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Útdráttur 

 Á Íslandi er víða að finna náttúruperlur sem ýta undir margs konar skynjun. Við notum 

skynjun okkar meðal annars til að hlusta, þefa, skoða, finna og skilja. Í útikennslu eru 

möguleikar náttúrunnar nýttir til náms. Þessi aðferð kallar á fjölbreytta skynjun hjá 

börnum. Þau læra meðal annars um náttúruna, hvernig hægt er að samtvinna nám í 

öðrum fögum við náttúruna og hvernig náttúran er notuð sem uppspretta náms. Börnin 

læra í náttúrunni með því að tengja við eigin reynslu og raunveruleikann. Lokaverkefni 

þessu er skipt í þrjá hluta, fyrsti hluti inniheldur fræðilega umfjöllun um útikennslu og 

grenndarkennslu. Einnig er fjallað um meginmarkmið í Aðalnámskrá grunnskóla og 

sagt frá mismunandi kennsluháttum í útikennslu. Í öðrum hluta verkefnisins er fjallað 

um grunnskólann á Flúðum í Hrunamannahreppi sem er meðal þeirra skóla hér á landi 

sem hafa tileinkað sér útikennslu í skólastarfi. Þessi hluti verkefnisins mun sýna dæmi 

um útikennslu í íslenskum skóla. Einnig voru tekin viðtöl við kennara og nemendur í 

Flúðaskóla til að fá sýn nemenda á útikennslu og fá umfjöllun kennara sem stýra 

útkennslu í þessum tiltekna skóla. Þriðji og síðasti hluti þessa verkefnis er 

hugmyndabanki sem inniheldur verkefni sem kennarar geta ýmist notað í kennslu, 

útfært á sinn eigin hátt eða notað sem kveikju að öðrum verkefnum. Verkefnin eru 

fengin héðan og þaðan og eru mjög fjölbreytt en mislöng. Má segja að sum verkefnin 

séu tilvalin til að nota sem kveikju að öðrum verkefnum. Í verkefninu er leitast við að 

sýna fram á mikilvægi útikennslu, hvernig hægt er að útfæra hana í kennslu og dæmi 

um hvernig útikennsla er nýtt í skóla hér á Íslandi. 
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Inngangur 

Þegar hugurinn fór að reika um efni í lokaritgerð mína, hugsaði ég mig vel um. Það sem 

hafði gripið huga minn hvað mest í grunnskólakennaranáminu er umfjöllun og nám um 

útikennslu. Útikennsla er fyrir mér nýjung sem ég hef ekki verið þátttakandi í sem 

nemandi nema í grunnskólakennaranámi mínu. Aftur á móti á ég systrabörn sem hafa 

verið þátttakendur í útikennslu og hafa haft mjög gaman af. Systir mín hefur einnig 

kynnt fyrir mér útikennslu þar sem hún vinnur sem deildarstjóri á leikskólanum 

Undralandi á Flúðum og hefur nýtt sér útikennslu í sínu starfi. Hef ég því fengið mjög 

skemmtilegar og spennandi frásagnir um útikennslu og verkefni henni tengd. Það sem 

hefur einna helst vakið áhuga minn í sambandi við útikennslu og það sem hún gefur 

okkur er þessi fjölbreytta nálgun sem útikennsla býður upp á. Hægt er að fara margar 

leiðir í námi og kennslu og ótal möguleikar eru á samþættingu námsgreina. Þegar ég var 

nemandi í grunnskóla hafði ég ekki möguleika á útikennslu en hefði svo verið tel ég að 

án efa hefði opnast glænýr heimur fyrir mér í námi. Fjölgreindakenning Howard 

Gardners hefur haft mikil áhrif á viðhorf mitt til náms og kennslu. Ég tel hana lýsa vel 

þörf fyrir fjölbreytileika námsins þar sem ekkert barn eða fullorðinn lærir á sama hátt. 

Útikennslu er hægt að skilgreina á ýmsa vegu en sú sem er einna skýrust snýst um það 

að útikennsla sé leið til að nota umhverfið og náttúruna í kennslu, svo að börn geti 

öðlast þroskandi og ánægjulega reynslu úti í náttúrunni (Kristín Norðdahl, 2005). Í 

þessari ritgerð er fræðileg umfjöllun um útikennslu, meginmarkmið í Aðalnámskrá 

grunnskóla en einnig er fjallað um mismunandi kennsluhætti í útikennslu. Sagt er frá 

útikennslu í grunnskólanum á Flúðum með frásögnum frá kennurum skólans og þriggja 

nemenda við skólann. Tilgangurinn með þessu verkefni er að sýna fram á mikilvægi 

þess að nota náttúruna og umhverfið í kringum okkur til kennslu og hvaða leiðir er hægt 

að fara í útikennslu. Í lokin er settur upp hugmyndabanki með ýmsum 

kennsluhugmyndum sem hægt er að framkvæma í útikennsla eða nota sem hugmynd að 

nýjum verkefnum. Reynt var að hafa fjölbreytileikann að leiðarljósi í vali á verkefnum. 
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1. Útikennsla og grenndarkennsla  

Útikennsla er notuð víða í skólum á Íslandi. Hana er hægt að útfæra á ýmsa vegu, hægt 

er að nýta bæði úti- og grenndarkennslu til að kynna umhverfið og samfélagið fyrir 

nemendum. Skólar sem hafa reynslu af útikennslu eru til dæmis Norðlingaskóli, 

Vatnsendaskóli, Fossvogsskóli, Grunnskóli Bláskógabyggðar og Flúðaskóli en þetta er 

eingöngu brot af þeim skólum á Íslandi sem hafa á einhvern hátt unnið með útikennslu.  

Norðlingaskóli er til að mynda með mjög hagnýta vefsíðu sem hefur að geyma 

verkefnabanka með mörgum góðum hugmyndum að verkefnum sem hægt er að nýta í 

útikennslu, einnig er fjallað um hvernig sé gott að búa til svæði sem hentar vel til slíkrar 

kennslu. Vefsíðuna má finna á þessari slóð 

http://www.nordlingaskoli.is/starfsfolk/bjornslundur/verkefni.html. Oft finna kennarar 

góðan stað nærri skólanum eða á skólalóðinni til að nota undir útikennslu. Björnslundur 

er til að mynda úti-kennslu svæði Norðlingaskóla. Á Flúðum hefur grunnskólinn fengið 

afnot af svokölluðum Kvenfélagsskógi. Þar hefur verið komið fyrir eldstæði, 

kennslurými, skjóli og fleiru sem nýtt er við útikennslu. Slóð á vefsíðu skólans má finna 

hér, http://kennsla.fludaskoli.is/utikennsla/. Á síðunni er sagt frá því helsta sem er verið 

að vinna að sem viðkemur útikennslu.       

   

Grenndarkennsla er í raun ofin inn í útikennslu á margan hátt en eins og með 

útikennsluna er hægt að útfæra hana á ýmsa vegu. Í þessum kafla verður fjallað almennt 

um markmið og gildi útikennslu og grenndarkennslu í grunnskólum. Bent verður á 

áherslur sem koma fram í Aðalnámskrá grunnskóla frá árunum 1999, 2007 og Drögum 

að aðalnámskrá frá 2010. Sagt verður frá markmiðum og þeim þáttum sem menntun 

byggir á og hvernig þeir tengjast útikennslu. Einnig verður fjallað um kennsluhætti í 

útikennslu, hvernig kennari getur nýtt útikennslu og grenndarkennslu sem best þannig 

að árangur náist í námi barnanna. 

1.2. Markmið og gildi 

Útikennsla er notuð víða og er hún góð tilbreyting á hefðbundnu skólastarfi. Í útikennslu 

gefst börnum tækifæri til að sýna á sér aðrar hliðar, ekki síst þeim sem eiga ef til vill 

erfitt með að einbeita sér í skólastofunni. Útikennsla er þó ekki alltaf notuð í þeim 

tilgangi sem ætlast er til. Sumir gætu skilgreint hugtakið útikennsla sem leið kennarans 

http://www.nordlingaskoli.is/starfsfolk/bjornslundur/verkefni.html
http://kennsla.fludaskoli.is/utikennsla/
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til að kenna úti. En hvað skal kenna? Er verið að meina að með útikennslu sé eingöngu 

verið að færa skólastarfið út undir beran himin eða er útikennslan notuð til að virkja 

nemandann til að skilja og skynja umhverfið í kringum sig með hjálp kennarans? 

Eflaust eru margar leiðir til að útskýra útikennslu, en hér er litið á útikennslu sem leið til 

að nota umhverfið og náttúruna í kennslu, svo að börn öðlist þroskandi og ánægjulega 

reynslu úti í náttúrunni (Kristín Norðdahl, 2005). Einnig er talað um útikennslu sem leið 

til að öðlast skilning á viðfangsefnum þannig að þau séu nemandanum skýrari og 

áhugaverðari. Útikennsla stuðlar að merkingarbærri reynslu hjá nemendum bæði, 

persónulegri, félagslegri og tilfinningalegri. Einnig getur hún verið leið til að hjálpa 

þeim sem ekki eru vel staddir námslega séð (Ofsted, 2008). Þessar skilgreiningar, gefa 

ágæta mynd á því hvað útikennsla er. Það er að nota umhverfið og náttúruna til að 

kenna börnunum og fá þau til að skynja og upplifa í gegnum náttúruna það sem þeim er 

kennt. Skýrsla sem byggð er á rannsókn sem gerð var í tólf grunnskólum, tíu 

framhaldsskólum, sérskóla ásamt útaki úr fleiri hópum, segir að börn á öllum aldri sem 

tóku þátt í rannsókninni hafi notið þess að læra utan skólastofunnar. Þeim fannst það 

spennandi, hvetjandi, hressandi og skemmtilegt að gera eitthvað verklegt. Þeirra orð 

voru á þessa leið; ,,við lærum á skemmtilegan hátt“, ,,okkur líkar að læra með 

reynslunni“ og ,,við skoðum í stað þess að hlusta“ (Ofsted, 2008).  

 

Í bókinni Outdoor education- methods and strategies (2006) er bent á nokkra þætti 

þegar verið er að skilgreina útikennslu. Það er aðferð við að læra, sem þýðir að 

útikennsla er kennsluaðferð, námsleið og lífsreynsla. Aðalmarkmið hennar er að skapa 

reynslu sem nemendur geta nýtt sér til náms og oft er það sameiginleg reynsla sem 

kennarinn getur nýtt með öllum bekknum í kennslu. Hún á sér stað fyrst og fremst 

utandyra, þegar verið er að tala um útikennslu þá er ekki átt við hvaða kennslu sem er 

og hún flutt út fyrir hússins dyr, heldur að útiveran, náttúran og annað umhverfi er nýtt 

til kennslu (Gilbertson, K., Bates, B., McLaughlin, T. og Ewert, A., 2006: 4-5). Í 

útikennslu eru öll skynfæri notuð og nemendur vinna með alla þroskaþættina. Þeir eru 

skynjun, hreyfing, vitrænn þroski, málþroski, sjálfsmeðvitund, félagsþroski og 

umhverfið (Bo Eriksson og Gunhild Oskarsson, 1995: 55-143). Útikennsla er byggð á 

þverfaglegri námskrá og fjallar um samband milli mannsins, náttúrunnar og auðlinda 

hennar (Gilbertson o.fl., 2006: 4-5). Þarna koma fram allir helstu þættir útikennslu. 
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Þessa þætti ber að hafa í huga þegar útikennsla er notuð til að þekkja meginmarkmið og 

þær fjölbreyttu leiðir sem hægt er að fara.  

 

Grenndarkennsla er ekki ólík útikennslunni en áherslan er lögð á annað. Á meðan 

útkennslan snýr að allri almennri kennslu í gegnum náttúruna og umhverfið þá snýst 

grenndarkennslan hins vegar um það að nota heimabyggðina og nánasta umhverfi til 

náms (Eygló Björnsdóttir, 2005). Þessar aðferðir tengjast saman að mörgu leyti. Með 

báðum aðferðum er leitast við að nota umhverfið, bæði náttúruna og það sem maðurinn 

hefur skapað til náms og reynslu hjá börnum. Grenndarkennslu og útikennslu er hægt að 

tvinna saman og nota í námi barna á öllum aldri. Þessar aðferðir styðja við hvor aðra og 

því ætti að vera mjög árangursríkt að nota þær saman þar sem þær hafa svipaðar 

áherslur. Þó má segja að það sem aðgreini helst sé að aðaláhersla grenndarkennslu er 

samfélagið og nánasta umhverfi en aðaláhersla útikennslu er að nota umhverfið og 

náttúruna til náms. 

 

Nútíminn hefur í för með sér annars konar afþreyingu fyrir börn. Þau eru inni á daginn í 

tölvuleikjum, horfa á sjónvarpið eða leika inni, þó auðvitað fari mörg börn af 

sjálfsdáðum út að leika. Börn kynnast náttúrunni nú til dags á annan hátt en hér áður 

fyrr. Þau börn sem þroskast án tengsla við náttúruna og það sem hún hefur upp á að 

bjóða missa af þeirri skemmtilegu og þroskandi lífsreynslu sem náttúruupplifun gefur. 

