. Kennslan þarf að vera sveigjanleg til að allir nemendur njóti sín í náminu. 

Þrátt fyrir þennan sveigjanleika verður að vera ákveðin festa í kennslunni svo hún 

uppfylli það hlutverk sem henni er ætlað þ.e. að þroska nemandann enn frekar. 

Nemandinn þarf að fá tækifæri til að vera virkur þátttakandi í sínu námsferli undir 

leiðsögn kennara (Dewey, 2000a:68).  

Dewey lagði ríka áherslu á að börn fengju að upplifa hlutina með því að komast í 

snertingu við þá til að þau geti tengt lærdóminn sem þau hljóta við fyrri reynslu. Áður 

fyrr var megináhersla lögð á að börn lærðu námsefnið utanbókar og ekki var gefið neitt 

svigrúm til að spyrja spurninga og upplifa hlutina í sínu rétta umhverfi. Dewey var mjög 

mótfallinn þessari áragömlu hefð og vildi því breyta þeim kennsluháttum (Dewey, 

2000a:96). 

Í bókinni Reynsla og menntun (2000b:71-73) fjallar Dewey um að áður fyrr hafi frelsi 

ekki verið vel séð innan veggja skólastofunnar, allt var í föstum skorðum bæði hvað 

varðar seta við borð og borðaraðir. Einstaklingar fengu lítið sem ekkert svigrúm til 

hreyfingar innan stofunnar heldur urðu þau að virða það fyrirkomulag sem fyrir var. 

Skólinn var álitinn sá staður þar sem nám fór fram en frelsi til frekari hreyfingar fór 

fram að skólatíma loknum. Ef einstaklingar lutu ekki þeim reglum sem skólinn setti þá 

var það álitið óþekkt sem var ekki vel liðin. Dewey var mótfallinn þessari námsstefnu 

því hann taldi frelsi nauðsynlegt til að börn gætu notið sín í námi og verið virkir 

þátttakendur. 
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4.2 Vygotsky 
Rússneski fræðimaðurinn Vygotsky var mikill tungumálafrömuður og talaði fjölmörg 

tungumál. Tungumálið markar stóran sess í kenningu Vygotsky og auðveldar samskipti 

við aðra (Berk og Winsler, 1997:2). Félagsleg samskipti eru grundvöllur þess að öðlast 

tök á tungumáli. Fullorðnir nota tungumálið sem tæki til að fræða börn um 

menningarlega þætti samfélagsins og má segja að það byggi einskonar brú á milli 

einstaklings og umhverfis (Meece, J.L og Daniels, D.H. 2008:167). 

Þróun tungumáls skiptist í þrjú stig samkvæmt Vygotsky. Fyrsta skrefið hefst strax við 

fæðingu þegar barn beitir félagslegu máli og mótar það í samskiptum við eldri 

einstaklinga. Næsta skref er sjálflægt tal en á því stigi hefur barnið náð tökum á 

tungumálinu og beita því til að skipuleggja hegðun sína og hugsun upphátt. Með 

tímanum þróast sjálflægt mál yfir í þögult mál sem er þriðja skrefið. Á því stigi er 

barnið farið að skipuleggja hugsun sína, innra með sér. Eintal fylgir barninu ævilangt og 

leiðbeinir því gegnum hugsun sína og lausnaleit. Sjá má á þessu að tungumál og hugsun 

eru órjúfanleg heild (Meece, J.L og Daniels, D.H., 2008:167-168). 

Kenningar Vygotsky taka mið að því að þroski einstaklinga byggist á félagslegum 

samskiptum við aðra. Samkvæmt honum er lærdómur öll sú vitneskja sem einstaklingur 

öðlast í samskiptum við annað fólk, það tengist ekki aldri heldur einungis þeirri 

þekkingu sem almenningur býr yfir (Berk og Winsler, 1997:26). Samkvæmt Dalberg, 

Moss og Pence (1999) á nám sér stað með samvinnu og samskiptum við aðra. Vygotsky 

útskýrir hvernig nám fer fram með hugtakinu „þroskasvæði“ (The zone of proximal 

development). Hann skilgreinir hugtakið sem fjarlægð á milli þess þroskastigs sem 

barnið er á, annars vegar þegar það fæst við lausnarleit á sjálfstæðan hátt og hins vegar 

með hjálp fullorðins eða einstaklings sem færari er (Berk og Winsler, 1997:26).  

Hlutverk þess fullorðna er að veita barninu stuðning við leit að nýrri þekkingu og hjálpa 

því að koma skipulagi á hana. Í fyrstu gegnir sá fullorðni veigamiklu hlutverki í að 

hjálpa barninu en með tímanum færir hann ábyrgðina yfir á herðar barnsins sem á þá að 

vera orðið hæft til að skipuleggja sig sjálft (Berk og Winsler, 1997:26).  

Út frá kenningum Vygotsky þarf kennsluskipulagið ávallt að taka mið að því að ýta 

undir aukna þekkingu og skilning hjá nemendum. Svo það sé framkvæmanlegt þarf 
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sífellt að meta stöðu hvers nemanda til að koma í veg fyrir að nemendur staðni í námi 

(Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005:14).  

 

4.3 Piaget 
Jean Piaget var einn af þekktari menntafrömuðum 20. aldarinnar. Hann var sálfræðingur 

að mennt og var hvað mest frægur fyrir rannsóknir sínar á vitsmunaþroska ungra barna. 

Samkvæmt Piaget gengur hvert barn í gegnum ákveðið þroskaferli á sinni lífsleið. Þetta 

þroskaferli flokkar Piaget niður í fjögur stig og er hvert þessara stiga undanfari þess 

næsta og því er ekki hægt að sleppa neinu stigi. Piaget miðar stigin við ákveðið 

aldursbil sem þó er sveigjanlegt. Börn eru eins misjöfn og þau eru mörg og er þroski 

þeirra því einstaklingsbundinn, þar af leiðandi eru börn misfljót að komast á viðeigandi 

þroskastig.  

