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Útdráttur 

 

Á síðastliðnum misserum hefur umræðan um útikennslu aukist mikið. Þegar grennslast 

er fyrir um hugtakið útikennsla og skoðaðar eru heimildir erlendis frá er hægt að sjá að 

hugtakið „Outdoor Education“  er ansi stórt og viðamikið hugtak. Hérlendis er hugtakið 

útikennsla hinsvegar mest notað. Þegar skoðaðar eru hugmyndir og kennsluefni í 

útikennslu hérlendis er aðallega að finna efni um útikennslu í náttúru, stærðfræði og 

umhverfismennt. 

Sem kennari í leit að árangursríkum kennsluaðferðum hef ég orðið vör við að ekki er 

að finna margar hugmyndir um útikennslu í tungumálanámi á netinu, þrátt fyrir að vita 

til þess að margir kennarar nýta sér þessa kennsluaðferð með góðum árangri. Kveikjan 

að lokaverkefni mínu til B.Ed gráðu kviknaði síðasta sumar þegar ég sótti námskeið í 

útikennslufræðum. Þar upplifði ég að viðhorf nemenda var allt öðruvísi úti í náttúrunni 

en inni í kennslustofunni. Það var einstaklega skemmtilegt að sjá einstaklinga sem 

þrífast illa í kennslustofu blómstra útivið og vera virkari í náminu og vera félagslega 

virkir. En af hverju útinám sem kennsluaðferð? 
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Formáli 

 

Eftir að hafa sótt námskeiðið Útinám og leikir í skóginum hér í Háskólanum varð ég 

heilluð af útikennslu. Á námskeiðinu kynnist ég útieldun við mjög frumstæðar aðstæður 

og einnig fengum við kennslu í ýmiss konar  leikjum sem hægt var að fara með 

grunnskólanemendur í. Lokaverkefni námskeiðsins var að skipuleggja 5 stöðvar fyrir 80 

nemendur sem voru á sumarnámskeiði hjá ÍTR. Hópnum okkar var skipt í fimm minni 

hópa og hver hópur skipulagði dagskrá á einni stöð. Áður en börnin komu fengum við 

þær upplýsingar að nokkrir einstaklingar væru með ADHD, eins var einn einhverfur 

nemandi. Þegar hóparnir hittust svo í lok dagsins og tóku saman niðurstöðurnar, var 

almenn ánægja með daginn. Veðurguðirnir léku við okkur og allt gekk vel, engin slys 

eða óvæntar uppákomur.  

Það var yndislegt að fylgjast með nemendunum og engin leið fyrir okkur að sjá 

hverjir þeirra voru með ADHD greiningu, hver og einn naut sín úti við hin ýmsu 

verkefni. Það var greinilegt hvaða nemandi var einhverfur en ekki var hægt að sjá hvaða 

nemendur voru ofvirkir og með athyglisbrest.  

Þessi upplifun fékk okkur  til að horfa á útinám sem áhugaverða kennsluaðferð. Allir 

voru jafnir og það var sjálfsagður hlutur að börnin hreyfðu sig og áttu þau helst að 

hreyfa sig eins mikið og hægt var og vera virkir þátttakendur í starfinu. Börn þurfa jú 

hreyfingu og að fá að upplifa hlutina. Það hentar alls ekki öllum að sitja á stól fimm til 

sex tíma á dag og jafnvel lengur. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir; ˶ í skólastarfi á að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum 

og kennsluaðferðum. Kennarar bera faglega ábyrgð á að velja heppilegustu og 

árangursríkustu leiðirnar til að ná markmiðum aðalnámskrár og skólanámskrár. Við 

val á kennsluaðferðum og vinnubrögðum verður að taka tillit til markmiða sem stefnt er 

að, aldurs, þroska og getu nemenda sem hlut eiga hverju sinni og eðlis viðfangsefnisins. 

Vönduð kennsla, sem lagar sig að markmiðum og nemendum, eykur líkur á árangri“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1999:31).  

     Þegar ég byrjaði að leita að hugmyndum að útikennslu í dönsku var ekki mikið að 

finna. Útikennsluefni er aðallega að finna í náttúrufræði og stærðfræði og þá sem 

kennsluefni. Í dönskukennslu væri hinsvegar hægt að nota útikennslu sem 

kennsluaðferð en eins og segir í Litrófi kennsluaðferðanna eru kennsluaðferðir 

mismunandi og ólíkar. Margar kennsluaðferðir má rekja til ákveðinna kenninga í 
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námssálarfræði, námskrárfræðum eða menntaheimspeki (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

En til þess að kennsluaðferð sé góð er mikilvægt að kennarinn trúi á kennsluaðferðina 

og hafi gaman af. 