Börn sem kynnast náttúrunni eru líklegri til að virða náttúruna í framtíðinni sem eflaust 

hefur áhrif á skoðun þeirra á náttúruvernd og nýtingu náttúrunnar í framtíðinni (Kristín 

Norðdahl, 2005). Auk þess fylgir náttúrunni og allri útiveru annar orðaforði. Börn sem 

eru mikið úti og í kringum dýr öðlast víðtækari orðaforða og hugtakaskilning en þau 

sem fara á mis við útiveru og lífsreynslu sem henni fylgir. Foreldrar og kennarar þurfa 

að kenna börnunum að virða og elska náttúruna til að börnin geti tekið við henni líkt og 

við og nýtt hana á hagnýtan og sjálfbæran hátt. 

 

1.3. Áherslur í Aðalnámskrá grunnskóla 

Í  Aðalnámskrá grunnskóla frá árunum 1999 og 2007 er ekki margt að finna um 

útikennslu, en þó er hægt að styðjast við markmið kennslu í almenna hluta 

námskrárinnar, náttúrufræði og umhverfismennt sem síðan er hægt að útfæra á ýmsan 
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hátt með tilliti til allra námsgreina. Ekki má gleyma að útikennsla snýst ekki eingöngu 

um náttúrufræði og umhverfismennt þar sem svo margt getur fléttast inn í útikennsluna. 

Í drögum að Aðalnámskrá grunnskóla (2010) segir að grunnþættir í menntun séu: læsi í 

víðum skilningi, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, menntun til sjálfbærni og skapandi 

starf (Aðalnámskrá grunnskóla. Drög, 2010:7). Ef litið er á þessa fimm þætti sem 

menntun á að byggja á má tengja marga þeirra við útikennsluna og það sem getur farið 

fram þar. Menntun til sjálfbærni og skapandi starf má tengja við bæði útikennslu og 

grenndarkennslu. Menntun til sjálfbærni felst að kenna börnum að bera virðingu fyrir 

náttúrunni og að nota auðlindir á hagnýtan hátt. Skapandi starf fer ávallt fram þegar 

börn fá að tjá sig á einn eða annan hátt, hvort sem það er í orði, myndum, verkum sem 

þau sjálf búa til eða hreyfingu. Hinir þættirnir sem nefndir eru, læsi, lýðræði, 

mannréttindi og jafnrétti má segja að komi fram í hinu daglega skólastarfi með orðum 

og gjörðum. Kennarinn á að efla siðferðisvitund nemenda í kennslu sinni og fá 

nemendur til að gera sér grein fyrir hvað lýðræði er. Hugtökin jafnrétti og mannréttindi 

er mikilvægt að kennarar hafi í huga í kennslu svo að börnin fái að þroskast án fordóma 

á minnihlutahópum og viti hvað almennt jafnrétti felur í sér og hvernig þessi hugtök 

tengjast innbyrðis. Gera þarf nemendum grein fyrir hvernig þessum þáttum sé sinnt hér 

á landi og hvar þeim er ekki sinnt, til dæmis úti í hinum stóra heimi. Svo er það læsi í 

víðum skilningi sem í rauninni fer fram í allri kennslu á hverjum degi, meðal annars má 

nefna að börn læra að lesa, efla lesskilning, læra ný orð, efla talnaskilning sinn og öðlast 

umhverfislæsi, það er að segja lesa umhverfi sitt og læra út frá því. Í almenna hluta 

Aðalnámskrá grunnskóla (1999) kemur fram að grunnskólinn eigi að stuðla að alhliða 

þroska hjá nemendum og eigi að haga starfi sínu í samræmi við það (Aðalnámskrá 

grunnskóla. Almennur hluti, 1999: 14). Það er að segja styrkja þarf alla þroskaþætti líkt 

og kom fram hér áður til að eðlilegur og æskilegur þroski fari fram. 

 

Í námskrá segir að kennarar eigi að stuðla að því að nemendur hans sýni umburðarlyndi, 

virðingu fyrir öðrum og umhverfinu. Einstaklingurinn þarf að skilja stöðu sína í 

samfélaginu og læra að nýta þekkingu sína í daglegu lífi (Aðalnámskrá grunnskóla. 

Almennur hluti, 1999:15-16). Þetta er hægt að tengja við útikennslu og 

grenndarkennslu, þar sem hafa verður í huga að kenna nemendum að vera 

umburðarlyndir og að bera virðingu fyrir öðrum sem og náttúrunni og samfélaginu. 
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Þannig má stuðla að því að nemendur sjái tilgang í námi sínu, það er að segja að þeir átti 

sig á því að þeir geti notað færni sína og þekkingu í framtíðinni  og daglegu starfi. 

 

Ef litið er á markmið náttúrufræði og umhverfismenntar í Aðalnámskrá grunnskóla 

(1999) má finna ýmislegt sem hafa ber í huga í útikennslu og grenndarkennslu. Sem 

dæmi má nefna að talað er um að nemendur þurfi að öðlast þekkingu og skilning á 

ýmsum hlutum innan náttúrfræðinnar. Það þarf að viðhalda forvitni nemenda á efninu 

og víkka sjóndeildarhring þeirra og stuðla að því að þeir umgangist náttúruna af 

,,ábyrgð og virðingu í anda sjálfbærrar þróunar“ (Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur 

hluti, 1999:7-8). Fyrir kennara er mikilvægt að hafa þetta markmið í huga og viðhalda 

þar með áhuga nemenda á þessum málum. Þegar fleiri námsgreinar eru skoðaðar í 

Aðalnámskrá grunnskóla má alls staðar finna markmið sem hægt er að vinna að í 

útikennslu.  

 

Markmið námsgreina þar sem lögð er áhersla á verklegt nám og kennslu eru svipuð og 

annarra námsgreina. Þau er fjölbreytt, en flest þeirra stuðla að því að gera nemendur 

meðvitaða um umhverfið í kringum sig, sögu bæði lands og þjóðar en einnig að gera þá 

að hæfum einstaklingum í samfélaginu. Sem dæmi má nefna að námsgreinin 

heimilisfræði á samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2007) að ýta undir heilbrigt 

líferni, hagsýni og verndun umhverfisins (Aðalnámskrá grunnskóla. Heimilisfræði, 

2007:6). Með þetta í huga er hægt að kenna börnum leið til heilbrigðs lífernis með því 

að kynna hinar ýmsu afurðir sem landið gefur okkur og það sem við getum ræktað sjálf. 

Hagsýni er einnig mikilvægt að kenna börnum ásamt sjálfbærri þróun og að við þurfum 

að vernda umhverfið í leiðinni. Við megum ekki ganga of mikið á auðlindir landsins til 

að uppfylla allar okkar þarfir og kenna þeim að vera meðvitaðir neytendur.  

 

Í hönnun og smíði er áhersla lögð á að nýta sér efnisheiminn sem hefur mótandi áhrif á 

umhverfið. Í sambandi við það er kjörið að vekja nemandann til að hugsa um umhverfi 

sitt og hvernig best sé að því staðið að vinna úr afurðum þess (Aðalnámskrá grunnskóla. 

Hönnun og smíði, 2007:6).  

 

Útikennsla felur í sér útivist, en þar kemur íþróttakennslan sterk inn. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2007) segir að mikilvægt sé að sýna nemendum fram á alla þá möguleika 
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sem nánasta umhverfi og náttúran hefur upp á að bjóða (Aðalnámskrá grunnskóla. 

Íþróttir, líkams- og heilsurækt, 2007:11) Í íþróttum er einnig reynt að vinna að því að 

efla sem flesta þroskaþætti en það má auðveldlega gera úti í náttúrunni. Auk þess hafa 

allir gott að því að hreyfa sig. 

 

Íslensku má vinna með á fjölbreyttan hátt í útkennslu. Mikilvægt er að hugsa til þess að 

uppfylla kröfur um menningarlæsi eins og Aðalnámskrá grunnskóla (2007) kveður á um 

en það er skilgreint sem hæfnin til að njóta menningar og að vinna úr ýmsum þáttum 

hennar (Aðalnámskrá grunnskóla. Íslenska, 2007:7). Menningin er alls staðar í kringum 

okkur og þá ekki síst úti við þar sem hægt er að nota íslensku til að rifja upp fortíðina, 

segja frá nútíðinni og spá fyrir um framtíðina.  

 

Meðal þeirra aðferða sem vert er að nýta sér í kennslu eru vettvangskannanir og 

upplýsingaöflun en samfélagsgreinin er kjörin námsgrein til þess. Samfélagsfræði gefur 

einnig tækifæri á samþættingu við hinar ýmsu námsgreinar til að mynda 

umhverfisfræði, heimilisfræði, lífsleikni, íslensku og fleira (Aðalnámskrá grunnskóla. 

Samfélagsfræði, 2007:5). Útikennsla er kjörin vettvangur fyrir samfélagsfræði meðal 

annars til að kynna fyrir nemendum sögu landsins, nútímasamfélagið og margt fleira 

sem henni fylgir.  

 

Stærðfræði tekur mið af menningu og þjóðfélagsháttum. Hverjum og einum er 

nauðsynlegt að kunna stærðfræði til að takast á við daglegt líf og skilja samfélagið og 

umheiminn (Aðalnámskrá grunnskóla. Stærðfræði, 2007:5-6). Útikennsla stuðlar að 

verklegri kennslu sem gæti ef til vill tengt stærðfræði betur við raunveruleikann í huga 

nemenda. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) er lögð áhersla á þátt tungumálsins, lausnir 

verkefna og þrauta, röksamhengi og röksemdafærslur og að lokum líkt og komið var inn 

á hér áður, tengsl stærðfræðinnar við daglegt líf og önnur svið (Aðalnámskrá 

grunnskóla. Stærðfræði, 2007:5-6). Hér er aðeins stiklað á stóru varðandi aðalatriði 

hverrar námsgreinar og ekki allt upptalið. Kennari þarf að hafa í huga þegar útikennsla 

er valin, hvernig hægt er að koma inn á sem flestar námsgreinar og vinna að 

markmiðum Aðalnámskrá grunnskóla og skólanámskrá hvers skóla fyrir sig. Það er 

hægt að gera með því að skoða hvað er hægt að framkvæma úti við og tengja við 

náttúruna og samfélagið og samþætta við aðrar námsgreinar. Ásamt því þarf að huga að 
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því hvernig best sé að útfæra þær hugmyndir og verkefni svo að nám eigi sér stað hjá 

nemendum.  

2. Nám og kennsla 

Mikilvægt er að hafa í huga fyrirkomulag á námi og kennslu þegar útikennsla er notuð. 

Hægt er að fara margar mismunandi leiðir í kennslu til að árangursríkt nám eigi sér stað. 

Hér á eftir verður sagt frá nokkru leiðum sem fara má í útikennslu, bæði varðandi nám 

og kennslu. Kenningum fræðimannanna Lev Vygotsky og Howard Gardners verða gerð 

skil þessari umfjöllun til rökstuðnings. 

2.1. Kennsluhættir 

Við val á kennsluháttum þurfa kennarar að hafa það að markmiði að nemendur læri sem 

mest og skilji þau viðfangsefni sem verið er að fást við. Þess vegna þarf kennari við 

undirbúning kennslu að hafa í huga að viðfangsefni þarf að vera krefjandi fyrir 

nemendur á sem fjölbreyttastan hátt. Kennari þarf meðal annars að huga að 

sköpunargáfu nemenda, sjálfstæðum vinnubrögðum, tengja viðfangsefnin við reynslu 

nemenda og samvinnu þar sem hver nemandi þarf að fá að njóta sín (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999a:28). Ef kennari hefur þessi atriði í huga ætti kennslan að vera 

áhrifarík og meiri líkur á árangri.  

     

Hlutverk kennarans er margvíslegt þar sem hann er bæði þátttakandi og stjórnandi í 

kennslustund. Samkvæmt bókinni Math and Science (2007) getur námsreynsla verið 

þrenns kona. Í fyrsta lagi hvernig nemandi lærir og hvernig kennarinn tekur þátt í 

námsreynslunni. Náttúruleg námsreynsla er talin vera nemendamiðuð námsreynsla. Hún 

snýst um það að nemandi upplifir einhverja reynslu sjálfur í gegnum daglegar athafnir. 

Hlutverk kennarans er þá að útbúa áhugavert umhverfi fyrir skynfæri nemandans. 

Kennarinn fylgist með, skráir hjá sér framfarir og bregst við eftir atvikum 

(Charlesworth, R. og Lind, K, K., 2007: 26). Nemandinn skapar sjálfur aðstæður til 

náms og lærir þar af leiðandi eitthvað nýtt með hjálp kennarans.  

 

Í öðru lagi er óformleg námsreynsla. Þá grípur kennarinn tækifærið þegar nemandinn er 

að fást við eitthvað og fræðir hann eða leiðir áfram í náminu. Þetta gerir kennarinn 
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þegar hann sér að nemandinn hefur skapað aðstæður til náms. Kennarinn metur út frá 

samskiptum hvaða umræðu og krefjandi verkefni hann vill skapa fyrir nemandann þegar 

tímabært er að auka við námsreynslu hans (Charlesworth o.fl., 2007:28).  Þessa 

námsreynslu mætti tengja við kenningu Vygotsky sem verður gerð betri skil hér á eftir. 