Þroskastigin eru eftirfarandi:  

• Skynhreyfistig 0 – 2 ára. 

• Foraðgerðastig 2 – 7 ára, skiptist í tvö stig:  

o Forhugtaksstig 2 – 4 ára. 

o Innsæisstig 4 – 7 ára. 

• Stig hlutbundinna aðgerða 7 – 11 ára. 

• Stig óhlutbundinna aðgerða 11 – 15 ára.  

(C.M.Charles,1982:3; Cole, Cole og Ligthfoot, 2005:151) 

Skynhreyfistig hefst strax við fæðingu. Börn læra að samhæfa skynjun og hreyfingu, 

mynda atferlisskema sem gerir þeim kleift að bregðast við og þekkja umhverfið sitt. Á 

þessu stigi fara börn að geta leyst þrautir, læra af eftiröpun, tákna hluti og atburði, 

skynja varanleika hluta og læra að skynja sjálfan sig og aðra.  
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Skynhreyfistigi er skipt niður í sex undirþrep. 

• Þrep 1. Viðbragsþrep, 0-1 mánaða  

• Þrep 2. Fyrstu hringsvaranir, 1-4 mánaða 

• Þrep 3. Aðrar hringsvaranir, 4-8 mánaða 

• Þrep 4. Samhæfing hringsvarana, 8-12 mánaða 

• Þrep 5. Þriðju hringsvaranir, 12-18 mánaða 

• Þrep 6. Táknskilningur, 18-24 mánaða 

 Það sem einkennir foraðgerðastig er að börn nota mikið huglæg tákn, orð og myndir til 

að túlka hluti. Hlutir geta táknað eitthvað allt annað hjá börnum en þeir eru í raun og 

veru. Ímyndun, þykjustuleikir og hlutverkaleikir einkenna leiki barna á þessu stigi. Börn 

á foraðgerðastigi eru í flestum tilvikum mjög sjálfhverf. Þau halda að allir sjái heiminn 

frá sama sjónarhorni og þau gera og eiga því mjög erfitt með að setja sig í spor annarra. 

Piaget segir jafnframt að barnið sé virkt í eigin þroska og smíðar þekkingu sína sjálft 

(Charles, C.M., 1982:6-13). 

Það sem einkennir stig hlutbundinna aðgerða er að barnið getur framkvæmt aðgerðir í 

huganum. Getur skipt hugmyndum sínum skipulega niður, munað eftir heild, skipt 

henni niður og rakið slóð slíkra athafna til baka. Til dæmis getur barn áttað sig á, að þótt 

lögun hlutar breytist helst magn hlutarins óbreytt. Barnið verður skarpara í að finna 

lausnir á ýmsum viðfangsefnum (Cole, Cole og Ligthfoot, 2005:459-461).  

Í Piaget kverinu (1982:18-19) kemur fram að þegar barn nær þessu stigi hefur hugsun 

þess þroskast til muna og hefur það náð tökum á að sjá fyrir sér aðgerðir í huganum þó 

það þurfi enn að hugsa þær út frá áþreifanlegum hlutum. Barnið nær nú að geyma til að 

mynda magn, lengd, fjölda og annað þess háttar í huganum þrátt fyrir að útlit þess og 

lögun sé breytt. Það hefur einnig náð tökum á að rekja aðgerðir aftur að byrjun í 

huganum, þ.e.a.s. skoðað aðgerðirnar aftur frá grunni í huganum þegar það leitar réttra 

lausna á verkefnum. Vegna þess hve barnið þarf enn að ímynda sér hluti út frá 

áþreifanlegum hlutum, þarf að taka mið að því í kennslu t.d. stærðfræði og gefa þeim 

áfram tækifæri til að handleika hluti. 
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Á stigi óhlutbundinna aðgerða er barnið farið að geta munað hluti án þess að þurfa að 

tengja þá við eitthvað sem þau hafa áður upplifað sem eru talsverðar framfarir frá stigi 

hlutbundinna aðgerða (Cole, Cole og Ligthfoot, 2005:622-623). 

Börn eru uppfull af orku og þurfa stöðugt að hafa eitthvað fyrir stafni og sitja sjaldan 

við sama verkefnið langan tíma í senn. Það má því segja að skólinn brjóti stundum á því 

frelsi sem börnin þurfa þegar þeim er ætlað að sitja á stól og hafa hljóð til lengri tíma. 

Togstreita getur gjarnan myndast í kennslustofunni þegar nemendur fylgja ekki þeim 

tilskipunum sem kennarinn gefur um að sitja kyrr og hafa hljóð. Piaget taldi að kennari 

ætti heldur að nýta orku barnanna til að kenna þeim á fjölbreyttari vegu t.d. með því 

leyfa þeim að skoða, snerta og færa hluti til. Þar af leiðandi geta börnin virt hlutina 

betur fyrir sér og hlotið lærdóm af. Hann taldi að þörfin væri mikil fyrir frelsi inni í 

skólastofunni þar sem nemendur gætu gengið um frjálsir og óþvingaðir, þá var hann 

ekki að meina á þann veg að nemendurnir ættu að taka yfir stjórnina og gera það sem 

þeim hentar á meðan kennarinn sæti og horfði á. Heldur á kennarinn að sjá til þess að 

nóg sé af verkefnum og gögnum fyrir börnin og aðstoða þau við úrlausnir ef þörf krefur. 

Honum þótti einnig skipta miklu máli að kennarinn gæfi börnum frelsi til að ræða 

saman í kennslustundum og ýta þannig undir samskipti og umræður milli barna í stað 

þess að draga úr þeim. Að hans mati eru félagsleg samskipti grundvöllur fyrir 

vitsmunalegum þroska barna (Charles, 1982:27-29,31). 