Í vettvangsnáminu mínu á 5. önn fékk ég einnig tækifæri til að fylgjast með Dagnýju 

Reynisdóttur kennara í Engjaskóla en ég vissi af því að hún notaði útikennslu mikið 

með sínum nemendum í dönsku. Það var mjög fræðandi að fá að fylgjast með henni og 

ég lærði mikið á þessum tíma, sem varð til þess að ég ákvað að taka útinám sem 

viðfangsefni mitt í þessu verkefni. 

Við skrif greinargerðarinnar hef ég notið stuðnings Michael Dal lektors og vil ég 

þakka honum fyrir góðar og gagnlegar ábendingar og stuðning. 
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1. Inngangur 

 

Lokaverkefnið mitt er gerð heimasíðu sem á eftir að stækka með meiri reynslu og nýjum 

hugmyndum þegar fram líða stundir.  

Markmiðið með heimasíðunni er að safna verkefnum og hugmyndum sem kennarar 

geta haft aðgang að í þeim tilgangi að auka fjölbreytni í vinnubrögðum. Einnig getur 

þetta komið þeim af stað í að færa kennsluna út fyrir skólastofuna. 

 Hér áður fyrr var þýðingar og málfræði aðferðin vinsæl aðferð við 

tungumálakennslu en þá var áherslan á málfræðireglur (grammatik), lesa texta og þýða 

textann orð frá orði.  Nemendur lærðu að þýða frá einu tungumáli beint yfir á annað. 

Kennsla var formföst og engin áhersla á talmálið. Kennslan var mjög kennaramiðuð, 

nemendur áttu að hlusta á kennarann sinn og hafa hljóð (Tornberg, 2005). Kröfurnar í 

dag eru þær að nemandinn læri að nota tungumálið við eðlilegar aðstæður, læri að eiga 

samræður við félaga sína, læri að setja sig í raunverulegar aðstæður og geta tjáð sig í 

þeim, tjáskiptin eru gagnvirk. Aðferðin kallast tjáskiptaaðferðin. Til að æfa hana er hægt 

að fara í hlutverkaleiki (rollespil), paravinnu, hópvinnu en það mikilvægasta er að 

nemandinn sé virkur í náminu. Í útikennslu er lögð áhersla á að nemendur vinni saman 

og aðaláherslan er lögð á talmálið. 

Heimasíða með hugmyndum og dæmum um útikennslu, auðveldar kennurum að taka 

það skref að prófa útikennslu. Kennarar hugsa oft ,,hvers vegna í ósköpunum ætti ég að 

fara út í kuldann með nemendur þegar ég get verið hér inni í hlýjunni og látið 

nemendur vinna í verkefnabókum?” eða ,,ég hef hvorki tíma til að finna uppá 

einhverjum verkefnum né að undirbúa verkefni sem hægt væri að vinna úti“. 

Heimasíðan auðveldar kennurum undirbúning og kennarar fá hugmyndir um hvernig 

hægt er að tengja útiverkefni við þann orðaforða sem farið hefur verið í og fagleg 

markmið. 

Gilbertson og et. al. (2006) tala um útikennslumódel sem lýsir þríþættum ávinningi 

fyrir nemandann. Með útikennslu nær maður þremur mikilvægum þáttum, en þeir eru;  

 

 Útinámið ýtir undir tengsl við náttúruna, þrátt fyrir að aðalmarkmiðið í 

útikennslunni sé ekki endilega náttúrufræði, þá lærir nemandinn að umgangast 

náttúruna sem eykur umhverfisvitund.  



8 

 

 Nemandinn þróar líkamlega færni með verkefnum sem hvetja hann til að stíga 

út fyrir þægindahringinn  

 Útikennslan styrkir mannleg samskipti. Margir nemendur eru ekki endilega 

spenntir fyrir verkefnum sem vinna á úti í náttúrunni en í staðinn eru þau tilbúin 

að læra eitthvað nýtt um sjálfan sig og samnemendur sína. 

 (Gilbertson et. al.  2006).  

 

Útinám gefur barninu fjölbreyttar upplifanir á náttúrunni og auk þess nýjar og aðrar 

félagslegar upplifanir. Þannig styrkir útinámið félagsandann í bekknum. Einnig gefur 

það barninu tækifæri til að þróa virðingu fyrir náunganum og ekki síst náttúrunni  

(Jordet, 1998: 51). En með því að fara með nemendur út í náttúruna eru þau að upplifa 

lifandi kennslustofu, þar sem að þau heyra fuglasöng og geta notað lyktarskynið, þeir 

nemendur sem eru nálægt ám heyra niðinn frá ánni og fleiri hljóð tengd umhverfinu. 

Útikennslan gefur tækifæri á að kenna það sem er að gerast á staðnum (Brenden, 2001).  