Það er þroskasvæði barnsins sem er bilið á milli þess sem barnið getur gert sjálfstætt og 

það sem barnið getur gert með hjálp annarra, svo sem kennara eða foreldri (Lightfoot, 

C., Cole, Michael. og Cole,R, S., 2009: 24). Það sem barnið getur sjálft er takmarkað en 

með hjálp fullorðins eykst þekking barnsins. Fullorðnir geta nýtt þau tækifæri til að ýta 

undir lærdóm barnsins með því að styðja það en ekki gera hlutina fyrir það. 

 

Að lokum er það formleg námsreynsla, en það er þegar kennarinn undirbýr kennsluna 

og stýrir kennslu. Barnið er þátttakandi í kennslustundinni. Formleg námsreynsla er 

kennaramiðuð, þar sem kennarinn er í hlutverki fræðarans og nemandinn fylgir 

kennaranum (Charlesworth o.fl., 2007:28). Segja má að þetta sé nokkuð hefðbundin 

námsreynsla í skólum, en þarf samt sem áður ekki að vera slæm þrátt fyrir það. Hafa 

þarf í huga hvaða nálgun hentar best við hvert tækifæri þegar kennarinn skipuleggur 

kennslu svo að nemandinn fá sem mest út úr kennslustundinni. Einnig má huga að því 

að hægt er að útfæra ýmsar kennsluaðferðir á fjölbreyttan hátt. 

 

Vygotsky setti fram kenningu um félags- og menningarlegu þættina í lífi mannsins. Hún 

fjallar um það að bæði líffræðilegir og menningarlegir þættir spili inn í þróun barnsins 

og að barnið byggi þekkingu sína upp út frá eigin reynslu. Hann taldi að menningin væri 

stór þáttur í þessari reynslu- og þekkingaröflun. Vygotsky hélt því fram að umhverfi og 

uppeldi hefði áhrif á þróun barnsins sem á sér stað í gegnum menninguna (Lightfoot 

o.fl., 2009:23). Hann taldi að rökhugsun, hugtök, athygli og minni mótaðist af 

menningu viðkomandi, sögu-og félagsumhverfi og þar af leiðandi athöfnum hvers og 

eins (Hafþór Guðjónsson, 2010). Kenning Vygotskys styður við þá hugsun að 

útikennsla sé góð leið til náms þar sem við mótumst og lærum af gjörðum okkar, 

umhverfi og menningu. Ef litið er á útikennslu þá lærum við þegar við fáumst við 

ákveðin verkefni og þegar við notum umhverfið og samfélagið í kringum okkur til að 

læra af erum við að mótast af því. Með þetta að leiðarljósi ætti að liggja beinast við að 

efla félags- og vitsmunafærni nemenda með námsefni og kennsluháttum sem nemendur 

meðtaka betur og slaka á hefðbundinni vinnubókarkennslu (Hafþór Guðjónsson, 2010). 
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Þannig er hægt að nota það umhverfi og aðstæður sem eru okkur næst til að fræða 

nemendur og kenna með. Sá efniviður gæti verið náttúran, umhverfið í kringum okkur 

og samfélagið, bæði í heild sinni eða eingöngu nærsamfélagið og flétta námsgreinum 

skólans við þessar aðstæður þannig að námið verði raunverulegra, ekki eingöngu stafir 

og myndir í bók.   

2.2. Hugmyndir um nám 

Mismunandi hugmyndir eru til um nám. Þegar við hugsum um nám kemur yfirleitt 

skólastofa, kennslubækur, blað og blýantur upp í hugann. Það er ekki eina leiðin til 

náms að nota kennslubækur og hefðbundnar kennsluaðferðir. Auðvitað eru þessar 

námsleiðir nokkuð öruggar fyrir kennarann og flesta nemendur. Samt sem áður henta 

þær ekki öllum. Það er heldur ekki það sama sem lærist með vinnubókarvinnu og þegar 

börn læra með reynslunni og beinni upplifun. Vinnubókarvinna krefst mikillar ögunar 

til að sitja kyrr og vinna þau verkefni sem til er ætlast á meðan útivera eða önnur 

upplifun krefst þess að barnið noti öll sín skynfæri á leið sinni til náms. Sumir vinna 

ekki jafn vel með lestri og vinnubókarlærdómi og þeir myndu kannski gera ef þeir 

fengju að fara út og læra í gegnum það að fá að skoða, horfa, hlusta, þefa, snerta, prófa 

sig áfram og þar fram eftir götunum. Oft getur sú reynsla sem okkur finnst skemmtileg 

verið hvað minnisstæðust og hvað þá ef við blöndum lærdómi saman við þá hlýtur að 

skapast skemmtileg námsreynsla sem liggur lengi í minni. Vert er að vekja athygli á því 

sem börnin læra en aldrei er minnst á í skóla, það er að segja dulda námskráin. Það eru 

hlutir sem tengjast almennri hegðun og framkomu. Það getur tengst náttúrunni á ýmsan 

hátt, til dæmis í sambandi við virðingu við náttúruna, við hendum ekki rusli, tætum ekki 

upp mosa og hvernig við klæðum okkur eftir veðri þegar við förum út svo tekin séu 

einstök dæmi. Það sem dulda námskráin inniheldur er hvergi að sjá á blaði en þetta eru 

atriði sem mikilvægt er  að hafa í huga. Þetta eru almenn atriði sem kenna þarf börnum 

bæði um náttúruna og umhverfið í kringum okkur.  

 

Fjölgreindakenning Howards Gardners er kenning sem margir kennarar hafa nýtt sér í 

starfi. Hún snýst um það að hver einstaklingur hefur greind, þær geta verið fleiri en ein. 

Settar hafa verið fram hugmyndir um að þær greindir sem efstar eru tákna yfirleitt þær 

greindir sem við erum sterkust í. Fjölgreindakenningin er ekki kennsluaðferð en hún 

vísar kennurum að fjölbreytilegum kennsluaðferðum í takt við fjölgreindakenninguna til 
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að hver nemandi fái að nýta sína þróuðustu greind einhvern tíma skóladagsins. Hún 

gefur kennurum tækifæri til að þróa nýjar kennsluaðferðir en áherslan er lögð á það að 

engin ein aðferð hentar öllum nemendum (Armstrong, 2000/2001:63). Hafa ber þó í 

huga að hver kennsluaðferð markast af þeim sem notar hana og að kennsluaðferðir eru 

mjög ólíkar og hafa ólík markmið (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:10). 

Fjölgreindakenningin rennir stoðum undir það að við erum öll ólík, við höfum 

mismunandi áhugamál, greindir og lærum á mismunandi hátt. Þess vegna er mikilvægt 

fyrir kennara að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir og mismunandi nálgun á námsefninu 

og öðru sem við fáumst við daglega. 

 

Fjölgreindirnar eru átta talsins. Heiti fjölgreindanna er oft lýsandi fyrir hvað greindin 

stendur fyrir. Hér er gerð grein fyrir fjölgreindunum í stuttu máli. 

 

Málgreind: Að hafa hæfileika til að hafa áhrif með orðum og tali, það er bæði munnlega 

og skriflega. Það felur í sér hæfni til að nýta sér setningafræði, hljóðfræði, 

merkingarfræði og sveigjanleika tungumálsins í hagnýtum tilgangi. Hún er notuð til að 

sannfæra aðra, hjálp til að leggja á minnið og útskýra ýmislegt. 

Rök og-stærðfræðigreind: Að hafa hæfileika til að nota tölur til að ná árangri og 

rökhugsun. Felur í sér næmi fyrir mynstrum og tengslum, staðhæfingum og yrðingum, 

stærðfræðilegum föllum og öðrum óhlutstæðum hugtökum. Rök og stærðfræðigreind 

inniheldur flokkun, frumflokkun, alhæfingu, ályktun, útreikning og tilgátuprófun. 

Rýmisgreind:  Að hafa hæfileika til að skynja nákvæmlega hið sjónræna, rúmfræðilega 

umhverfi. Felur í sér að hafa næmni fyrir litum, línum, vídd, lögun, formi og tengslum 

þar á milli. Geta séð fyrir sér ýmsa hluti í huganum og tjá hugsanir á myndrænan hátt 

sjónrænar og rúmfræðilegar hugmyndir og hafa fullan skilning á rúmfræðilegum 

kerfum. 

Líkams- og hreyfigreind: Að hafa hæfileika til að nota líkamann til að tjá sig með. 

Hæfni til að búa til hluti og beita þeim á réttan hátt. Hafa verður sérstaklega góða 

líkamlega færni sem felur í sér samhæfingu, jafnvægi, sveigjanleika, fingrafimi, hraða, 

styrk, snertiskyn og hreyfi og stöðuskyn. 
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Tónlistargreind: Að hafa hæfileika til að skynja og meta mismunandi gæði tónlistar, 

skapa tónlist og tjá tónlist á ýmsan hátt. Hafa næmni fyrir eftirtöldum hlutum: tónhæð, 

takti, laglínu, hljómblæ eða tilbrigðum. 

Samskiptagreind: Að hafa hæfileika til að skilja aðra og greina skap viðkomandi, 

tilfinningar og innri hvöt. Sá einstaklingur getur verið næmur fyrir svipbrigðum fólks, 

rödd og hegðun fólks. 

 

Sjálfsþekkingargreind: Að hafa hæfileika til að þekkja sjálfan sig og starfa og lifa 

samkvæmt því. Einstaklingurinn hefur skýra sjálfsmynd og þekkingu á styrk og 

veikleikum sínum. 

 

Umhverfisgreind: Að hafa hæfileika til að skilja umhverfið og vera næmur fyrir því. 

Einstaklingurinn þekkir og flokkar tegundir í dýra og jurtaríkinu í umhverfi sínu 

(Armstrong, 2000/2001:44). 

  

Ef litið er á þessar átta fjölgreindir má sjá að oft eru þetta greindir sem lýsa í raun 

áhugamáli okkar. Við getum verið sterk í einni eða fleiri greind. Sem kennari er gott að 

nýta sér sterku hliðar nemenda til að miðla þekkingu þar sem börn læra oft betur í 

gegnum það sem þau þekkja og það sem hentar einum hentar ekki öðrum. Einnig er gott 

að nota sterku hliðarnar til að byggja upp veiku hliðarnar. Í útikennslu nýtast margar 

greindir. Það er að segja við fáum tækifæri til að nota umhverfisgreindina okkar, 

samskiptagreind, líkams- og hreyfigreind, rýmisgreind og rök og stærðfræðigreind. 

Þetta eru þær greindir sem koma hvað sterkast inn þó að auðvitað séu hinar notaðar líka 

en það fer líka eftir því viðfangsefni sem kennarinn ákveður að nota. Öll skynfæri eru 

notuð þegar verið er úti í náttúrunni og þegar verið er að meðtaka umhverfið í kring. Í 

námi sem skipulagt er út frá hugmyndum fjölgreindakenningarinnar er notast við 

mismunandi skynjun. Skynfærin gera okkur kleift að skynja hluti sem við þekkjum ekki 

á meðan við lærum á umhverfið okkar með því að þefa, snerta, horfa og hlusta.  

 

 



19 
 

3. Flúðaskóli í Hrunamannhrepp 

Flúðaskóli er grunnskóli sem staðsettur er á Flúðum í Hrunamannahrepp. Í skólanum 

eru nemendur frá 1.-10. Bekk. Unnið hefur verið skemmtilega með útikennslu í 

skólanum í nokkur ár. Flúðaskóli fékk Menntaverðlaun Suðurlands árið 2009 fyrir 

verkefnið Lesið í skóginn sem er liður í útikennslunni (Flúðaskóli, e.d.). Flúðaskóli 

heldur úti vefsíðu þar sem upplýsingar er að finna um verkefni tengd útikennslunni og 

náttúrufræði. Slóðina á vefinn má finna hér http://kennsla.fludaskoli.is/utikennsla/

 . 

Skólastefna Flúðaskóla er skýr og þar koma fram markmið um að efla tengsl skólans við 

umhverfið og samfélagið og að nýta menningarleg og atvinnutengd einkenni 

samfélagsins í skólastarfinu. Bent er á að auka þurfi skilning á samábyrgð okkar í 

samskiptum mannsins við umhverfi sitt og innbyrðis milli mannsins og samfélagsins 

(Flúðaskóli, e.d.). Til að ná þessum markmiðum  er reynt að nota heildstæðar og 

fjölbreyttar kennsluaðferðir sem stuðla að því að sýna hvað umhverfið og samfélagið 

hafi upp á að bjóða. Það þarf að vekja nemendur til umhugsunar um sameiginlega 

ábyrgð og að þeir læri að bera virðingu fyrir náttúru og  sýni góða umgengni við landið. 

Áframhaldandi þróunarverkefni eru í gangi í skólanum svo sem með útikennslu og 

grenndarskóg og með því er verið að byggja upp þekkingu á ákveðnum sviðum 

(Flúðaskóli, e.d.). Þessi markmið skólans eiga vel heima í slíku samfélagi sem Flúðir 

eru þar sem allt iðar af litskrúðugu mannlífi, vinnusemi, fjölbreyttu atvinnulífi, 

menningu og svona mætti lengi telja.  