 

4.4 Howard Gardner 
Howard Gardner prófessor við Harvard-háskóla, er höfundur 

fjölgreindarkenningarinnar. Hann fjallar um í bók sinni Frames of mind (Rammar 

hugans) (1983) að hver einstaklingur búi yfir átta greindum sem samsettar eru á 

mismunandi vegu. Þessar greindir vinna saman á margslunginn hátt og geta flestir þróað 

hverja greind fyrir sig á hærra getustig.  
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Greindirnar hafa allar sín einkenni eins og sjá má hér að neðan. 

• Málgreind: lýsir hæfni einstaklings til að tjá sig með orðum eða á rituðu máli, 

sem og þekkingu hans á tungumálinu.  

• Rök-og stærðfræðigreind: lýsir hæfni einstaklings til að skilja tölur og 

stærðfræðileg hugtök og geta unnið með það á árangursríkan hátt.  

• Rýmisgreind: lýsir hæfni einstaklings til að skynja umhverfið í kringum sig með 

tilliti til lita, forma, lína, lögunar, víddar og tengsla þar á milli.  

• Líkams- og hreyfigreind: lýsir hæfni einstaklings til að hafa stjórn á eigin 

hreyfingum og hafa góða líkamlega færni.  

• Tónlistargreind: lýsir hæfni einstaklings til að túlka og flytja tónlist. Næmni fyrir 

takti og hljómblæ eru sterk á meðal fólks með góða tónlistargreind.  

• Samskiptagreind: lýsir hæfni til góðrar samskipta við annað fólk og geta skynjað 

líðan einstaklinga út frá svipbrigði, rödd og látbragði.  

• Sjálfsþekkingargreind: lýsir hæfni einstaklings til þekkingar á sjálfum sér þ.e. 

eigin takmörk, veikleika og styrkleika.  

• Umhverfisgreind: lýsir hæfni einstaklings til að þekkja náttúruna og umhverfið í 

kring um sig.  

       (Armstrong,T., 2001:14-15). 

 

Mikilvægt er fyrir kennara að taka mið af þessum greindum þegar kennsla er skipulögð. 

Kennarinn þarf að byrja á því að átta sig á stöðu hvers og eins nemenda, hvað varðar 

styrkleika og veikleika greinda. Skipulagning þarf að vera þannig háttað að námið ýti 

undir virkni í greindunum með aukningu á færni og þjálfun (Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005:15).  
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4.5 Hugsmíðihyggja 
Kenningar um félagslega hugsmíðihyggju komu upp á yfirborðið í kjölfar kenninga 

Piaget um reynslu barna og félagslegra tengsla á milli einstaklinga. Fræðimenn við 

Genfarskólann könnuðu mikilvægi félagslegra samskipta og leiddu niðurstöður í ljós að 

þau hafa jákvæð áhrif á árangur einstaklinga í námi og lífinu almennt. Margar fleiri 

rannsóknir hafa verið gerðar til að styðja þessar niðurstöður og geta þær á um að 

einstaklingar læra stöðugt af því að vera í samskiptum við aðra. Með því safnar 

einstaklingur að sér nýjum fróðleik sem hann varðveitir í reynslubanka sínum. 

Einstaklingur getur því mótast að miklu leyti út frá því samfélagi sem hann elst upp í 

(Þuríður Jóhannsdóttir, 2009). 

Þeir sem aðhyllast hugsmíðihyggju eru mótfallnir því að nám fari fram með þeim hætti 

að einstaklingurinn læri einungis af þeim upplýsingum og fróðleik sem hann les úr 

bókum. Hlutverk kennara á að vera á þann veg að þeir hanna og skipuleggja 

námsumhverfi fyrir nemendur fremur en að setja þeim stöðugt fyrir ný og ný verkefni. 

Námsumhverfi í anda hugsmíðihyggju snýst um að byggja ofan á þekkingu hvers og 

eins nemanda. Hægt væri að móta námsumhverfi þannig að nemendur hafi tök á því að 

ræða saman og miðla þekkingu sín á milli. Það er í hlutverki kennara að sjá til að nám 

fari fram með slíkum hætti og allir séu virkir þátttakendur. Kennara ber að gera 

nemendum sínum grein fyrir að þeir séu stjórnendur í sínu námi og verði að taka ábyrgð 

á því. Slík ábyrgð byggir upp sjálfstæða hugsun hjá nemendum og gerir þá meðvitaðri 

um eigin námsgetu (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís 

Ívarsdóttir, 2005:16; Þuríður Jóhannsdóttir, 2009). 

Hugsmíðihyggjusinnar vilja ekki að nám snúist einungis út á það að vinna eftir 

ákveðinni námsskrá sem öllum ber skilda að fylgja, heldur vilja þeir að námsumhverfið 

sé opið og frjálst og líkist sem mest raunverulegu umhverfi barnanna. Þeir eru hlynntir 

opnum kennslurýmum þar sem nemendur geta unnið sjálfstætt eða í samvinnu við aðra 

nemendur. Slík rými hafa rutt sér til rúms hér á landi á síðastliðnum árum og hafa sumir 

skólar gefið sig út fyrir að vinna algjörlega út frá þeirri stefnu á meðan aðrir hafa prófað 

sig áfram með þær hugmyndir (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009). 



 20 

Það er ávallt vandmeðfarið þegar skipuleggja skal nám og verkefnavinnu. Mikilvægt er 

að nemendur séu virkir í eigin námi. Til að stuðla að því þarf að taka mið af áhuga 

nemenda og gera þeim grein fyrir tilgangi verkefna svo þeir sjái ástæðu fyrir gerð þess. 