En það eru fleiri kostir við útikennslu, börnin fá tækifæri til að hreyfa sig í tímanum en 

það eykur heilbrigði og heilsu barna. Samkvæmt rannsóknum hreyfa börn sig nú til dags 

alltaf minna og minna og því er aukin dagleg hreyfing barna enn mikilvægari en áður 

(Erlingur Jóhannsson o.fl., 2006). Börn sitja meira við tómstundir nú en áður fyrr. Þau 

sitja við tölvur eftir skóla, sitja fyrir framan sjónvarpið og sitja marga klukkutíma á dag 

í skólanum sem ætti að sannfæra okkur, uppeldismenntaða, um hversu miklum árangri 

hægt er að ná ef nám og hreyfing er notuð meira við kennslu. Könnun sem var gerð 

2006 sýnir að tölvu- og sjónvarpsnotkun 6., 8. og 10. bekkinga á Íslandi er mikil, en um 

58% stráka og 43% stelpna eyða fjórum tímum eða meira á dag fyrir framan sjónvarps- 

og tölvuskjái (Þóroddur Bjarnason, 2006).  Börn og unglingar verja miklum hluta 

dagsins í grunnskólum landsins. Þess þá heldur ætti það að vera markmið skólafólks að 

hvetja kennara til að taka upp kennsluhætti sem krefjast hreyfingar. „Niðurstöður 

rannsókna benda til að hreyfing minnki með hækkandi aldri, ekki síst þegar komið er á 

unglingsárin. Hvatning til hreyfingar er því ekki síður mikilvæg fyrir eldri nemendur en 

þá yngri“ (Gígja Gunnarsdóttir, 2010: 11). Offita og yfirþyngd barna er alltaf að verða 

algengari og algengari, þar sem áhugamál barna í nútímanum tengjast mjög mikilli 

kyrrsetu. Með útikennslu er hægt að auka hreyfingu barna töluvert á degi hverjum.  

Ókostir útikennslu gætu verið nokkrir og þá ber helst að nefna veðrið. Veðurfar á 

Íslandi er mjög óstöðugt og eru krakkar ekki alltaf klædd eftir veðri og þá kannski 
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sérstaklega unglingar, þetta getur verið mikill ókostur við útinám og skemmt fyrir 

skipulagðri útikennslustund. Annað sem hægt væri að nefna er stærð á nemendahópum. 

Niðurskurður í íslenska skólakerfinu þessi misserin bitnar einmitt á stærð bekkjahópa, 

það er verið að sameina bekki og fækka umsjónarkennurum. Einnig er verið að stækka 

valhópa og annað. Það gæti reynst kennurum erfitt að fara út með stóra nemendahópa 

þar sem að útikennslusvæðið er stórt og erfiðar að halda utan um hópinn.   

 Heimasíðan er búin til í Microsoft Frontpage forritinu. Hún er hugsuð sem 

hugmyndabanki fyrir kennara í leit sinni að efni sem tengjast þeim þemum sem verið er 

að vinna með í byrjendakennslu í 7. bekk í dönsku. En í Aðalnámskrá grunnskólanna 

segir; „Í byrjendakennslu er haft að leiðarljósi að nemendur fjalli fyrst um þá þætti sem 

standa þeim næst, þ.e. sjálfa sig, nánasta umhverfi og reynsluheim sinn“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Með þetta að leiðarljósi og þau gögn sem til eru í 

byrjendakennslu í dönsku, valdi ég eftirfarandi þemu á heimasíðunni: 

 mig selv og familien  

 mad og madvarer 

 tallene 

 farver  

 fødseldagsfest 

 Einnig er að finna hugmyndir um hvernig hægt sé að æfa og þjálfa nemendur í 

sagnorðum og lýsingarorðum í útinámi. Heimasíðan er hugsuð fyrir kennara sem kenna 

dönsku og gætu hugsað sér að nota heimasíðuna með hugmyndunum fyrir það þema 

sem unnið er með, til að festa enn betur orðaforðann í sessi. Þegar komið er inn á síðuna 

er valið: „udeskole“, undir „udeskole“ er svo að finna sex ofantalin þemu. Ef kennarinn 

er t.d. að vinna með orðaforða úr 1. kafla í Klar Parat er hægt að velja þemað „mig 

selv“. Þar koma tillögur að útinámi, hvaða áhöld kennarinn þarf að hafa með, 

undirbúningur og svo tillögur að samantekt þegar komið er inn í kennslustofuna aftur. 