  

Í sveitarfélaginu og á Flúðum er fjölbreytt atvinnulíf og mikilfengleg náttúra. Mikið er 

um gróður og kletta enda oft afar mikil veðursæld sem er einn þáttur í því hversu vel 

gróðurinn dafnar. Það sem einkennir atvinnulífið á Flúðum er helst garðyrkja og annar 

búskapur. Margar garðyrkjustöðvar eru á staðnum og því margir sem vinna við að rækta 

grænmeti eða koma nálægt því á einn eða annan hátt. Mikill jarðhiti er á svæðinu sem 

nýttur er í garðyrkjunni og sýnir sig í  hverum, heitum laugum og lækjum sem eiga 

eflaust sinn þátt í gróðursældinni á Flúðum. Mörg bú eru á staðnum svo sem hrossabú, 

kúabú, sauðfjárbú, hænsna- og kjúklingabú og þar að auki öll þau heimilisdýr sem finna 

má í hefðbundnum sveitum landsins. Auk garðyrkjunnar og búskaparins er verslun, 

ferðaþjónusta og nokkur lítil fyrirtæki. 

 

http://kennsla.fludaskoli.is/utikennsla/
http://kennsla.fludaskoli.is/utikennsla/
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Ef gengið er um Flúðir og nágrenni ber alltaf eitthvað nýtt fyrir augu sem dæmi má 

nefna stuðlabergsnámu, gamalt fjárbað, skógrækt, fjöll í næsta nágrenni, hveri og liti í 

umhverfinu sem myndast út frá heita vatninu, fjölbreyttum gróðri og margt fleira. Ef 

litið er á nánasta umhverfi í þeim tilgangi að nýta það til lærdóms er margt að finna á 

Flúðum sem hægt er að nýta til náms og margar leiðir til að samþætta ýmsar 

námsgreinar.  

 

                   

  

1.Hrunalaug/gamalt fjárbað.                           2. Klettar til að klifra í og rannsaka. 

            

Útikennslusvæði Flúðaskóla er skógur og svæði í kringum hann. Í vettvangsferð minni 

þangað sá ég að við skóginn er að finna læk, heitan hver, kletta, ýmsar tegundir af trjám 

og margt fleira. Þar er búið að setja upp nokkur kennslusvæði fyrir ákveðnar 

námsgreinar. Til að mynda er sér aðstaða fyrir íslensku þar sem búið er að koma fyrir 

púlti og nokkrum bekkjum í kringum það. Þar er einnig íþróttaaðstaða eða svokölluð 

skólahreystiþraut með alls konar þrautum inni í skóginum sem reyna á hreysti barnanna. 

Alls staðar í trjánum hangir einhvers konar dót eins og nokkrar málm-dollur sem nýttar 

eru í tónlist og óróar úr könglum sem nemendur hafa búið til. Skóginn umlykur eins 

konar klettagarður sem hægt er að nota til að klifra í eða sem skjól í vondu veðri. 

Skólinn hefur komið upp eldstæði og skýli í skóginum, en í skýlinu er kista sem geymir 

ýmsar gersemar sem nemendur og kennarar hafa búið til og eru notaðar í kennslu. Þetta 
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útikennslusvæði er samnýtt af grunnskólanum og leikskólanum og því margir sem koma 

að þessu svæði og börnin þekkja það allt frá leikskólaaldri.  

 

                     

3.Skýli, kista og eldstæði.                                              4.Kennslusvæði og ræðupúlt fyrir íslensku. 

 

3.1. Viðtöl við kennara úr Flúðaskóla 

Tekin voru viðtöl bæði við kennara og nemendur í Flúðaskóla til að fá örlitla innsýn inn 

í starf skóla sem hefur tileinkað sér útikennslu. Þessi viðtöl gefa sýnishorn af einni leið 

sem skóli hefur unnið eftir. Tekin voru viðtöl við 3 kennara í Flúðaskóla sem sjá mikið 

um útikennsluna. Þeir voru spurðir um markmið útikennslunnar og almennt um starfið í 

kringum útikennsluna og gáfu þeir upplýsingar sameiginlega í tölvutæku formi. 

Spurningalistinn var eftirfarandi: 

 

 Hver eru helstu markmið útikennslunnar í Flúðaskóla? 

 Hversu oft er útikennsla í viku/mánuði/önn (eftir því sem við á)? 

 Eru börnin jákvæð gagnvart útikennslunni, af hverju? 

 Hvaða námsgreinar hafa verið nýttar í útikennslu? 

 Á hvaða hátt hafa þessar námsgreinar nýtt sér útikennslu? 

 Hvaða álit hefur þú sem kennari á útikennslu, af hverju? 

 Hver er þín stefna í þinni útikennslu í framtíðinni? 

 Hafið þið nýtt annað svæði til útikennslu en skóginn og skólalóðina? Til dæmis 

 til að kynna börnum samfélagið í heild sinni það er að segja ; atvinnuhætti, 

 mannlífið og byggingar? 
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 Er þemanám í útikennslunni, getur þú lýst því eða komið með dæmi? 

 Eru námsgreinar samþættar í útikennslunni, hvernig? 

 

Kennarar Flúðaskóla benda á að markmið útikennslunnar sé að gefa tækifæri á 

fjölbreyttum kennsluháttum, skynja og uppgötva umhverfi sitt. Einnig benda þeir á þá 

leið að nemendur læra að þekkja umhverfi sitt og samfélag með því að fara reglulega í 

heimsóknir á vinnustaði, framleiðslufyrirtæki og byggðasafn á staðnum. Útikennsla 

snýst líka um hreyfingu og eykur hún þol og þrek nemenda í ýmsum verkefnum. Einnig 

læra þeir að bera umhyggju og virðingu fyrir nánasta umhverfi sínu og skoða það í 

víðara samhengi. Þessi markmið má bæði bera saman við Aðalnámskrá grunnskóla 

(1999/2007) og skólastefnu skólans sem nálgast má á þessari slóð, 

http://fludaskoli.is/index.php?option=com_docman&Itemid=121. Meginatriðin koma 

þar  fram um útikennslu, almenna kennslu og þekkingu á náttúrunni og 

grenndarumhverfi. 

 

Útikennsla í Flúðaskóla er þrisvar á skólaárinu og eru þá nýttir þrír dagar í senn. Þetta 

eru svokallaðar útikennsluvikur sem hver kennari skipuleggur. Á vorin er til dæmis 

sameiginleg útikennsla sem eru svokallaðir skógardagar sem eru vel skipulagðir af 

stýrihóp og unnið er að ákveðnum verkefnum úti í skógi og nágrenni. Þá er nemendum 

skólans skipt í aldursblandaða hópa (Viðtal við þrjá kennara í Flúðaskóla, 2011). Þegar 

viðtalið var tekið við kennarana er líklegt að ekki hafi verið búið að skipuleggja né 

framkvæma mikið í útikennslunni þar sem þær nefndu ekki mörg dæmi um fleiri 

útikennsluvikur. Fyrir utan þessar skipulögðu útikennsluvikur eru kennarar hvattir til að 

nýta sér útikennsluaðstöðuna. Stundum eru námsgreinar kenndar sem þemanám til 

dæmis í náttúrufræði og víkingaverkefni einnig er útikennsluval hjá 8.-10.bekk (Viðtal 

við þrjá kennara í Flúðaskóla, 2011). Ef litið er til viðhorfa barnanna að mati kennara 

eru þau í flestum tilfellum jákvæð en þá helst seinni hluta vetrar þegar vorið fer að 

nálgast. Börnunum þykir þetta góð tilbreyting frá inniverunni og sumir njóta sín betur 

úti í náttúrunni og hafa allar námsgreinar verið kenndar að einhverju leyti utandyra 

(Viðtal við þrjá kennara í Flúðaskóla, 2011). Það að sumir njóti sín betur úti í náttúrunni 

en inni í skólastofu er fróðlegt svar þar sem hægt væri að tengja það við 

Fjölgreindakenningu Gardners, ef til vill eru það þeir sem njóta sín betur sem fá að nýta 

sína greind úti við sem ekki er gert inni og fá að nálgast viðfangsefni á annan hátt.  

http://fludaskoli.is/index.php?option=com_docman&Itemid=121
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Álit kennara á útikennslunni er það að þeir telja að börnin fái nýja sýn á umhverfi sitt til 

dæmis þegar nemendur læra að þekkja jurtir, fugla og trjátegundir og upplifa nám í 

gegnum skilningarvitin. Þau verða þannig frekar þátttakendur í náminu (Viðtal við þrjá 

kennara í Flúðaskóla, 2011). Þetta er vel hægt að tengja við kenningu Vygotskys þar 

sem hann segir að barnið byggi upp þekkingu sína með eigin reynslu (Lightfoot, C., 

Cole, Michael., Cole,R, S., 2009:23). Stefnt er á að halda áfram á sömu braut og vera 

vakandi fyrir nýjum hugmyndum sem gætu nýst í þessu skólaumhverfi  (Viðtal við þrjá 

kennara í Flúðaskóla, 2011).  Ef litið er á svokallaða grenndarkennslu, það er hvernig 

skólinn notar annað umhverfi en skólalóðina og skóginn til kennslu. Þá er farið í 

heimsóknir til fyrirtækja á staðnum og nemendur kynna sér starfsemi þeirra svo sem 

gróðurhús, Flúðasveppi, Límtrésverksmiðjuna og farið í heimsóknir á bændabýli í 

sveitinni (Viðtal við þrjá kennara í Flúðaskóla, 2011). 

 

Þemanám og samþætting námsgreina kemur einnig við sögu útikennslu í Flúðaskóla. 

Náttúrufræðin er oft kennd í þemanámi og eru náttúrufræðiblogg sem finna má á 

heimsíðu Flúðaskóla liður í þeirri kennslu. Víkingaþema var á miðstigi á síðasta ári þar 

sem börnin fræddust um víkinga. Nám fór fram innan og utandyra en var útikennslan 

eingöngu frá janúar til apríl, þá var endað á foreldraskemmtun í skóginum (Viðtal við 

þrjá kennara í Flúðaskóla, 2011). Samþætting er ekki notuð skipulega yfir veturinn en á 

vordögum eða svokölluðum skógardögum er mikil samþætting og er alltaf passað upp á 

að fara inn á sem flestar námsgreinar. Stundum samþætta kennarar saman greinar sínar í 

útikennslu til dæmis smíði, heimilisfræði og myndmennt. Þetta er þó mjög misjafnt eftir 

áhugasviði kennara. Sumir eru duglegir og aðrir áhugalitlir. Útikennsla býður mikið upp 

á samþættingu námsgreina. Þegar farið er út með nemendur er þeim kennt á umhverfið, 

svo sem að þekkja jurtir og fugla um leið og lagt er inn námsefni sem getur verið um allt 

aðra hluti (Viðtal við þrjá kennara í Flúðaskóla, 2011).  

 

Eins og sjá má er nokkuð skýr stefna og regluleg iðkun í útikennslu og kennarar hvattir 

til að gera meira. Oft getur áhugasvið kennara verið misjafnt og því gera sumir minna en 

aðrir í þessum málum. Það þarf ekki að vera neikvætt þar sem það sýnir frekar alla þá 

möguleika í kennslu sem hægt er að nýta sér. 
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3.2. Viðtöl við nemendur úr Flúðaskóla 

Tekin voru viðtöl við 3 nemendur úr Flúðaskóla á ólíkum aldri af öllum aldursstigum 

skólans. Nemendur voru 7 ára strákur, 12 ára stelpa og 15 ára stelpa. Þetta eru börn sem 

öll hafa gaman af útivist í daglegu lífi og búa í sveit nálægt Flúðum. Viðtölin voru tekin 

við eitt barn í einu og rætt við þau um svör þeirra. Spurningalistinn var eftirfarandi, þó 

var orðalagi á spurningum breytt fyrir yngsta barnið til að það myndi skilja betur 

spurningarnar: 

 

 Hvað er útikennsla? 

 Hvar og hvernig fer útikennslan fram? 

 Í hvaða námsgreinum ertu aðallega í útikennslunni? 

 Hvað finnst þér þú aðallega læra af útikennslunni? 

 Heldur þú að það sem þú lærir í útikennslunni eigi eftir að nýtast þér í 

 framtíðinni þegar þú ert orðin stór? Hvernig? 

 Hvað finnst þér skemmtilegast í útikennslunni? Af hverju? 

 Hvað finnst þér leiðinlegast í útikennslunni? Af hverju? 

 Hvaða verkefni finnst þér eftirminnilegast síðan þú byrjaðir í útikennslu? 

 

Börnin voru oft með svipuð svör um það sem varðaði almennt um útikennslu í 

skólanum nema ef til vill sá sem er 7 ára. Það sem var eftirtektarverðast við svör hans 

var það að á meðan 12 og 15 ára stelpurnar svöruðu um hvað útikennslan væri, að það 

væru þegar þau færu út í skóg að læra og fara í leiki. Þá svaraði 7 ára strákurinn að það 

sem honum fannst vera útikennsla væri ,,bara svona að leika“ (Viðtal við þrjá nemendur 

í Flúðaskóla, 2011). Af þessu svari hans má álykta að ef til vill gera börn á þessum aldri 

sér oft ekki grein fyrir því námi sem fer fram svo lengi sem það er skemmtilegt og því 

má ætla að honum finnist gaman í útikennslunni. Einnig má benda á að í leikskóla eru 

börn oft vön því að læra í gegnum leikinn. Þar læra þau meðal annars að sjá hluti frá 

öðrum sjónarhornum og vinna úr tilfinningum og atburðum (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007).   