Þegar kennarar huga að hvaða verkefni hæfa nemendahópnum skiptir máli að taka mið 

af þeirri þekkingu sem nemendur búa yfir og það sé í samræmi við þeirra raunveruleika, 

svo þeir geti tengt það við hluti eða atvik sem þeir hafa áður upplifað. Verkefni sem 

byggjast á skapandi vinnu geta verið jákvæð hvatning fyrir nemendur að því leyti að 

árangur þeirra verður þeim sýnilegur (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir 

og Árdís Ívarsdóttir, 2005:16; Þuríður Jóhannsdóttir, 2009). 

 

5. Hlutverk kennara 

 
Kennsla beinist að því að hjálpa nemendum að tileinka sér þekkingu og öðlast skilning, 

að móta sér skoðanir og viðhorf og ná leikni og færni á tilteknum sviðum. Kennsla 

miðar að því að nemendur nái þeim markmiðum sem að er stefnt. Kennsla er því leið að 

fyrir fram settu marki. 

(Menntamálaráðuneytið, 2006:15). 

Hlutverk kennara er vandmeðfarið og þarf að huga að mörgu hvað varðar 

nemendahópinn. Starf kennara felst ekki einungis í því að miðla upplýsingum til 

nemenda heldur þarf hann einnig að huga að því hvaða kennsluaðferð og kennsluháttum 

skal beita hverju sinni. Markmiðin eru þau atriði sem nemendum ber að tileinka sér og 

eru kennsluaðferðir valdar með tilliti til þeirra markmiða sem stefnt er að. Kennari þarf 

að ákveða hvers konar verkefni skal vinna til að nálgast þau markmið sem sett voru fyrir 

í upphafi, hvernig vinnulagi skal háttað þ.e.a.s. hvort verkefnið sé einstaklings-, para- 

eða hópavinna. Skipulag námsumhverfis þarf að taka mið af þeim verkefnum sem vinna 

skal og að öll þau námsgögn sem tengjast verkefninu séu aðgengileg. Mat á árangri 

nemenda þarf ávallt að fylgja í kjölfar kennslu. Námsmat getur verið mismunandi eftir 

viðfangsefnum og þarf kennari að meta hvaða leiðir hann kýs að notast við hverju sinni. 

Mikilvægt er að matið lúti að þeim markmiðum sem sett voru í upphafi (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005:71-74). 
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Uppbygging þekkingar er með því sniði að einstaklingur mátar nýjar hugmyndir við þær 

sem fyrir eru. Áður en skólaganga hefst byggja börn upp eigið hugmynda- og 

hugtakanet. Með nýrri reynslu og þekkingu verður til stærra og flóknara hugtakanet í 

huga barnsins eftir því sem ný þekking aðlagast þeirri sem fyrir er (Charlesworth, R. og 

Lind, K., 2007:89).  

Kenningar Piaget og Vygotsky hafa verið samtvinnaðar í kennsluaðferð sem nefnd er 

námshringurinn. Markmið aðferðarinnar er að örva og þroska nemendur. Kennari er í 

bakgrunni til að byrja með og eru nemendur látnir rannsaka og finna sjálfir niðurstöður. 

Kennari byggir á því sem nemendur hafa lært og gefur þeim tækifæri til að byggja upp 

nýja þekkingu og reynslu á þeim grunni sem þeir hafa lagt til (Charlesworth, R. og 

Lind, K., 2007:89). Námsreynslu má skipta í þrjú stig, þau eru: 

1. náttúruleg námsreynsla, er sú reynsla sem kemur af sjálfu sér í lífi hvers og eins 

einstaklings. Börn upplifa hlutina í gegnum daglegar athafnir og er hlutverk þess 

fullorðna að útvega áhugavert og uppörvandi umhverfi. 

2. óformlega námsreynsla, felur í sér að hinn fullorðni sé vakandi fyrir tækifærum 

sem börn hafa skapað þ.e.a.s. ef barn veitir hlutum í kringum sig athygli, að hinn 

fullorðnir grípi þá tækifærið og ræði frekar um viðfangsefnið og innleiði 

fróðleik í samræðurnar.  

3. skipulögð námsreynsla, felur í sér að kennari stýri kennslunni og barnið sé 

virkur þátttakandi í henni. Mikilvægt er að kennari spyrji spurninga sem 

annarsvegar eru opnar og bjóða upp á margskonar svör og hinsvegar þær sem 

bjóða einungis upp á eitt rétt svar.      

(Charlesworth, R. og Lind, K., 2007:26-28). 

Grunnur að góðri kennslu er að kennslustundin sé vel skipulögð frá upphafi til enda. 

Eitt af megin umhugsunarefnum kennara er að öllum nemendum líði vel í 

kennslustundum og allir fái sín sem best notið á eigin forsendum. Útikennsla gefur 

möguleika til aukinnar hreyfingar hjá nemendum, meira frelsis og getur jafnvel haft 

áhrif á hegðunarmynstur þeirra. Það er í hlutverki kennara að undirbúa sig vel svo að 

kennslan gangi vel fyrir sig og að nemendur séu ánægðir (Broda, H.W. 2007:69).  

Nauðsynlegt er að kennari kynni sér vel þann stað sem hann hyggst fara með nemendur 

á til að verkefnin sem hann velur hæfi aðstæðum og að öryggis nemenda sé gætt (Broda, 
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H.W., 2007:69). Ógnun á öryggi nemenda er ein af ástæðum þess að sumir kennarar 

óttast notkun útikennslu. Með góðri skipulagningu er hægt að minnka áhættu á að slys 

eigi sér stað. Séu nemendur vel upplýstir um viðfangsefnið, reglur sem gilda í 

kennslustundinni hvað varðar hegðun og umgengni við samnemendur og umhverfið er 

hægt að minnka líkur á að óhapp eigi sér stað. Mikilvægt er að kennari hafi ávallt 

skyndihjálparbúnað meðferðis í útkennslustundir til að geta brugðist við ef minniháttar 

slys ber að garði (Broda, H.W., 2007:71).  