Nemendur sem eru að byrja að læra nýtt tungumál byrja á að læra að kynna sig og segja 

frá sér, hvaðan þau koma, hvað þau eru gömul, hvar þau búa, „mig selv“. Þegar þau 

hafa náð tökum á því er hægt að kenna þeim að segja frá fjölskyldu sinni, kenna þeim 

orð um fjölskyldu sína, „min familie“. Síðan bætist við orðaforði og hugmyndir um 

„mad og madvarer“, „farverne“, „tallene“ og „tøj“. „Fødselsdagsfesten“ er skemmtilegt 

þema fyrir þennan aldurshóp og býður uppá skemmtileg útiverkefni. 
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2. Hugsmíðihyggjan 

 

Þeir fræðimenn sem hvað mest áhrif hafa haft á uppeldisfræðin með kenningum um 

nám og kennslu eru þeir John Dewey, Jean Piaget og Lev Vygotsky. Þeir eru einnig 

helstu kennismiðir hugsmíðihyggjunnar. Hún segir að nám sé virkt ferli. Þ.e. nemandi 

verður að byggja upp vitneskju fyrir sjálfan sig, það er ekki eitthvað sem „gert er fyrir 

hann". Námið felst í því að byggja ofan á fyrri þekkingu. Að námið hafi merkingu og 

nemandinn fái reynslu til að geta öðlast raunverulegan skilning. Dewey, Piaget og 

Vygotsky voru allir sammála um 

 Þeir voru allir sammála um að nemendurnir ættu að vera virkir í eigin námi. 

„Hugsmíði gerist þannig að fyrirbæri tengjast saman í þéttriðið net hugmynda og 

hugtaka í vitsmunabúi einstaklingsins og mynda innbyrðis orsakasamhengi í tíma og 

rúmi. Hugtakanet einstaklinga eru jafnmörg og misjöfn og þeir eru margir og áður en 

skólaganga hefst hafa allir byggt sér traust hugmynda- og hugtakanet sem er mis auðvelt 

að endursmíða sé þess þörf“ ( Meyvant Þórólfsson, 2003). 

Því meiri sem tengingar eru á milli forhugmynda nemandans og námsefnis því 

auðveldara er fyrir nemandann að læra. En skoðum aðeins hvern kenningasmiðinn fyrir 

sig og hvaða hugmyndir þeir höfðu. 

3. Kenningar fræðimanna 
 

3.1. John Dewey 

John Dewey var bandarískur heimspekingur og menntafrömuður. Hann fæddist 1859 og 

dó árið 1952. Dewey þótti mjög framsækinn varðandi menntamál og átti miklu fylgi að 

fagna í Bandaríkjunum á fyrri hluta 20. aldar.  Dewey notaði svonefnda samfellureglu 

sem mælikvarða til að greina milli „menntandi reynslu“ og annarra tegunda reynslu 

(Dewey, 2000:19). Hugmyndir Dewey um menntun styðja mjög við útinám þar sem 

nemendur voru virkir í náminu og námsumhverfið var náttúrulegt. Hann gagnrýndi hina 

hefðbundnu kennslustofu þar sem að herstjórn ríkti yfir nemendum. Nemendur máttu 

ekki hreyfa sig nema þegar ákveðin merki voru gefin. Hann taldi þetta skerða mjög og 

þrengja að vitsmunalegu og siðferðislegu frelsi (Dewey, 2000: 71). Hann sagði einnig; 

„Vélræn einsleitni námsgreina og aðferða skapar eins konar einsleitan óhreyfanleika 

sem stuðlar aftur að því að viðhalda einsleitninni í náminu og kennslunni, en bak við 
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þessa uppá þvinguðu einsleitni eru einstaklingshneigðir að verki og fara eftir meira og 

minna bugðóttum og bönnuðum leiðum. Hinn mikilvæga kostinn sem aukið ytra frelsi 

hefur í för með sér er að finna í sjálfu eðli námsferlisins. Bent hefur verið á að eldri 

aðferðirnar leggja mikið upp úr óvirkni og viðtöku. Líkamlegt hreyfingarleysi kemur sér 

hér ákaflega vel“ (Dewey, 2000: 72). Hann gagnrýndi mjög hinn hefðbundna skóla, 

hann lagði áherslu á að skipulagt námsefni ætti aðeins að vera eins konar vegavísir sem 

að kennarinn styðst við þegar hann bregst við áhuga og reynslu nemenda og reynir að 

þoka þeim í átt til frekari þroska, hann reynir að mennta nemendurna. (Dewey, 2010: 

26). 

3.2. Jean Piaget 

Jean Piaget fæddist í Sviss árið 1896. Hann hafði alla tíð mikinn áhuga á 

náttúruvísindum og tók doktorsgráðu í náttúruvísindum 1918. Hann lést árið 1980. 