 

Útikennsluna sögðu þau fara fram allsstaðar á skólalóðinni, það er út í skóginum og rétt 

hjá skólanum. Þau sögðu að þegar það væri gert væri nemendum skipt í litla hópa, litlir 
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krakkar með stórum og þeim skipt á stöðvar, sem er örlítið á mis við það sem 

kennararnir sögðu. Það eru útkennsluvikur 3-4 sinnum á ári, líkt og kennararnir nefna. 

Öll sögðu börnin frá verkefnum sem þau hafa leyst í útikennslu í skólanum. Sá yngsti 

talaði meðal annars um það hvað honum hefði fundist gaman að mæla og meta hvað 

skólinn væri stór (Viðtal við þrjá nemendur í Flúðaskóla). 12 ára stelpan sagði meðal 

annars frá fjarsjóðsleit, þar sem nemendur þurftu að leita að fjarsjóð sem falin var í  

umhverfinu við skóginn og Skólahreysti sem er braut sem nemendur þurfa að leysa með 

hreysti og hreyfingu (Viðtal við þrjá nemendur í Flúðaskóla). Elsta stelpan nefndi einnig 

ýmis verkefni en það sem hún lýsti allra mest var þegar hún var í náttúrufræði. Þar áttu 

þau að reikna út hversu mörg skordýr og köngulær væru í jörðinni á einum fermetra 

með hjálp gefinna útreikninga (Viðtal við þrjá nemendur í Flúðaskóla). Einnig nefndu 

þau að þau færu aldrei eingöngu með sínum kennara út (Viðtal við þrjá nemendur í 

Flúðaskóla). Af því má álykta að ef til vill sé mismikill vilji hjá kennurum að nýta sér 

þessa aðstöðu sem er til staðar og að nýta sér það að börnin hafa gaman að því að fara 

út. En verkefnin sem nefnd eru gefa gott dæmi um það hversu fjölbreytt verkefni eru 

unnin í skólanum. 

 

Börnin voru spurð hvað þeim fyndist um það sem þau hafa lært í útikennslu og hvað 

þau teldu að gæti nýst þeim í framtíðinni sem þau hafa lært. Svarið sem var mest 

afgerandi kom frá 12 ára stelpunni sem fannst hún aðallega læra í náttúrufræði (Viðtal 

við þrjá nemendur í Flúðaskóla, 2011). Það má vera að aðaláherslan sé lögð á 

náttúrufræði í skólanum en síðan er einnig hægt að álykta að þau tengi útikennslu 

aðallega við náttúrufræði þar sem hún fer fram úti í náttúrunni. Það sem þau töldu að 

gæti nýst þeim í framtíðinni voru aðallega verkefni sem snerust um hagnýta hluti svo 

sem matreiðslu, mælingar, kveikja eld og læra að bjarga sér úti í náttúrunni (Viðtal við 

þrjá nemendur í Flúðaskóla, 2011). Það sem er áberandi við mat nemenda á hvað þeir 

teldu að myndi nýtast þeim í framtíðinni, hvaða verkefni þeir töldu vera skemmtilegust 

og eftirminnilegust, var að verkefnin voru verkleg, fjölbreytt og reyndu á mismunandi 

getu þeirra.  

 

Þegar börnin voru spurð út í það hvað þeim fannst leiðinlegast við útikennsluna voru 

svörin misjöfn, yngsta barnið svaraði til dæmis ,,bara ekkert“ (Viðtal við þrjá nemendur 

í Flúðaskóla, 2011). Það sem ég taldi vera áhugaverðast var svar hjá 12 ára stelpunni þar 
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sem hún svarar að henni finnist leiðinlegast að gera ,, eitthvað sem við gætum alveg eins 

gert inni“ (Viðtal við þrjá nemendur í Flúðaskóla, 2011). Af þessu svari má dæma að 

börnin gera sér að einhverju leyti grein fyrir að útikennsla snýst um að vinna verkefni 

úti sem eru venjulega ekki unnin inni í skólastofu og verkefni sem krefjast eiginleika 

náttúrunnar og nærumhverfisins.  

 

Mikilvægt er að fá sjónarhorn barnanna þegar litið er til útikennslu og annarrar kennslu 

til að fá þeirra álit og hvaða áhrif útikennslan hefur á þau. Hefur útikennslan þau áhrif 

sem til er ætlast? Hafa þau gaman af útikennslu? Hvað finnst þeim leiðinlegt? Svör við 

þessum spurningum geta leiðbeint kennurum í kennslu sinni og sýnt fram á það sem er 

hægt að bæta. Í viðtali við börnin var áberandi hvað þau töluðu mikið um verkefnin sjálf 

sem þau höfðu unnið og hvernig þau lýstu þeim fyrir mér. Ég tel það sýna hversu vel 

þau taka eftir í útikennslunni og finnst það áhugavert sem þau eru að vinna að. Aftur á 

móti held ég að þau geri sér ekki grein fyrir því sem þau læra almennt í útkennslunni 

eins og virðingu við náttúruna, siðferði og hópefli sem hægt er að tengja við duldu 

námskrána. En þó að nemendur séu ekki endilega meðvituð um þennan lærdóm þýðir 

það ekki að þau læri ekki neitt. 
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4. Hugmyndabanki 

Hugmyndabanki þessi er unninn fyrir kennara sem vilja reyna nota náttúruna og 

umhverfið til kennslu með börnum á yngsta stigi í grunnskóla. Hugmyndir að 

verkefnunum eru hugsaðar til þess að hægt sé að nota þær eins og þær eru, sem kveikju 

eða að hver kennari geti útfært þær á sinn hátt. Hugmyndirnar eru fengnar héðan og 

þaðan og verður þess getið hverju sinni hvaðan þær koma. Verkefnin eru útfærð á 

ýmsan hátt og innihalda ýmis viðfangsefni sem hægt er að nota á hvaða svæði sem er en 

síðan eru önnur sem eru sérstaklega hugsuð út frá þeim sérkennum sem svæðið í 

kringum Flúðir hefur að geyma, svo sem jarðhita, hveri, stuðlaberg, garðyrkju og annan 

landbúnað. Verkefnin eru útfærð með tilliti til að nýta fjölgreindir og að gefa færi á að 

skapa reynslu. Það er að segja að börnin öðlist námsreynslu sem tengist 

raunveruleikanum og að verkefnin eru hugsuð sem leið til að nálgast börn á ýmsan hátt. 

Reynt var að hafa fjölbreytileikann að leiðarljósi í vali á verkefnum. 

Mikilvægt er að hafa í huga áður en lagt er af stað í útikennslu hvað skal hafa meðferðis. 

Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um það að vera með mikinn fjölda nemenda úti getur 

kallað á ýmsar aðstæður. Börnin geta slasað sig, orðið kalt, svöng og þar fram eftir 

götunum. Því er mikilvægt að vera vel útbúinn svo að útivistin verði öllum ánægjuleg. 

Hér kemur listi með hlutum sem heppilegt er að hafa með í bakpoka þegar haldið er í 

útikennslu, en þetta er þó einungis hugmynd: 

 

 Skyndihjálparkassi 

 Sími 

 Snýti bréf 

 Plastglös 

 Plastpoka 

 Stækkunargler 

 Lítil box 

 Blöð-hörð spjöld-blýanta 

 Sjónauka 

 Sessur 

 Hressing 

 Myndavél 

 

Hugmynd að lista er fengin úr bókinni Allir út í náttúruna:hugmyndir að verkefnum 

fyrir leikskólabörn eftir Önnu Gínu Aagestad og Júlíönu Vilhjálmsdóttur (2008). 
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Áður en haldið er út er nauðsynlegt að börnin séu upplýst um áfangastað, reglur og 

meginviðfangsefni. Þegar út er komið getur reynst erfitt að ná sambandi við börnin öll í 

einu, þess vegna er betra að þau fari öll út með sömu vitneskju, reglur og viðfangsefni. 

Börnin þurfa einnig að vita hvert skal leita ef eitthvað kemur upp á og að þau skuli 

aldrei fara í burtu af svæðinu þar sem þau eru nema hafa samband við kennarann sinn. 

Nemendur þurfa þar af leiðandi að vita á hvaða svæði þau eiga að vera og hvert þau 

mega ekki fara, hvort sem það er hættulegt eða of langt í burtu frá kennaranum. Þessi 

atriði er oft hægt að tvinna saman við námið. Til dæmis ef hitauppsprettur og hverir eru 

nálægt er tilvalið að kenna þeim um útlitseinkenni sem má finna í kringum slík svæði 

svo sem skærgrænan mosa, gufu og margt fleira, þannig læra þau á umhverfið sitt. Oft 

eru smáatriðin meðal þess sem þarf að hafa í huga í útivist og þá er gott að huga að 

salernisaðstöðu. Börnin þurfa að vita hvert þau geta farið en einnig að láta kennarann 

vita ef til þess kemur. Þessi smáatriði skipta öllu máli þegar kemur að útikennslu til að 

hún heppnist vel, verði ánægjuleg og betur gangi að vinna verkefni sem henni tengjast. 

 

Eins og áður sagði þá inniheldur hugmyndabanki þessi hugmyndir að verkefnum sem 

hægt er að nota í kennslu eða útfæra á annan hátt. Þessi verkefni geta verið kveikja eða 

hugmynd að einhverju stærra verkefni. Sagt er frá markmiðum verkefnanna, gögnum 

sem þarf að hafa meðferðis, hvaða tími ársins hentar best og lýsing á verkefninu sjálfu. 

Þess ber að geta að sum verkefnin eru ekki fullgerð og því einungis hugmynd sem er 

hægt að útfæra á ýmsa vegu eða blanda saman við aðra kennslu eða aðrar hugmyndir. 

 

Planta/dýr vikunnar 

Allar árstíðir 

 

Markmið: Nemendur öðlast smátt og smátt þekkingu á ýmsum lífverum sem finna má í 

náttúrunni og kynnast einkennum þeirra, bæði útliti og háttum. 

 

Gögn: Myndavél, blað/harðspjald, sjónauka, stækkunargler, plastvasi og fræðibók sem 

hentar hverju sinni, hér koma nokkur dæmi: Íslenska flóra með litmyndum, Dulin 

veröld: smádýr á Íslandi, Plöntuhandbókin: blómplöntur og byrkningar, Ég greini tré: 

greiningarlykill um tré og runna, Fuglar á Íslandi og öðrum eyjum í Norður 

Atlandshafi, Fuglavefurinn.  
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Lýsing á verkefni: Valdir eru tveir nemendur í viku sem finna í sameiningu plöntu eða 

dýr sem þeim finnst áhugavert og vilja fræðast meira um. Þeir fá eina viku til að kynnast 

plöntunni eða dýrinu með því að skoða það, fræðast um það í fræðibókum og ná 

myndum af því ef það er möguleiki sem þeir síðan setja á harðspjaldapappír. Verkefnið 

sem nemendur vinna á að innihalda mynd af plöntunni eða dýrinu annaðhvort teiknuð 

eða tekin með myndavél þar sem fram koma útlitseinkenni og sérkenni. Hægt er að 

útfæra verkefnið fyrir nemendur allt frá 6 ára til 9 ára. Þegar nemendur eru yngri er gott 

að einfalda umgjörðina um verkefnið en þegar nemendur eru eldri þarf að gera meiri 

kröfur. Þegar verkefnið er fullbúið kynna nemendur fyrir bekknum sínum plöntuna eða 

dýrið sem þeir völdu. Blaðinu með verkefninu er komið fyrir í plastvasa og passað að 

ekki komist raki inn í hann og verkefnið hengt upp á skólalóðinni eða á útisvæði skólans 

þar sem allir geta skoðað. 

 

Hugmynd að verkefni er fengin af útikennsluvef Flúðaskóla, hann er að finna á þessari 

slóð, http://blogg.fludaskoli.is/throunarstarf/page/2.  

 

Mynstur 

Vetur 

Markmið: Nemendur öðlast þekkingu á mynstrum og að mynstur er að finna alls staðar í 

kringum okkur. Nemendur læra að mynstur eru ekki eingöngu regluleg form heldur geta 

þau líka verið óregluleg og náttúruleg. 

Gögn: Vatnslitir, penslar og myndavél. 

Lýsing á verkefninu: Kynnt eru fyrir nemendum mismunandi mynstur í náttúrunni. 

Hægt er að hafa meðferðis myndir af mynstrum sem nemendur skoða og finna 

samskonar mynstur úti í náttúrunni Þetta verkefni er árstíðabundið þar sem unnið er 

með klaka og vatnsliti. Nemendur nota vatnslitina til að greina mynstur í klakanum, 

einnig er hægt að prófa að mála sporin í snjónum með vatnslitum. Ímyndunaraflið getur 

farið á flug í þessu verkefni þar sem ýmsar kynjamyndir geta myndast. 