Hyggist kennari nýta sér útikennslu í sínu starfi ber honum að hafa í huga að gott er að 

hafa útikennslustundir sem fastan lið í kennsluskrá yfir árið. Það gerir að verkum að 

nemendur kynnast náttúrunni á öllum árstíðum. Engin ákveðin formúla er til fyrir því 

hvernig útikennsla skal framkvæmd. Vert er að huga hvort nemendur sé vanir útinámi 

eður ei. Séu nemendur ekki vanir slíkri kennslu skal gæta þess að hafa fyrstu 

kennslustundirnar ekki of langar og strembnar. Talað er um að fimmtán til tuttugu 

mínútur sé æskileg tímalengd til útiveru fyrst um sinn og viðfangsefnin stutt og 

hnitmiðuð. Með tímanum læra nemendur að þekkja fyrirkomulag kennslustundanna og 

verða færari að takast á við meira krefjandi verkefni (Broda, H.W., 2007:68). Við 

undirbúning útikennslu er mælst til þess að kennari finni bakpoka sem hentar við útivist. 

Í bakpokann skal kennari tína til öll þau gögn sem hann hyggst nota við kennslu og 

tryggja að öll gögnin séu til taks áður en haldið er af stað (Broda, H.W., 2007:71).  

Í útikennslustundum eru nemendur oft á víð og dreif um svæðið og erfitt getur reynst að 

ná athygli þeirra. Flauta eða bjalla er gott verkfæri fyrir kennara til að fanga athygli 

nemenda og kalla þau saman í útikennslu. Kennari skal reyna eftir fremsta megni að 

forðast að nota hróp og köll ef hann þarf að ræða við þá eða til að láta þau vita að tími 

sé kominn til að fara inn. Röddin er aðal vinnutæki kennara og því er mikilvægt að gæta 

þess að reyna ekki um of á röddina (Broda, H.W., 2007:69).  

Við skipulagningu er vert að gefa sér tíma til að finna góða kveikju fyrir viðfangsefnið, 

til að fanga athygli nemenda strax frá fyrstu mínútu. Dæmi um góðar kveikjur geta 

verið: myndir, opnar spurningar, sögubrot, myndbönd, fréttabrot, hlutir og ýmislegt 

fleira. Áður en formleg vinna hefst er mikilvægt að gefa nemendum skýr fyrirmæli og 

gera þeim grein fyrir viðfangsefnum og markmiðum sem vinna skal að í 

kennslustundinni. Það auðveldar nemendum að vita til hvers er ætlast af þeim og við 

hverju þau mega búast (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:59-61). Kennari þarf að fullvissa 
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sig um að allir hafi náð þeim tilmælum áður en haldið er út. Fara þarf gaumgæfilega yfir 

þær reglur sem lúta í ferðinni og hvernig beri að haga sér áður en farið er út (Broda, 

H.W., 2007:70). Æskilegt er að hafa reglurnar skýrar, fáar og einfaldar. Gera skal 

nemendum grein fyrir þeim viðurlögum sem bíða þeirra, fylgi þeir ekki fyrirmælum eða 

vinna ekki þau verkefni sem þeim er ætlað (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:59-61). Reynst 

hefur árangursríkt að rifja helstu grundvallarreglur upp með nemendum þegar út er 

komið til að festa þær betur í minni þeirra (Broda, H.W., 2007:70). Hafa skal hugfast að 

útikennsla er aðferð til framkvæmdar en ekki frásagnar. Með þessum orðum er átt við 

að allur undirbúningur á að vera búinn áður en farið er út svo tími nemenda nýtist þeim 

að mestu til aukins lærdóms (Broda, H.W., 2007:70). 

Miðbik kennslustundar snýst um framgang hennar þ.e. að nemendur hafi náð þeim 

fyrirmælum sem sett voru í upphafi og vinni eftir þeim (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999a:59-61). Samkvæmt Josep B. Cornell þá er mikilvægt að kennari veki áhuga 

nemanda strax í upphafi á því viðfangsefni sem fengist er við til að kveikja löngun hjá 

þeim til að kanna nánar og virða fyrir sér. Þegar nemendur skoða hlutina sjálfir af eigin 

áhuga, öðlast þeir dýpri reynslu og þekkingu á efninu (Cornell, 1998). Rannsóknir hafa 

sýnt að þeir kennarar sem ganga milli nemenda til að fylgjast með og hjálpa, ná jafnan 

að viðhalda meiri áhuga meðal nemenda heldur en þeir sem ætlast til að nemendur leiti 

til sín eftir aðstoð (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:26-27). 

Lokamínútur kennslustundar eru ekki síður mikilvægar en upphafsmínútur. Gott er að 

nýta þær mínútur til að draga saman efni liðinnar kennslustundar, til að rifja upp efnið 

og gera árangurinn sem unnist hefur sýnilegri. Reynst hefur árangursríkt að leyfa 

nemendum að segja frá sinni upplifun á kennslustundinni svo þeir rifji upp þann lærdóm 

sem átti sér stað og átta sig þannig betur á ferli námsins. Kennslustund sem endar á 

léttum nótum leiðir til þess að nemendur fari sælir úr tímanum og hugsi þá jafna til 

viðfangsefnisins á jákvæðari hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:61-62).  

 

6. Námsmat í útikennslu 

Eitt af meginmarkmiðum skólastarfs er að gæta þess að allir nemendur nái að fylgja 

þeim markmiðum sem Aðalnámskrá grunnskóla, Almennur hluti setur fyrir hvert 
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aldursstig. Kennara og skólum ber að hjálpa nemendum að ná þeim markmiðum og 

fylgjast með framgangi þeirra í náminu. Námsmat er góð leið til að nálgast upplýsingar 

um stöðu nemenda og viðhorf þeirra gagnvart náminu. Markmið námsmats er að 

aðstoða nemendur, virkja þá til sjálfstæðra vinnubragða og hvetja þá til frekari árangurs. 