Flokka mætti hugmyndir hans undir persónulega hugsmíðihyggju að hver nemandi 

aðlagi sig aðstæðum (Meyvant Þórólfsson, 2003). Hann vildi meina að þekking 

einstaklingsins byggðist upp í gegnum skynfærin, með því að hlusta, snerta, lykta og 

bragða. Piaget skipti þróun vitsmunaþroska niður á fjögur stig, skynhreyfistig, 

foraðgerðastig, stig hlutbundinna aðgerða og að lokum stig formlegra aðgerða (Shaffer 

og Kipp, 2007:61). Piaget og Dewey áttu það sameiginlegt að telja að börn væru að 

eðlisfari forvitnir rannsakendur sem væru virkir í eigin þekkingarleit (Shaffer og Kipp, 

2007: 60 -61). Ólíkt Dewey taldi Piaget að hugsun barna væri ólík hugsun fullorðinna. 

Hann taldi þó eins og Dewey að börn lærðu einna best með því að framkvæma 

athuganir eða tilraunir, með því að prófa sjálf í stað þess að hlusta á aðra útskýra 

hugtökin fyrir þeim (Shaffer og Kipp, 2000: 762). 

3.3. Lev Vygotsky  

Lev Vygotsky var rússneskur sálfræðingur sem fæddist 1896. Hann hafði mikinn áhuga 

á að rannsaka og þróa vitsmunaþroska einstaklingsins. Vygotsky var talsmaður 

félagslegrar hugsmíðihyggju. Vygotsky vildi meina að barnið væri virkur og forvitinn 

könnuður. Að einstaklingurinn fæddist með mannlega hugsun. Þróun hugtakanets 

einstaklingsins  færi svo eftir menningarlegri og samfélagslegri stöðu sem barnið elst 

upp í. Áhrif samfélagsins hefur áhrif á einstaklinginn, einstaklingar sem búa við sömu 

aðstæður og fyrirbæri eiga sameiginlegt hugtakanet. Vygotsky leit á tungumálið sem 

lykilinn að hinni félagslegu hugsmíði (Meyvant, 2003).  Fræðimenn sem aðhyllast 
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félagslega hugsmíði leggja mesta áherslu á samræður nemenda. Nemendur leggjast yfir 

einhverjar hugmyndir, ræða málin, rökræða, rannsaka og leita að lausnum. Nemandinn 

er mjög virkur í náminu og kennarinn er meira eins og umræðustjóri. 

3.4. Howard Gardner  

Howard Gardner var bandarískur prófessor og sálfræðingur. Hann setti  fram árið 1983 

mjög athyglisverða kenningu um fjölgreindir. Kenning hans er viðurkennd og mikið 

notuð um allan heim. Samkvæmt fjölgreindarkenningunni skiptast mannlegar greindir í 

átta frumflokka (Armstrong, 2001: 20-21). Einstaklingar geta þróað hjá sér hæfni í 

öllum greindum en hver einstaklingur hefur þó sína sér hæfileika og sínar sterku hliðar. 

Greindirnar eru málgreind, líkama- og hreyfigreind, tónlistargreind, rök- og 

stærðfræðigreind, samskiptagreind, rýmisgreind, sjálfsþekkingargreind og 

umhverfisgreind. Einstaklingur með sterka umhverfisgreind er næmur fyrir náttúrunni 

og umhverfi sínu, þ.e.a.s. plöntum og gróðri. Málgreindin er mikilvægasti hluti 

tungumálakennslunnar, en málgreindin felur í sér hæfileikann til að nota orð, hvort sem 

er munnlega eða skriflega. Til þess að örva málgreindina er hægt að nota orðaleiki og 

spil, einnig sögulestur, frásagnir og umræður (Armstrong, 2005:7). Líkama- og 

hreyfigreind er færni til að nota allan líkamann og hafa góða vitund um stjórnun eigin 

líkama. Nemandi með sterka líkama- og hreyfigreind er góður í íþróttum. Til að styrkja 

þessa greind er hægt að þjálfa með ýmiss konar hreyfileikjum. Samskiptagreind byggir 

á hæfileikum í góðum samskiptum við aðrar manneskjur og getuna til samstarfs. Til að 

styrkja nemendur í þessari greind er gott að nota hópavinnu og samvinnu eins og í formi 

leikja (Armstrong, 2001:73). Útinám gæti vel hentað einstaklingum sem hafa sterka 

umhverfisgreind, málgreind, samskiptagreind og líkams- og hreyfigreind, eins þeim 

nemendum sem þurfa að styrkja eftirtaldar greindir. 

4. Hvað segir í Aðalnámskrá um kennsluaðferðir í 

dönsku og útinám? 