 

http://blogg.fludaskoli.is/throunarstarf/page/2
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Hugmynd að verkefni er fengin frá Arnheiði Sigríði Þorvaldsdóttur, deildarstjóra á 

elstu deild á leikskólanum Undralandi. 

 

Mynstur 

Haust/vor 

Markmið: Nemendur öðlast þekkingu á laufblöðum, hvernig þau eru uppbyggð og auka 

þar með hugtakaskilning sinn. Þeir læra að þekkja mynstur og að mynstur er að finna 

alls staðar í kringum okkur. Nemendur læra að mynstur eru ekki eingöngu regluleg form 

heldur geta þau líka verið óregluleg og náttúruleg.  

Gögn: Þunnur pappír, stækkunargler, blýantar og laufblöð. 

Lýsing á verkefninu: Kynnt er fyrir nemendum mismunandi mynstur í náttúrunni. Hægt 

er að hafa meðferðis mynstur myndir sem nemendur skoða og finna samskonar mynstur 

úti í náttúrunni. Þetta verkefni er árstíðabundið þar sem unnið er með laufblöð. 

Mögulegt er að vinna þetta verkefni að hausti til eða að vori. Nemendur finna laufblöð 

sem eru sterkleg og skoða æðarnar í laufblaðinu, hvernig mynstur mynda þær? 

Nemendur skoða uppbyggingu laufblaðsins og nota þunnt blað og blýant til að taka í 

gegn mynstrið í laufblaðinu. Hægt er að nota alls kyns laufblöð og bera saman mynstrin. 

Nemendur geta síðan litað myndirnar og hengt upp í skólastofunni. 

Þegar verið er að vinna með mynstur er gaman að benda nemendum á fleiri mynstur en 

eingöngu laufblöðin, svo sem mynstur sem finna má í trjáberki, árhringi í stofni trjáa, 

steinhellur og margt fleira. 

Hugmynd að verkefni er fengin úr bókinni Allir út í náttúruna:hugmyndir að verkefnum 

fyrir leikskólabörn eftir Önnu Gínu Aagestad og Júlíönu Vilhjálmsdóttur (2008). 
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Form og flokkun 

Allar árstíðir 

Stuðlabergsnámur í Hrepphólum 

Markmið: Nemendur öðlast þekkingu á formum og að form er að finna alls staðar í 

kringum okkur. Nemendur kynnast reglulegum formum og óreglulegum. Einnig læra 

þeir að þekkja mismunandi tegundir af bergi. Þeir öðlast færni í að flokka eftir 

mismunandi eiginleikum. Auka hugtakaskilning. 

Gögn: Myndavél, myndir með reglulegum formum, fræðibók um steina og berg, 

minnisbók og blýant. 

Lýsing á verkefninu: Farið er í vettvangsferð að stuðlabergsnámu hjá Hrepphólum í 

Hrunamannahreppi. Kynnt er fyrir nemendum mismunandi form sem finna má í 

náttúrunni. Hægt er að hafa meðferðis form sem nemendur skoða og finna samskonar 

myndir úti í náttúrunni. Skemmtileg form er að finna í stuðlabergi og gaman er fyrir 

börn að kynnast þessari gerð af bergi. Nemendur skoða stuðlaberg með form í huga og 

bera saman mismunandi tegundir af steinum og bergi. Nemendur velti fyrir sér hvort 

hægt sé að byggja úr stuðlabergi eða er betra að gera það með hringlaga steinum? 

Hvaða steinar ætli hafi verið mest notaðir til bygginga í gamla daga? Að lokum safna 

nemendur sér nokkrum steinum sem þau síðan flokka eftir eiginleikum sem þau finna 

sjálf upp á. Hægt er að flokka steinana nokkrum sinnum og breyta flokkunum, 

mikilvægt er að ræða um þau hugtök sem koma upp í sambandi við formin og kenna 

nemendum ný hugtök og orð í því samhengi. 

Flokkunarverkefni er hægt að útfæra á margan hátt með því að vera með mismunandi 

efni til að flokka. Hægt er að nota köngla, laufblöð, skordýr og margt fleira. Mikilvægt 

er að fá nemendur til að finna upp flokka sjálfir til að auka orðaforða og 

hugtakaskilning. 

Hugmynd að verkefni er fengin eftir að hafa skoðað stuðlaberg. 
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Smádýr og heimkynni þeirra 

Allar árstíðir en þó helst vor og haust. 

Markmið: Nemendur kynnast smádýrum í nágrenninu, mismunandi heimkynnum þeirra, 

einkennum og fæðu. 

Gögn: Háfur/sigti, fötur, stækkunargler, hitamælir, flöskur, myndavél, fræðibók um 

smádýr til dæmis Dulin veröld: smádýr á Íslandi, blýantur og minnisbók. 

 

   5. Lækur við útikennslusvæði Flúðaskóla. 

 

Lýsing á verkefninu: Farið er í vettvangsferð í næsta nágrenni skólans þar sem finna má 

læki. Nemendur skoða læki í nágrenni skólans, þeir geta verið heitir eða kaldir. Þó skal 

kennari vera búinn að athuga svæðið og finna út hvaða heitu læki er óhætt fyrir börnin 

að skoða því hverasvæði geta verið mjög hættuleg. Nemendur reyna að finna smádýr í 

lækjunum sem þeir geta veitt með háfi eða sigti, setja ofan í fötu og greina þau með 

hjálp fræðibóka. Mikilvægt er að nemendur geri sér grein fyrir hvers smádýrin þarfnast 

til að lifa. Það er að segja gróðurs, fæðu og fleira. Nemendur reyna að finna það út og 

setja ofan í með dýrinu. Gaman er að skoða dýrin með stækkunargleri til að kanna 

líkamsbyggingu þeirra og útlit. Nemendur halda lífi í smádýrunum í nokkra daga í 

kennslustofu sinni eða úti við. Síðan er farið í sleppitúr þegar búið er að rannsaka dýrin 

og þeim sleppt út í náttúruna. 

Hugmynd að verkefni er fengin frá námskrá leikskólans Undraland sem finna má á 

þessari slóð, http://undraland.is/index.php?option=com_docman&Itemid=74. 

 

http://undraland.is/index.php?option=com_docman&Itemid=74
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Árstíðabreytingar 

Vetur/vor 

Markmið: Nemendur kynnast hverum og hitauppsprettum. Þeir læra um árstíðabundnar 

breytingar sem verða á umhverfinu í kringum þessi svæði. Einnig læra þau um hringrás 

vatnsins. 

Gögn: Myndavél, hitamælir, minnisbók og blýantur. 

Lýsing á verkefninu: Farið er í könnunarleiðangur einu sinni að vori þegar er hlýtt og 

svo aftur þegar er frost úti að vetri. Farið er að nálægum hverum og hitauppsprettum í 

sveitinni og umhverfið í kringum þær skoðaðar. Gott er að hafa í huga spurningar fyrir 

börnin eins og hvert gufan úr hverunum fari þegar hún stígur upp? Af hverju rignir? 

Útlit er mismunandi eftir árstíðum í kringum hitauppsprettur og því er gott að taka 

myndir af breytingunum á milli árstíða. Nemendur geta skrifað niður vangaveltur um 

umhverfið, spáð fram í tímann hvernig verður það í frosti og svo framvegis. Athugið að 

gott er að nýta tækifærið þegar verið er að skoða árstíðabreytingar hjá hitauppsprettum 

að skoða einnig litbrigði jarðarinnar í kringum hveri. Þar getur verið afar litríkt. Í 

sambandi við það getur líka verið gaman að skoða stærri svæði ef tækifæri er á til 

dæmis að skoða Geysi í Biskupstungum. Einnig er gaman að velta upp nokkrum 

spurningum til dæmis, hvernig við nýtum heita vatnið og hvernig ætli hverir og 

hitauppsprettur hafi verið notaðir í gamla daga? 

 

 

   6. Hver/hitauppspretta. 
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Hugmynd að verkefni er fengin úr námskrá leikskólans Undraland, hana má finna á 

þessari slóð http://undraland.is/index.php?option=com_docman&Itemid=74. 

 

Matreiðsla-Fjallabrauð 

Allar árstíðir 

Markmið: Nemendur kynnast matreiðslu úti og læra hvernig best er að matreiða úti í 

náttúrunni og hvaða hráefni er hægt að nálgast úti. 

Gögn: Hráefni í brauð,- (best er að kennari sé búin að blanda deigið áður en haldið er út 

þar sem börnin eru ung eða mæla hráefnin í poka sem nemendur geta blandað saman 

sjálfir) skálar, sleifar, hnífar, bretti, viskastykki, handþurrkur, ruslapokar, 

grillspjót/trjágreinar, vatn sem nemendur geta sótt í næsta læk eða vatn.  

Lýsing á verkefni: Nemendur ræða við kennara sinn um matreiðslu úti í náttúrunni með 

því að ræða möguleg hráefni sem hægt er að nýta sér til matreiðslu, einnig er rætt um 

hvernig matreiðslu var háttað í gamla daga þegar fólk gat ekki skroppið út í búð eftir 

hverju sem er. Einnig er kjörið að ræða um hvernig best væri að geyma mat ef enginn 

ískápur er til staðar. Kennari og nemendur blanda saman hráefnum í brauðið ef það er 

ógert og leyfa deiginu að hefast. Þegar því er lokið er hægt að byrja grilla. Ef kennari 

hefur blandað í deigið áður er strax hægt að byrja grilla. 

 

7.Eldstæði á útikennslusvæði Flúðaskóla. 

 

http://undraland.is/index.php?option=com_docman&Itemid=74
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Hér kemur uppskrift af Fjallabrauði: 

Fjallabrauð á Teini 

5 dl ylvolgt vatn 

50 g pressuger (1 bréf þurrger) 

2 tsk salt 

2 tsk olía 

8 dl rúgmjöl eða heilhveiti 

8 dl hveiti 

Öllum þurrefnum er blandað saman. Gerið er leyst upp í vatninu og er blandað í 

þurrefnin ásamt olíunni. Deigið er hnoðað og látið hefast í 30 mínútur. 

Á meðan deigið er að hefast er tilvalið að senda nemendur á stjá til að leita að 

dauðum trjágreinum. Gott er að rífa börkinn af og leggja greinarnar í bleyti. Þegar 

deigið hefur hefast eru litlar lengjur eru mótaðar úr því og þær vafðar utan um 

greinarnar. Nemendur grilla svo deigið yfir eldinum. 

 

Hugmynd að verkefni er fengin af vef Náttúruskólans, 

http://www.natturuskoli.is/default.asp?sid_id=26416&tre_rod=&tId=15&meira=1&sk

y_id=11248 

 

Ræktun 

Frá vori, fram á haust. 

Markmið: Nemendur öðlist þekkingu og færni í að rækta grænmeti eða aðrar afurðir. 

Þeir geti safnað sér þekkingu á ákveðnum viðfangsefnum til að framkvæma sjálf. 

Nemendur öðlist skilning á því hvað planta þarf til að lifa og hvaða hlutverki 

garðyrkjubóndinn gegnir í samfélagi okkar. 

Gögn: Minnisbók, blýantur, tilbúnar spurningar, garður til ræktunar og ýmislegt fleira 

sem viðkemur garðyrkju, búnaðurinn fer eftir því hvað er verið að rækta. 

Lýsing á verkefninu: Byrjað verður að vori á því að ræða um ræktun á grænmeti, 

ávöxtum og öðrum plöntum, athugað verður hvað nemendur vita um ræktun og það sem 

ekki er vitað er skrifað niður til að spyrja um í könnunarleiðangrinum. Farið verður í 

könnunarleiðangur á næsta garðyrkjubýli þar sem hægt er að skoða bæði úti- og inni 

rækt. Nemendur nota spurningarnar til að spyrja garðyrkjubóndann um ræktunina til að 

safna í sarpinn upplýsingum fyrir eigin ræktun. Einnig er sniðugt að nemendur afli sér 

http://www.natturuskoli.is/default.asp?sid_id=26416&tre_rod=&tId=15&meira=1&sky_id=11248
http://www.natturuskoli.is/default.asp?sid_id=26416&tre_rod=&tId=15&meira=1&sky_id=11248
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upplýsinga um framleiðsluna og hvert grænmetið fer þegar það er fullþroskað. Að 

könnunarleiðangri loknum nota nemendur vitneskju sína til að rækta sitt eigið grænmeti. 

Gott er að hafa aðstöðu bæði úti og inni til að rækta hvort sem það eru kartöflur, kál, 

gulrætur, ber, tómata eða blóm. Nemendur rækta og hlúa að ræktun sinni og gott er að 

skipa umsjónarmenn yfir sumarið sem vilja taka það að sér að huga nokkrum sinnum 

yfir sumarið ásamt kennara að ræktuninni. Að hausti þegar skólinn byrjar aftur væri 

tilvalið að fá garðyrkjubónda í heimsókn til að leggja mat á uppskeruna og gefa ráð um 

það hvað hefði verið hægt að gera betur ef eitthvað er. Þegar plönturnar eru 

fullþroskaðar og búnar að bera ávöxt er haldin uppskeruhátíð.  