Námsmat þarf að fara fram jafnt og þétt yfir námstímann en með því er reynt að afla 

upplýsinga um hvort nemandinn hafi náð þeim markmiðum sem stefnt var að og hversu 

vel hann hafi nálgast þau (Menntamálaráðuneytið, 2006:17).  

Til að námsmat sé framkvæmanlegt þarf kennari að þekkja sína nemendur, þ.e.a.s. með 

nafni og vita helstu styrkleika og veikleika hvers og eins nemanda í hópnum. Það getur 

reynst kennara erfitt að ætla sér að meta nemanda og bera hann saman við aðra ef hann 

þekkir hann ekki nógu vel. Það sem er gott fyrir kennara að hafa í huga við mat á 

nemanda er kyn hans, aldur, heilsufarslegt ástand, reynsla hans, félagsleg staða í 

nemendahóp, hæfileikar og uppruni. Líkt og flestir kennarar vita getur 

nemendahópurinn verið mjög fjölbreyttur og því þarf að meta hvern nemanda út frá 

hans forsendum (Gilbertson o.fl., 2006:44-45).  

Námsmat getur verið mismunandi eftir viðfangsefnum og þarf kennari að meta hvaða 

leiðir til námsmats hann kýs að notast við hverju sinni (Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005:74). Þegar kemur að því að meta 

nemendur í útikennslu er mikilvægt að notast við fjölbreyttar matsaðferðir því 

viðfangsefnin eru margvísleg. Mikilvægt er að kennari sé búinn að ákveða hvaða 

matsaðferð hann hyggst notast við, hvað hann ætli sér að meta og hvernig, áður en 

formleg vinna nemenda hefst. Nemendur þurfa að vita hvað eigi að meta og æskilegt er 

að minna á það reglulega á meðan vinnu stendur (Lilja M. Jónsdóttir, 1996:49). 

Námsmatsaðferðir sem reynast kennara góðar í almennri bekkjarkennslu eins og t.d. 

kannanir og spurningalistar geta reynst illa í útikennslu. Góðar leiðir til að meta 

nemendur í útikennslu geta verið samræður á milli nemenda þar sem nemendur ræða um 

viðfangsefnið og kennari hlustar á og metur um leið þátttöku þeirra í umræðunum og 

innihald samræðnanna. Kennari getur einnig rætt sjálfur við nemendur og spurt þá út í 

viðfangsefnið og viðhorf þeirra til námsins. Ferilmöppur hafa jafnframt reynst góð leið 

til að meta nemendur í útikennslu. Nemendur safna saman í möppu þeim verkefnum 

sem unnin hafa verið í kennslustundum, það geta ýmist verið spurningar sem nemendur 

hafa svarað um viðfangsefnið, myndir sem nemendur hafa búið til í tengslum við 
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viðfangsefnið, sögur sem nemendur hafa skrifað þar sem þau segja frá því sem þau hafa 

lært og ýmislegt fleira (Gilbertson o.fl., 2006:96-97). 

Önnur leið til námsmats í útikennslu getur verið nokkurskonar verkleg próf sem 

nemendur þreyta. Þá er kennari búinn að setja niður nokkur meginmarkmið sem 

nemandi skal ná tökum á, í útikennslu. Kennari fylgist með nemendum að verki og 

metur hvort þeir hafi náð tökum á markmiðunum (Gilbertson o.fl., 2006:100). Í 

útikennslustundum er oft margt að gerast, kennari þarf stöðugt að fylgjast með og 

aðstoða nemendur við verkefnavinnu og úrlausnir. Slíkar aðstæður geta reynst kennara 

erfiðar við að meta alla nemendur og vilja sumir gjarnan gleymast. Til að koma í veg 

fyrir að slíkt eigi sér stað og að kennari hafi góða yfirsýn yfir hópinn getur reynst vel að 

hafa myndbandsupptökuvél með í útikennslustundina, þ.e.a.s. ef aðstæður bjóða upp á 

slíkt. Kennslustundin er þá tekin upp og horfir kennari á hana að kennslu lokinni og 

metur nemendur. Einnig getur hann gengið með vélina á milli nemenda og fengið þá til 

að svara spurningum úr viðfangsefninu til að kanna hvaða lærdóm nemendur hafa hlotið 

af kennslunni (Gilbertson o.fl. 2006:120-121). 
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Upptakan gefur kennara jafnframt tækifæri til að meta kennslustundina og yfirfæra það 

sem betur má fara og það sem tókst vel. Spurningarnar sem kennari getur haft til 

hliðsjónar við mat geta verið á eftirfarandi veg:  

- Hvernig veit ég að kennslan var árangursrík fyrir nemendur mína? 

- Var markmiðum kennslunnar náð? 

- Náði ég að miðla efninu vel frá mér til nemenda? 

(Gilbertson o.fl., 2006:89).  
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7. Elliðaárdalur 
Í bókinni Elliðaárdalur: Land og Saga kemur fram að svæðið er friðað landsvæði vegna 

allrar þeirra náttúrufegurðar sem þar er að finna. Dalurinn er fjölsótt útivistarsvæði 

vegna þeirra mörgu möguleika sem hann hefur uppá að bjóða til útivistar og 

náttúruskoðunar, jafnframt má finna merkilega sögustaði og friðlýstar minjar. 

Víðsvegar um dalinn má finna stíga og brautir fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur 

og ásamt fræðsluskiltum um jarðfræði og lífríkið í dalnum. Í dalnum má jafnframt finna 

ýmis náttúrufyrirbæri sem getur verið áhugavert að skoða með nemendum. Finna má 

upplýsingar um þessa staði á blaðsíðu 15. í bókinni Elliðaárdalur : Land og Saga. 