 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2007 segir að til að vekja og viðhalda áhuga 

nemenda er mikilvægt að sem mest fjölbreytni sé í námsefni, vinnubrögðum og 

viðfangsefnum. (Menntamálaráðuneytið, 2007). Nemendur þurfa að læra að vinna 

saman og geta unnið í hópum. Ekki má gleyma að horfa á nemendahópinn sem ólíka 
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einstaklinga með mismunandi reynslu og misjafna hæfileika. Í Aðalnámskrá segir 

einnig: „Forsendur nemenda við upphaf málanáms eru ólíkar. Námsefni og 

kennsluhættir verða að vera sveigjanlegir til að hver og einn geti lært út frá sínum 

forsendum. Mikilvægt er að nemendur öðlist jákvætt viðhorf til málanámsins, að 

máltilfinningin þeirra sé örvuð og að þeir geti notað kunnáttu sína sér til gagns og 

ánægju“ (Menntamálaráðuneytið 1999). En með fjölbreyttum og lifandi kennsluháttum  

er lagður traustur grunnur að málanámi. Það er mikilvægt að nemandinn sé virkur í 

tungumálanáminu frá byrjun náms. Því er mikilvægt að velja kennsluaðferðir í 

tungumálanámi sem krefjast virkrar þátttöku nemenda í náminu eins og t.d. hópavinnu 

og þemavinnu. 

Þegar maður skoðar Aðalnámskrá grunnskóla, fyrir náttúrufræði og umhverfismennt 

segir; „Óhætt er að fullyrða að útikennslan, það er að flytja kennsluna að einhverju 

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

og sál“(Menntamálaráðuneytið, 2007). Þarna er verið að vísa í að nemendur læra ekki 

aðeins í faginu sem þeir eru í heldur auðgi og styrki útikennsla allt nám, ásamt því að 

vera gott fyrir svo margt annað eins og að styrkja félagslega þáttinn. Einnig segir í 

Aðalnámskrá í náttúrufræði að „það sé því mikilvægt að skólar samþætti útikennslu í 

skólanámskrá sinni þannig að nemendum gefist tækifæri til að kynnast og njóta nánasta 

umhverfis og um leið efla virðingu þeirra fyrir því“ (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Með útinámi í dönskukennslu væri hægt að samþætta dönskukennslu, lífsleikni og 

jafnvel íþróttir með réttri skipulagningu og samstarfi kennara. 

 

5. Hugtökin útinám og útikennsla 
 

5.1. Erlendu hugtökin 

Ef hugtakið útikennsla/útinám er skoðað á öðrum tungumálum þá er að finna hugtakið 

Outdoor Education. Outdoor Education er enskt hugtak sem þýtt er sem útinám, 

útikennsla og útiskóli á íslensku. Enska hugtakið Outdoor Education er samt sem áður 

víðtækara en íslensku hugtökin útinám og útikennsla. Þannig að rétt þýðing væri 

útimenntun.  „Hugtakið menntun nær yfir mun meira en eingöngu lærdóm á tilteknum 

námsgreinum eins og t.d. náttúrufræði. Menntun getur átt sér stað bæði úti og inni, með  

kennslu eða gegnum aðra reynslu sem einstaklingar verða fyrir“ (Atli Harðarson, 2002). 
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Fræðimaðurinn Simon Priest (1986) skilgreinir útinám útfrá 6 viðmiðum, það fyrsta er; 

útinám (outdoor education) er kennsluaðferð, ekki námsgrein, annað; útikennsla býður 

upp á að nemandinn öðlist reynslu sem hann fær ekki inni í skólastofu, þriðja; hluti af 

kennslunni fer fram inni eins og undirbúningur og samantekt, fjórða; nemandinn notar 

öll skynfæri og einnig innsæi, fimmta; með útikennslu er hægt að samþætta námsgreinar 

og hægt er að kenna öll fög í útikennslu og aðlaga námskrá að útikennslu, sjötta og 

síðasta viðmiðið er; útikennsla ýtir undir nám og félagslega samvinnu (Priest,1986: 

bls.13).  

Á Norðurlöndunum er að finna eftirfarandi hugtök: Í norsku er að finna hugtakið 

útiskóli eða uteskole, í Danmörku er það svipað eða udeskole og í sænsku finnur maður 

hugtakið utomhuspedagogik (Jordet, 1998). Þegar skoðaðar er heimasíður útiskólanna á 

Norðurlöndunum virðast þær mikið tengjast náttúrufræðinni og ekki er mikið að finna 

um útinám í erlendum tungumálum.  Hugmyndirnar sem gefnar eru t.d. um 

enskukennslu í útinámi tengjast náttúrufræðinni, nemendur eiga að finna orð í ensku um 

það sem þau sjá og skynja. Hugmyndafræðin liggur einnig í því að nemendur eru 

jafnvel einn dag í viku í útinámi. Útinámið í dönskukennslunni og hugmyndirnar mínar 

á heimasíðunni eru hinsvegar hugsaðar á þá leið að hluti úr kennslustundinni er færður 

út þannig að einn 40 mínútna tími nýtist í útinámið.   