Hugmynd að verkefni fengin frá námskrá leikskólans Undralands sem finna má á 

þessari slóð, http://undraland.is/index.php?option=com_docman&Itemid=74.  

 

Ryðgaðir hlutir í náttúrunni 

Vor/haust 

Markmið: Nemendur öðlast skilning á því hvernig og af hverju járn ryðgar. Einnig að 

auka orðaforða barnanna. 

Gögn: Minnisbók, blýantur, myndavél og ruslapoki. 

Lýsing á verkefninu: Nemendur fara í könnunarleiðangur um sveitina í leit að ryðguðum 

hlutum. Hægt er að fara í heimsókn að næsta bóndabæ, þar er oft að finna ryðgað járn 

eða í svokallaðan bílakirkjugarð þar sem mikið er af ryðguðum hlutum. Nemendur taka 

myndir af ryðinu í nærmynd og skrifa niður hugleiðingar um það af hverju hlutirnir 

ryðga og hvað gerist þegar hlutirnir ryðga? 

Hugmynd að verkefni er fengin úr bókinni Allir út í náttúruna:hugmyndir að verkefnum 

fyrir leikskólabörn eftir Önnu Gínu Aagestad og Júlíönu Vilhjálmsdóttur (2008). 

 

 

 

 

http://undraland.is/index.php?option=com_docman&Itemid=74
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Rusladagur 

Vor 

Markmið: Nemendur skilji mikilvægi þess að týna upp ruslið á jörðinni og að það megi 

ekki henda rusli hvar sem er. Nemendur öðlist skilning á hugtakinu rotnun og molta. 

Gögn: Ruslapoki 

Lýsing á verkefninu: Hægt er að sameina þetta verkefni við rusladaginn sem er haldin á 

hverju vori í Hrunamannhrepp þar sem allir sameinast við að tína rusl og halda sveitinni 

fagurri. Nemendur tína rusl með kennara sínum og fylgjast með því hvar er mesta ruslið 

að finna. Er það út í vegköntum? Á skólalóðinni? Á bílastæðum? Á götunni? Af hverju 

ætli það sé? Nemendur velta einnig fyrir sér hvaða efni rotna úti í náttúrunni. Þeir ræða 

til dæmis hvort sé fyrr að rotna safaferna eða bananahýði? Nemendur velja sér hlut sem 

þeir ætla að prufa hvort að rotni. Útbúin er moltutunna og nemendur finna sér hlut úr 

ruslinu til að setja í moltuna og fylgjast svo með því hvaða hlutur er fyrstur að rotna og 

hver er síðastur? Hvað þýðir það fyrir okkur? 

Þetta verkefni má einnig tengja við fyrirtækið á svæðinu Flúðasveppi þar sem sveppir 

eru ræktaðir í rotnunarmassa. Gaman væri að fara í könnunarleiðangur í fyrirtækið og fá 

smá kynningu á ræktuninni þar. 

Hugmynd að verkefni er fengin úr bókinni Allir út í náttúruna:hugmyndir að verkefnum 

fyrir leikskólabörn eftir Önnu Gínu Aagestad og Júlíönu Vilhjálmsdóttur (2008). 

 

Ljóð- Haika 

Allar árstíðir 

Markmið: Nemendur kynnast öðruvísi bragarhætti, nota umhverfið og náttúruna sem 

innblástur og efla færni sína í að yrkja ljóð. Einnig efla þau sjálfstraustið með upplestri 

fyrir framan bekkinn. 

Gögn: Púlt, harðspjöld og blýantur 
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Lýsing á verkefninu: Nemendur yrkja ljóð samkvæmt ákveðnu formi. Þetta er svokölluð 

Haika sem er japanskur bragarháttur. Formið er sem hér segir: 

_ _ _ _ _ 5 atkv. 

_ _ _ _ _ _ _ 7 atkv. 

_ _ _ _ _ 5 atkv. 

Nemendur eiga að nota orð úr náttúrunni og yrkja samfellt ljóð í Haiku stíl. Þegar 

nemendur hafa samið ljóð, les hver og einn nemandi upp sitt ljóð fyrir framan bekkinn. 

Gott er að hafa meðferðis púlt sem nemendur geta staðið í á meðan þeir flytja. 

Hugmynd að verkefni er fengin úr fyrirlestri Guðmundar B. Kristmundssonar þann 

29.apríl 2011 þar sem hann kynnir mismunandi bragarhætti. 

 

Samhverfa 

Allar árstíðir 

Markmið: Að nemendur öðlist skilning á því hvað samhverfa er og hvaða hlutverki það 

gegnir í heimi stærðfræðinnar. Einnig að nemendur auki hugtakaskilning sinn með því 

að læra ný hugtök í stærðfræði. 

Gögn: Minnisbók, reglustika, blýantur og myndavél. 

Lýsing á verkefninu: Nemendur fara út og skoða nærumhverfið. Þeir eiga að leggja 

áherslu á að skoða byggingar og fleira sem getur falið í sér samhverfu. Mikilvægt er að 

kennari útskýri í upphafi hvað samhverfa er og hvaða skilyrði þarf að uppfylla til að 

einhver hlutur sé samhverfur. Hluturinn þarf að hafa samhverfuás og hafa samhverfu 

sem þýðir þó að hún er ekki alltaf nákvæmlega eins. Nemendur taka myndir af því sem 

er samhverft eða teikna myndir. 

Þegar snjóar er sniðugt að nýta tækifærið og halda áfram umfjöllun um samhverfu og 

láta nemendur gera samhverfa snjóengla í snjónum og draga strik í gegnum þá sem sýnir 

hvar þeir speglast. 

Hugmynd að verkefni er fengin úr bókinni Utematte för meningsfullt lärande eftir Ingrid 

Olsson og Margareta Forsbäck (2006).  
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Margföldun 

Allar árstíðir 

Markmið: Nemendur auka færni sína í margföldun og fást við hlutbundin verkefni. 

Gögn: Hlutir sem nemendur finna úti, verða að vera hlutir sem eru nokkrir eins. Til 

dæmis, steinar, ber, sveppir, trjágreinar og fleira. Minnisbók og blýantur. 

Lýsing á verkefninu: Nemendur nota þá hluti sem þeir finna úti til að vinna með 

margföldun. Tveir og tveir vinna saman. Annar nemandinn tekur ákveðið magn af eins 

hlutum og sýnir hinum. Hinn nemandinn á að tvöfalda, þrefalda eða fjórfalda. Annar 

nemandinn gefur fyrirmæli um það. Til dæmis myndi annar nemandinn leggja fram 6 

steina og myndi biðja hinn nemandann um að tvöfalda. Nemendur reikna nokkur dæmi 

og skiptast á að koma með fyrirmæli og leggja dóm á það hvort dæmið sé rétt. 

Nemendur geta notað minnisbókina til að skrifa upp dæmin í tölustöfum og skrifa niður 

útkomuna. 

Hugmynd að verkefni er fengin úr bókinni Utematte för meningsfullt lärande eftir Ingrid 

Olsson og Margareta Forsbäck (2006).  

 

Fuglaskoðun 

Vor/haust 

Markmið: Nemendur læri að þekkja ýmsar fuglategundir, þekki muninn á stað og 

farfuglum en einnig að þeir viti hvaða fuglar er staðfuglar og hverjir eru farfuglar. 

Gögn: Sjónauki, fuglafóður, minnisbók, blýantur og fræðibækur Fuglar á Íslandi og 

öðrum eyjum í Norður Atlandshafi og Fuglavefurinn.  

 

Lýsing á verkefninu: Nemendur skoða umhverfið og leita að fuglum sem þeir síðan 

skoða í fræðibókum til að fá upplýsingar um fuglinn, hvaða tegund fuglinn er, útlit, 

einkenni, far- eða staðfugl og margt fleira. Nemendur skrá niður upplýsingarnar í 

minnisbókina sína sem þeir síðan kynna fyrir nemendum í lokin.  
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Hugmynd að verkefni er fengin úr bókinni Allir út í náttúruna:hugmyndir að verkefnum 

fyrir leikskólabörn eftir Önnu Gínu Aagestad og Júlíönu Vilhjálmsdóttur (2008). 

 

Blóðbergste 

Allar árstíðir 

Markmið: Nemendur kynnast ýmsum jurtum úr náttúrunni sem má nýta á ýmsan hátt 

svo sem drykki. 

Gögn: Plöntuhandbók, box, pott, ílát, ausu. 

Lýsing á verkefninu: Það er alltaf gaman að geta fengið sér smá heitt te eftir útivist. 

Þetta er hægt að gera á hvaða árstíma sem er en athuga verður að á veturna er auðvitað 

hvergi blóðberg að finna og því er gott að eiga birgðir sem hafa verið tíndar um sumarið 

eða haustið. Annars geta nemendur farið og tínt blóðberg í te.  

Hugmynd að verkefni er fengin úr bókinni Allir út í náttúruna:hugmyndir að verkefnum 

fyrir leikskólabörn eftir Önnu Gínu Aagestad og Júlíönu Vilhjálmsdóttur (2008). 

 

Hvaða dýr? 

Allar árstíðir 

Markmið: Nemendur öðlast þekkingu á dýrum og dýraflokkum. Vakin er áhugi á dýrum 

og nemendur læra að þekkja dýraflokka og vistkerfi þeirra. 

Gögn: Dýramyndir, fræðibækur um þann dýraflokk sem er tekin fyrir. 

Lýsing á verkefninu: Dýramyndir eru hengdar á bak á einum nemandanum. Nemandinn 

veit ekki hvaða dýr það er og á að spyrja hina nemendurna spurninga um dýrið sem 

leiðir hann vonandi á endanum að réttu svari. Hinir nemendurnir geta eingöngu svarað 

með já og nei. Hægt er að hafa sér til hjálpar fræðibækur ef einhver óvissa er um 

ákveðin dýr. Þetta verkefni er tilvalið að nota þegar ákveðin dýraflokkur er tekin fyrir 

og fá nemendur til að átta sig á sameiginlegum einkennum hjá húsdýrum og svo 
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framvegis. Einnig er hægt að gera verkefnið erfiðara með að blanda öllum 

dýraflokkunum saman. 

Hugmyndin að þessu verkefni er fengin úr bókinni Sharing nature with children eftir 

Joseph Cornell (1998). 

 

Tréð mitt 

Allar árstíðir 

Markmið: Nemendur læra um tré og plöntur. Einnig læra þeir hvernig hægt er að greina 

aldur þeirra og sögu með því að skoða trjábörkinn og greinarnar. Nemendur öðlast 

skilning á mikilvægi trjáa í heiminum. 

Gögn: Blýantur og minnisbók. 

Lýsing á verkefninu: Nemendur finna sér tré í skóginum sem þeir vilja nota í þetta 

verkefni. Þeir byrja á því að greina aldur trésins með því að telja greinar trésins, hversu 

margar greinarendur eru frá jörðu og upp í topp? Útkoman segir til um aldur trésins. 

Þegar því er lokið skoða nemendur tréð sitt og velta fyrir sér hversu mikið það hefur 

vaxið á síðustu árum og hversu stórt það verður eftir X mörg ár. Nemendur skoða tréð 

með tilliti til þess hvað hefur komið fyrir tréð á lífsleið þess? Getum við séð það á 

einhvern hátt utan á trénu? Hefur það einhvern tímann vaxið óvenju mikið eitthvert árið, 

af hverju ætli það sé? Eru sár á því? Eftir að nemendur hafa velt þessum spurningum 

fyrir sér og skrifað niður punkta í minnisbókina sína skrifa þeir bréf til trésins og kynna 

fyrir hinum hvað þeir hafa lært um trén og mikilvægi þeirra.  