 

Elliðavogur er syðsti vogurinn sem gengur niður úr Kollafirði, á milli Kjalarnes og 

Seltjarnarnes. Elliðaárnar renna frá Elliðavatni, niður Elliðaárdal og til sjávar í gegnum 

grunna lægð sem liggur í voginum. Á síðastliðnum árum hafa miklar uppfyllingar átt sér 

stað í voginum sem hafa leitt til þess að vogurinn hefur þrengst en dalurinn og árnar 

lengst. Elliðaárdalurinn hefur að geyma hvað flestar jarðfræðilegar vistar og er talinn 

einstakur vegna þess margbreytileika sem þar má finna (Árni Hjartarson, Helgi M. 

Sigurðsson og Reynir Vilhjálmsson, 1998:7- 10).  

 

Í dalnum má finna margvíslegt gróðurfar og ber helst að nefna mýrar, kvistlendi, 

valllendi, blómlendi og skóglendi. Fjöldi plantna hafa tekið sér sess í dalnum ýmist af 

náttúruöflum eða mannavöldum og má segja að jurtalífið þar sé meira farið að 

einkennast af garðagróðri en af villtri náttúru eins og ætla mætti. Mólendi má finna 

víðsvegar um dalinn sem og ræktuð tún, en mýrlendi og vallendi eru ekki jafn 

auðfinnanleg (Árni o.fl., 1998:32-33). 

Hvað trjárækt varðar þá er talið að hún hafi hafist í kring um 1920 eða um það leytið 

sem Rafstöðin við Elliðaár var reist. Gróðursælasti skógur dalsins er nefndur 

Sveinbjarnarlundur eftir Sveinbirni Jónssyni. Hann hóf að gróðursetja í 

Ártúnsbrekkunni þegar hann fluttist þangað árið 1934. Í kringum árið 1950 fór 

Rafmagnsveita Reykjavíkur að hefja skógrækt á svæðinu. Í upphafi settu þeir niður 

3000 trjáplöntur og næstu ár á eftir var gróðursetning plantna gerð að árlegum viðburði. 

Árið 1976 tók Skógræktarfélag Reykjavíkur við umsjón gróðursetningarinnar og 
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umhirðu trjáa á svæðinu til ársins 1996 þegar hlutverkið var fært í hendur 

garðyrkjustjóra sem sér um það enn þann daginn í dag. Eins og sjá má hafa margir lagt 

sitt að mörkum til að gera skóginn að því sem hann er í dag en þær trjátegundir sem 

skógurinn býr einna helst yfir eru sitkagreni, stafafura, birki, ösp og víðir. Minna má 

finna af skógarfuru, blágreni, rauðgreni, lerki og reynivið (Árni o.fl., 1998:35-38). 

 

7.1 Lífið í dalnum 

Elliðaárdalur býr yfir mikilli grósku í plöntum og blómgróðri og hér að neðan má sjá 

lista sem Eyþór Einarsson grasafræðingur og Jóhann Pálsson fyrrum garðyrkjustjóri 

Reykjavíkur tóku saman á árunum 1981 – 1987. Á listanum eru heitir þeirra plantna og 

gróðurtegunda sem lifa þar sjálfstæðu lífi en ekki þeirra sem lifa ekki af án hjálpar 

mannfólksins, þ.e.a.s. þeirra sem planta þarf árlega. Í bókinni Elliðaárdalur : Land og 

Saga má sjá lista sem hefur að geyma 158 heiti á plöntu og gróðurtegundum (Árni o.fl., 

1998:39-43). 

 

Hér verður tilgreint nokkrar plöntu- og gróðurtegundir sem koma fyrir á listanum sem 

Eyþór og Jóhann tóku saman. Listinn er flokkaður eftir trjáa- og 

blóma/gróðurtegundum.  

 

Trjátegundir 

Alaskaösp Bergfura Birki Blágreni 

Blæösp Gljávíðir Grasvíðir  Grávíðir 

Gulvíðir Rauðgreni Reynir Rósarunni 

Sitkagreni Skógarfura Stafafura  
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Blóma- og gróðurtegundir  

Alaskalúpína Baldursbrá Beitilyng Bláberjalyng 

Blágresi Blákolla Blálilja Blóðberg 

Brekkumaríustakkur Brennisóley Engjarós Fjalldalafífill 

Friggjargras Garðabrúða Garðasól (valmúi) Geithvönn 

Geldingahnappur Gleym-mér-ei Gullkollur Gullmura 

Gullvöndur Gulmaðra Haugarfi Hindber 

Hlíðamaríustakkur Holtasóley Holurt  Horblaðka 

Hóffífill Hófsóley Hrafnaklukka Hrútaberjalyng 

Hundasúra Hvítmaðra Hvítsmári Íslandsfífill 

Jakobsfífill Klóelfting Kornsúra Krossfífill 

Krækilyng Lambagras Ljónslappi Lokasjóður 

Lyfjagras Maríustakkur Maríuvöndur Melskriðnablóm 

Mjaðurt Músareyra Mýradúnurt Mýrasef 

Mýrastör Njóli  Ólafssúra Silfurmura 

Skarifífill Skógarkerfill Skriðsóley Sortulyng 

Stjörnusteinbrjótur Tófugras Týsfjóla Undafíflar 

Vallarfoxgras Vallhumall Viðja Þistill 

Ætihvönn    
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Mikið líf er í Elliðaárdal og þá ekki einungis um gróðurlíf að ræða heldur einnig dýralíf 

sem er af fjölbreyttum toga. Fuglar eru algeng dýr á Íslandi sem finna má víðsvegar um 

landið. Misjafnt er eftir fuglategundum hvar þær halda til en fer það eftir lifnaðarháttum 

hverrar tegundar fyrir sig. Mikið fuglalíf er í Elliðaárdal, sumar tegundir halda þar til 

allt árið um kring en aðrar tegundir má einungis sjá á vissum tíma árs (Árni o.fl., 

1998:44). 