5.2.  Útikennsla/útinám 

Samkvæmt Gilbertson og félögum skilgreina þeir útikennslu á eftirfarandi hátt: með 

útikennslu nær einstaklingurinn að styrkja líkamlegan, tilfinningalegan, vitrænan, 

félagslegan og andlegan þroska hjá sjálfum sér. Það af leiðandi verður sambland náms í 

gegnum heim náttúrunnar skilgreiningin á útikennslu (Gilbertson, et. al. 2006:5). 

Útikennsla er hugtak yfir kennslu sem á sér stað utandyra. Kennsluaðferðir 

kennarans geta verið fjölbreyttar en kennslan á sér stað úti í náttúrunni. Einhverjir skólar 

eiga sér útikennslustofur á meðan aðrir skólar nýta sér svæðið í kringum skólana. 

5.3. Útiskóli 

Útiskóli er það þegar hluti kennslunnar er fluttur út úr skólanum í nánasta umhverfi 

skólans og reglulega eru unnin verkefni utan veggja skólastofunnar. Útiskólar hafa þann 

kost að gefa nemendum tækifæri til að nota öll skilningarvit sín og fá persónulega og 

beina reynslu af raunveruleikanum. Nemendum gefst tækifæri til að vinna á forsendum 

námsgreina og tækifæri til að þroskast og leika sér af sjálfsdáðum, verða forvitin, nota 
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ímyndun, ánægjulega reynslu og upplifa samkennd. Með útiskóla er hægt að samþætta 

námsgreinar í kennslu þar sem athafnir úti og inni eru í meira samhengi en í 

kennslustofunni. Nemendur læra um raunveruleikann í raunveruleikanum, þ.e. um 

náttúruna í náttúrunni, um samfélagið í samfélaginu og um sitt nánasta umhverfi í sínu 

nánasta umhverfi (Jordet, 1998). 

Þegar  þessi hugtök eru skoðuð er ég hrifnust að hugtakinu útinám og hef ég valið að 

notast við það. Orðið „útikennsla“ minnir mig meira á gömlu aðferðirnar þegar 

kennarinn stýrði kennslunni upp á töflu og nemendur voru óvirkir í náminu, þó að það 

eigi alls ekki við hugtakið útikennsla. Útinám er allt  nám  sem fer fram útivið, 

nemendur eru að læra svo margt annað en bara kennsluefnið, þeir eru að læra af 

reynslunni (learning by doing) og nota öll skilningarvitin eins og hefur komið fram.  

 

6. Hvers vegna útinám/útikennsla? Gildi útináms og 

rök 

 

 

Hugtakið útinám hefur verið mikið í umræðunni undanfarin ár. Oft heyrir maður 

Norðlingaskóla og Sæmundarskóla nefnda í því samhengi. En fjölmargir kennarar 

víðsvegar um landið eru farnir að nýta sér þessa kennsluaðferð og það virðist vera 

þannig að þegar kennari hefur farið í gang með útikennslu verði ekki aftur snúið. Hvers 

vegna skildi það nú vera? 

Ávinningur þess að taka upp útinám í skólastarfi er ekki aðeins bundinn við að auka 

virkni og heilbrigði nemenda heldur einnig að auka færni nemenda í samskiptum og 

námsárangri almennt ( Odberg, 2010 : 59). 

Náttúran er kennslustofa án veggja sem setja einhverjar takmarkanir. Náttúran er 

kennslustofa sem eykur forvitni nemandans og nemandinn notar hreyfingu og skynfærin 

á allt annan hátt en hann gerir inni í lokaðri kennslustofu (Bernden, 2001 s. 15). 
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Í bókinni Nærmiljøet som klasseværelse er tafla (sjá töflu 1) sem rökstyður vel hvers 

vegna flytja eigi kennslu út í náttúruna s. 48.  

Tafla 1 rökstuðningur Arne Nikolaisen Jordet fyrir gæðum útináms 

Umhverfisþættir í 

lífi barna 

Kenningar um 

þróun 

Það sem útinám 

þróar 

 

Fjölskyldan 

 

Báðir foreldrar útivinnandi. 

Fullorðnu skipuleggja leik 

barnanna. 

Frelsi barna. Börn fá tækifæri 

til að leika hvatvís. Barnið 

fær að vera barn. 

 

Umhverfið 

 

Græn svæði verða færri og 

minni. Aukinn hreyfanleiki. 

Náttúran ókunn. 

Barnið kynnist náttúrunni og 

samfélaginu. Barnið finnur til 

öryggis í náttúrunni og 

umhverfinu. 

 

Fjölmiðlar og 

upplýsingatækni 

Barnamenningin verður fyrir 

áhrifum af markaðs-

kröftunum. Alþjóðlegir 

menningarheimar og gildi  

koma í staðin fyrir eigin 

menningargildi. Barnið 

hreyfir sig minna og minna. 

Þekkingarheimur barna og 

áhugi á eigin menningu eykst. 

Barnið fær hvatningu til 

aukinnar hreyfingar úti við. 