Hugmyndin að þessu verkefni er fengin úr bókinni Sharing nature with children eftir 

Joseph Cornell (1998). 
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5. Lokaorð 

Útikennsla gefur óteljandi tækifæri í námi og kennslu þar sem reynir á öll skynfæri og 

færniþætti barna. Með því að færa skólastarfið út fyrir veggi skólans er meðal annars 

verið að gera kennsluna hlutbundnari og raunverulegri. Börn upplifa náttúruna öðruvísi 

nú til dags. Tölvuleikir, sjónvarp og önnur tækni er veigameiri þáttur í okkar daglega lífi 

og eru börn ekki jafn mikið úti og hér áður fyrr. Þau upplifa því náttúruna frekar í 

gegnum sjónvarpið, tölvuna, myndabækur og annað. Mikilvægt er fyrir börn að öðlast 

þá skemmtilegu og þroskandi reynslu sem upplifun í náttúrunni getur gefið þeim, svo er 

líka sumt sem lærist einfaldlega bara úti. Stundum getur verið nauðsynlegt að börnin fái 

að gera hlutina sjálf og upplifa til að þau skilji og læri. Skólinn er kjörinn vettvangur til 

að kynna töfra náttúrunnar fyrir börnum, hvernig hægt er að nýta hana í hinum ýmsu 

verkefnum með mismunandi nálgun á námsefninu í huga. Því þurfa kennarar að vera 

opnir fyrir nýjungum í kennslu og tileinka sér nýja kennsluhætti og þar á meðal 

útikennslu. Eftir að hafa skoðað möguleika útikennslu tel ég að hægt sé að yfirfæra 

flestar námsgreinar á útikennslu. Markmið þessa verkefnis var að varpa ljósi á 

mikilvægi útikennslu og hvernig hægt er að nýta sér hana í skólastarfi. Eftir að hafa 

kynnt mér útikennslu hef ég sannfærst um að hún sé ómissandi í skólastarfi og að allir 

skólar ættu að tileinka sér hana að einhverju leyti eða bæta við það starf sem þeir vinna 

nú þegar. Það eru óteljandi möguleikar, hugmyndir og kennsluefni sem hægt er að nota í 

útikennslu eða útfæra á sinn eigin hátt. Náttúran og umhverfið í kringum okkur hefur 

upp á svo margt að bjóða sem er bæði lærdómsríkt og fagurt. Hér voru settar fram 

ýmsar hugmyndir um hvað er hægt að gera í útikennslu en margt fleira má gera úti, sem 

dæmi má nefna að flytja leikþætti, mæla, byggja, tálga og skapa listaverk. Mikilvægast 

er að kennarar noti fjölbreytta kennsluhætti í kennslu sinni til að gera námið 

skemmtilegt, árangursríkt og fjölbreytt. Því þegar námið er skemmtilegt og reynt er að 

nota náttúruna og umhverfið til náms og reynslu, þá hlýtur námsreynsla barnanna að 

verða eftirminnileg og þar af leiðandi árangursrík. 
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Fylgiskjöl 

 

Fylgiskjal 1 

Viðtal við þrjá nemendur úr Flúðaskóla um útikennslu. 

Viðtal við 7 ára strák: 

Hvað finnst þér vera útikennsla? 

Bara svona að leika. 

Hvar er útikennslan? 

Bara úti, alls staðar á skólalóðinni. Svo förum við stundum í skóginn á skemmtidögum. 

Hvernig fer útikennslan fram? 

Kennarinn fylgist með og við leikum. Stundum eigum við að vita hvað skólinn er stór 

og þannig og finnum miða úti og út í skógi. Eins og á jólunum þá týndum við köngla og 

máluðum þá og gerðum úr þeim snjókarl. 

Þegar þið mælið er það til dæmis í stærðfræði? Hvað gerið þið samt í hinum 

námsgreinunum? 

Íslensku, metum við hvað skólinn er stór. 

Hvað finnst þér þú læra þegar þú ert í útikennslu? 

Mjög mikið. 

Heldur þú að þegar þú ert orðin stór að þú getir notað það sem þú lærir í 

útikennslunni? 

Já. 

Hvernig? 

Bara fullt, til dæmis þegar við mælum húsið. Ef ég verð smiður. 

Hvað finnst þér skemmtilegast? Af hverju? 



47 
 

Mæla skólann, því þá notum við blað og blýant og skrifum. Skemmtilegra að vera í 

útikennslunni heldur en inni, gaman að fá að vera úti í nokkra tíma. 

Hvað finnst þér leiðinlegast? 

Bara ekkert. 

Hvað finnst þér eftirminnilegast? 

Stærðfræðin. 

Af hverju? 

Af því þá þurfum við að reikna. 

 

Viðtal við 12 ára stelpu: 

Hvað er útikennsla? 

Svona þegar við förum út og erum að læra upp í skógi, förum í leiki. 

Hvar fer útikennslan fram? 

Út í skógi, Kvenfélagsskóginum, ekki mikið á skólanum, aðallega út í skógi. 

Hvernig fer útikennslan fram? 

Við bíðum eftir kennaranum úti og svo förum við öll upp í skóg og gerum það sem við 

ætlum að gera. Einu sinni vorum við með svona falin fjarsjóð rétt hjá klettunum í 

Hellisholtum og vorum að leita að honum. 

Í hvaða námsgreinum ertu aðallega í útikennslu? 

Íslensku, heimilisfræði. Í íslensku erum við að lesa upp í skógi, finnum einhvern hlut og 

skrifum um hann. Og líka í náttúrufræði, erum við oft að búa til skordýragildrur og 

förum í lækinn að veiða pöddur. Í samfélagsfræði erum við oft að lesa, það er samt 

oftast á sumrin. Í vetur fórum við upp í skóg með kakó og vorum að leika jólasveinana. 

Í verkstæði, erum við í smíði og förum að tálga og söfnum efnivið. Í handavinnu förum 

við ekki oft, en í sumar vorum við að búa til lit með því að kremja bláber eða fífla og 
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lita hvítt efni. Í matreiðslu erum við að búa til skonsur á verkstæðinu. Og í myndmennt 

förum við oft að teikna upp í skógi. 

Hvað finnst þér þú aðallega læra af útikennslunni? 

Veit það ekki, kannski aðallega náttúrufræði.  

Heldur þú að það sem þú lærir í útikennslunni eigi eftir að nýtast þér í framtíðinni 

þegar þú ert orðin stór? Hvernig? 

Já, bara kannski elda ég einhvern tímann skonsur. 

Hvað finnst þér skemmtilegast í útikennslunni? Af hverju? 

Þegar það er svona Skógarhreysti, við erum búin að búa til svona vegg og svo fer maður 

undir, bara svona braut. Það er þegar það er svona útikennsla um sumar og það eru allir 

í skólanum saman, oftast skipt eftir mánuðum. 

Hvað finnst þér leiðinlegast í útikennslunni? Af hverju? 

Bara eitthvað eins og þegar við erum ekki að gera neitt eins og að lesa, eitthvað sem við 

gætum alveg eins gert inni. 

Hvaða verkefni finnst þér vera eftirminnilegast síðan þú byrjaðir í útikennslu? 

Í náttúrufræði gerðum við bók úr skinni og völdum okkur fullt af dýrum til að skrifa um 

í hana og ég á hana ennþá. Við gerðum eina bók hver og fengum einkunn fyrir það. 

 

Viðtal við 15 ára stelpu: 

Hvað er útikennsla? 

Þegar við erum úti í skólanum, læra eða eitthvað úti. 

Hvar  fer útkennslan fram? 

Úti í skógi, það er skipt í hópa, litlir krakkar með stórum sem er skipt á stöðvar. Það eru 

útikennsluvikur 3-4 sinnum á ári. Við förum aldrei með bara kennaranum okkar út. 

Farið þið eitthvað í útikennslu á veturna? 
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Kannski í matreiðslu. 

Hvað gerið þið í útikennslunni það er að segja í hverri námsgrein fyrir sig? 

Mjög misjafnt, til dæmis seinast vorum við að búa til trommur og baka. Við erum ekkert 

mikið að læra hefðbundna stærðfræði eða svoleiðis. Til dæmis vorum við í náttúrufræði 

að reikna út hvað það væru til dæmis margar köngulær og önnur dýr á einum fermetra, 

fáum einhverja útreikninga og við eigum að gera okkur grein fyrir hvað eru mörg dýr 

ofan í jörðinni á þessu svæði. Í samfélagsfræði  fórum við einu sinni út, okkur var sögð 

saga og við fórum í göngutúr og við áttum að leggja leiðina á minnið og teikna hana 

síðan upp. Íslensku lærum við úti og einu sinni var eitthvað svona lesið í skóginn en ég 

var ekki í því. Í verklegu greinunum erum við hjá eldstæðinu og erum að elda og baka 

og við notum efnivið úr skóginum til dæmis laufblöð til að nota í matinn. Í íþróttum 

förum við í hreystibraut út um allan skóg.  Og í smíði er verið að tálga en ég er ekki í 

því. 

Hvernig heldur þú að útikennslan nýtist þér í framtíðinni þegar þú ert orðin stór? 

Ég veit það ekki, kannski í björgun, læra áttavita og svoleiðis til dæmis þegar 

björgunarsveitin var einu sinni með eina stöð sem snerist um það. Lærum að prjóna og 

fatalitun en ég veit ekki hvort ég eigi eftir að nota það. Svo höfum við líka lært að 

kveikja eld með svona tinnu, það er örugglega gott að kunna það í framtíðinni. 

Hvað finnst þér skemmtilegast í útikennslunni? Af hverju? 

Bara finnst gaman að elda og tálga, miklu frjálsara að vera úti og gera eitthvað heldur en 

að vera inni. Mjög góð tilbreyting. 

Hvað finnst þér leiðinlegast í útikennslunni? Af hverju? 

Einu sinni þegar við áttum að búa til göngustíg og þurftum að bera fullt af einhverju 

drasli. 

Hvaða verkefni finnst þér vera eftirminnilegast síðan þú byrjaðir í skóla? 

Ég og vinir mínir áttum að skoða einn fermetra og finna út hversu margar lífverur eru 

þar, það var mjög gaman. 
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Fylgiskjal 2 

Viðtal við kennara í Flúðaskóla. 

Hver eru helstu markmið útikennslunnar í Flúðaskóla? 

Markmið útkennslunnar er að : 

-gefa tækifæri á fjölbreyttum kennsluháttum 

-skynja (horfa, hlusta, lykta og snerta)og uppgötva umhverfi sitt. 

- læra að þekkja umhverfi sitt og fara reglulega í heimsóknir á vinnustaði,  

framleiðslufyrirtæki og byggðasafn á staðnum 

-auka þol og þrek 

-bera umhyggju fyrir nánasta umhverfi sínu og skoða það í víðara samhengi. 

 

Hversu oft er útikennsla í viku/mánuði/önn (eftir því sem við á)? 

Þrisvar um veturinn (þrjá daga í senn) erum við með svokallaðar útikennsluvikur sem 

hver kennari skipuleggur.  Á vorin erum við með svokallaða skógardaga (yfirleitt 3 

dagar) sem eru vel skipulagðir af stýrihóp og unnið er að ákveðnum verkefnum úti í 

skógi eða nágrenni.  Þá nemendum skólans skipt í hópa aldursblandað.  Fyrir utan þessa 

útikennslu eru kennarar hvattir til að nýta sér útikennsluaðstöðuna okkar. 

Eru börnin jákvæð gagnvart útikennslunni, af hverju? 

Já í flestum tilfellum eru börnin jákvæð og þá helst seinni hluta vetrar þegar vorið fer að 

nálgast.  Börnunum þykir þetta góð tilbreyting frá inniverunni og sumir njóta sín betur 

úti í náttúrunni en í kennslustofum. 

Hvaða námsgreinar hafa verið nýttar í útikennslu? 

Allar námsgreinar hafa verið kenndar að einhverju leyti utandyra. 

Á hvaða hátt hafa þessar námsgreinar nýtt sér útikennslu? 

Sjá efstu spurningu og  stundum eru námsgreinar kenndar sem þemanám t.d. 

náttúrufræði, víkingaverkefni.  Einnig höfum við verið með útikennsluval hjá 8.-10. 

Bekk.   
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Hvaða álit hefur þú sem kennari á útikennslunni og af hverju? 

Við teljum að börnin fái nýja sýn á umhverfi sitt t.d. þegar nemendur læra að þekkja 

jurtir, fugla og trjátegundir og upplifa nám í gegnum skilningarvitin.  Þau verða einnig 

frekar þátttakendur í náminu. 

Hver er þín stefna í þinni útikennslu í framtíðinni? 

Halda áfram á sömu braut og vera vakandi fyrir nýjum hugmyndum sem gætu nýst í 

okkar umhverfi. 

Hafið þið nýtt annað svæði til útikennslu en skóginn og skólalóðina? Til dæmis til 

að kynna börnum samfélagið í heild sinni það er að segja; atvinnuhætti, mannlífið 

og byggingar? 

Já mjög mikið t.d. er mikið farið í fyrirtæki hér á staðnum s.s. gróðurhús, Flúðasveppir, 

Límtrésverksmiðjuna, farið á bændabýli og fl. 

Er þemanám í útikennslunni, getur þú lýst því eða komið með dæmi? 

Eins og við minntumst á áðan þá er náttúrufræðin kennd oft  í þemanámi og er best að 

tala við Gyðu Björk og Höllu Siggu náttúrufræði kennara um nánari upplýsingar um 

kennsluna en einnig eru þær með náttúrufræðiblogg á heimasíðu Flúðaskóla.  

Víkingaþema var á miðstigi á síðasta ári þar sem börnin fræddumst um víkinga.  Nám 

fór fram innan og utandyra en var útikennsla eingöngu frá janúar til apríl og var endað á 

foreldraskemmtun í skóginum. 

Eru námsgreinar samþættar í útikennslunni, hvernig? 

Nei ekki skipulega yfir veturinn en á vordögum (skógardögum)  þá er samþætting mikil 

og er alltaf passað upp á að fara inn á sem flestar kennslugreinar.   Stundum samþætta 

kennarar saman greinar sínar í útikennslu t.d. smíði, heimilisfræði og myndmennt.  Þetta 

er mjög misjafnt eftir áhugasviði kennara.  Sumir eru duglegir og aðrir áhugalitlir.  

Útikennsla býður mikið upp á samþættingu námsgreina þegar við förum með okkar 

nemendur út kennum við þeim á umhverfið  s.s. jurtir og fugla um leið og við erum að 

leggja inn námsefni þeirra sem getur verið um allt aðra hluti. 

 