Þær fuglategundir sem sjá má í Elliðaárdal og við Elliðavatn eru eftirfarandi
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Varpfuglar 

 

Árvissir gestir 

Bjartmáfur Brandugla Dílaskarfur Fálki 

Fýll Hávella Hettumáfur Húsönd 

Hvítmáfur Rauðbrystingur Rita Sendlingur 

Silfurmáfur Sílamáfur Smyrill Stormmáfur 

Svartbakur Tildra   

 

 (Árni o.fl., 1998:51). 

 

Auðnutittlingur Álft Grágæs Heiðlóa 

Himbrimi Hrafn Hrossagaukur Húsdúfa 

Kjói Kría Jaðrakan Lóuþræll 

Maríuerla Óðinshani 

 

Rauðhöfði 

 

Rjúpa 

 Sandlóa Skógarþröstur Skúfönd Spói 
 

Starri Steindepill 
 

Stelkur 
 

Stokkönd 
 

Straumönd Tjaldur 

 

Toppönd 

 

Uggönd 

 
Urtönd Þúfutittlingur 

 

Æður 
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Ísland er auðugt af ám og vötnum sem finna má á víð og dreif um landið. Þær ár sem hafa 

að geyma hvað mest af fisk og eru einna eftirsóttastar eru lindár og ár sem koma niður úr 

stöðuvötnum. Meginástæða þess er að straumur ánna eru jafnari, hitastig stöðugra og oft 

meira æti að finna en í öðrum ám. Flóð eru ekki tíð í slíkum ám og því minna um 

eyðileggingar á hrygningarstöðvum. Elliðaárnar eru eftirsóttar veiðiár því þær hafa að 

geyma alla þá eiginleika sem taldir voru upp hér að ofan (Árni o.fl., 1998:52). 

Í Elliðaám má finna allar helstu tegundir ferskvatnsfiska sem lifa hér á landi. Lax er 

algengasta tegundin í ánum enda eru þær þekktar sem góðar laxveiðiár. Í ánum má einnig 

finna bleikju, ál, hornsíli og tvö afbrigði af urriða, sjóbirting og vatnaurriða (Árni o.fl., 

1998:52-55). 

 

Talsvert fleiri dýr lifa í dalnum en þau sem nefnd hafa verið hér að ofan, því ekki má 

gleyma þeim fjölmörgu smádýrum sem þar lifa ýmist í ánum, mýrunum eða á þurru landi. 

Með auknu skóglendi og gróðri hafa sífellt fleiri smádýr tekið sér búsetu í dalnum. Í 

bókinni Dulin veröld – smádýr á Íslandi, eftir Guðmund Halldórsson, Odd Sigurðsson og 

Erling Ólafsson má finna upplýsingar og fróðleik um þau dýr sem lifa í dalnum.
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Lokaorð 

Vinna að þessu lokaverkefni hefur verið bæði skemmtileg og gefandi, en hefur auk þess 

gefið okkur aukna vitneskju um útikennslu og framgang hennar. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla, Almennur hluti kemur fram að nám skuli vera fjölbreytt og áhugavert fyrir 

nemendur og því er mikilvægt að kennarar vandi valið á kennsluaðferðum svo komið sé 

til móts við alla nemendur (Menntamálaráðuneytið, 2006). Útikennsla er kennsluaðferð 

sem framkvæmd er utandyra og námið verður til fyrir tilstyrk reynslu nemenda. Afköst 

og vinna þeirra eru grundvöllur fyrir því að nemendur öðlist reynslu og þekkingu á 

viðfangsefninu. Kennari gegnir veigamiklu hlutverki við undirbúning og framkvæmd 

útikennslu. Hann þarf að taka mið af nemendahópnum við val á verkefnum og aðlaga 

þau að þörfum hvers og eins. Einnig þarf hann að huga að virkni, uppgötvunarnámi og 

öryggi nemenda á meðan kennslustundin varir yfir.  

Kenningar og hugmyndir þeirra Dewey, Gardners, Vygotsky og fleiri fræðimanna 

styðja að nám við raunverulegar aðstæður úti í náttúrunni sé árangursríkt og auki við 

reynslubundið nám.  

Fram hefur komið mikilvægi þess að efla hreyfingu og útivist á meðal nemenda í 

grunnskólum. Hreyfing og útivist eflir félags-, tilfinninga- og siðgæðisþroska nemenda 

og skilar af sér bættri líðan þeirra og auknum árangri. Því ber hverjum skóla að 

skipuleggja starf sitt af kostgæfni með tilliti til aukinnar útivistar og hreyfingar.  

Vinnuferli ritgerðarinnar hefur opnað augu okkar fyrir ólíkum sjónarmiðum kennara 

gagnvart útikennslu. Á meðan sumir líta á útikennslu sem gagnlega og fjölbreytta 

kennsluaðferð sem opnar nýjar víddir hjá nemendum gagnvart náminu, þá eru aðrir sem 

óttast framkvæmd útikennslu og sjá ekki gagnsemi hennar. Vinna við ritgerðina hefur 

fullvissað okkur um þá jákvæðu kosti sem útikennsla felur í sér og hefur í kjölfar opnað 

fyrir okkur fjölbreyttari möguleika og sýn á kennslu utan veggja skólans. 

Verkefnasafnið sem við unnum samhliða fræðilegum kafla kemur vonandi til með að 

nýtast okkur vel í komandi framtíð sem verðandi kennarar. Jafnframt vonumst við til að 

aðrir kennarar sjái nytsemd þess og nýti sér það við kennslu.  
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