Líkamlegt nám. 

Neytendaþróun 

 

Barnið er neytandi í  

neysluþjóðfélagi. Hægt er að 

kaupa sér gott líf fyrir 

peninga. 

Barnið fær náttúruupplifun 

og félagslega samveru. 

Andlegu gildin eru í fyrirrúmi 

sem mótsögn við það 

veraldlega. 

Umhverfisþróun 

 

Framtíðarvon er í hættu. 

Sinnuleysi og kæruleysi 

(likegyldighed) eykst. 

Barnið eykur með sér 

virðingu fyrir sköpunar-

verkinu. Umhverfishyggja. 

Framtíðarvon. 

                           (Jordet, 1998)  

Þegar tafla 1 er skoðuð sést greinilega hversu margir þættir í þessu daglega lífi hafa 

mikil áhrif á barnið í nútímaþjóðfélagi. Með útinámi er hægt að breyta ótrúlega miklu 

með smá hugarfarsbreytingu. 
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Með útinámi í dönsku er hægt að fara út fyrir skólastofuna, æfa orðin og 

orðasamböndin sem lögð hafa verið inn áður í tímanum. Eins og Gilbertson et. al (2006) 

segja eiga kennarar að hafa útikennslu í samræmi við reynslu og námið á að skipta máli 

fyrir nemendurna. Það auðveldar nemendum að skilja námið ef þau geta tengt það við 

eigin reynsluheim.  Við þetta styðja fræðimenn á borð við Aristoteles, Rousseau, Piaget, 

Gardner o.fl. en þeir vilja meina að börn myndu ná betri árangri í námi ef þeim væri gert 

kleift að nota fleiri en eitt skynfæri og að beita öllum líkamanum við námið. Það næst 

einmitt með  útinámi, með því að nemandinn upplifi orðaforðann og hreyfi sig í leiðinni.  

Útinám í dönsku er góð leið til að auka talfærniþáttinn þar sem að áherslan er mest 

lögð á að nemendur tjái sig í leik og námi, en samkvæmt könnun sem var gerð meðal 

nemenda sem voru að hefja menntaskólanám kom það í ljós að 61,7 % nemenda óskuðu 

þess að læra meira að tala dönsku og um 45 % vildu læra meira að skrifa dönsku. Þetta 

segir það að nemendur vilja læra að tjá sig meira á dönsku (Dal, 2000). Þannig væri 

hægt að staðhæfa að útinám í dönsku verði nemendum meira hagnýtt og raunsætt. 

 

6.1. Hvað kemur í veg fyrir útinám/kennslu?  

Það getur virkað ómarkvisst þegar einn kennari flytur kennsluna út í náttúruna með allt 

að 25 nemendum þar sem að útikennslustofan er ansi stór og viðamikil. En það er 

mikilvægt að kennari skipuleggi kennsluna vel og setji sér markmið með útináminu. 

Markmiðin þurfa að vera fagleg. Eins er mikilvægt þegar inn er komið að taka saman og 

ræða áfram um útiverkefnið. Þannig að nemendur finni ástæðu til að fara aftur inn í 

kennslustofuna og klára verkefnið. Kennarar sem ég hef rætt við hræðast oft að fara út 

þar sem að þeim finnst þeir vera að vinna ómarkvisst starf og að lítið sem ekkert sé talað 

um útinám í Aðalnámsskrá grunnskóla nema fyrir náttúrufræði. Með breytingum á 

Aðalnámsskrá væri örugglega hægt að auka útikennslu í öðrum fögum, með því að 

hvetja kennara til að nýta sér þá kennsluaðferð.  

Björg Haraldsdóttir gerði könnun í meistaraverkefni sínu um hvað kennarar settu 

fyrir sig varðandi útikennslu. Samkvæmt þeim niðurstöðum kom í ljós, að það sem 

kennurum fannst mest hamlandi var í fyrsta lagi að það vanti kennsluefni. Einnig fannst 

þeim samsetning nemendahóps hamlandi og fjöldi nemenda í bekk (2010). Það er 

áhugavert að lesa könnun Bjargar þar sem ég hefði talið að veður hefði mest að segja 

varðandi hömlur til útináms, þar sem við búum við miklar veðurbreytingar og erfitt 
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getur verið að skipuleggja verkefni sem vinna á úti ef veðrið er slæmt. Eins eru 

nemendur misjafnlega vel útbúnir til að vera úti við misjöfn veðurskilyrði. 

Í viðtali mínu við Dagnýju Reynisdóttur sagðist hún einstaka sinnum hafa þurft að 

breyta útikennslunni og þá fór hún með nemendur sína á sal þar sem þeir gátu hreyft sig 

og leyst útikennsluverkefni. Útikennsluverkefnin krefjast meira rýmis en venjuleg 

kennslustofa býður upp á. 

7. Hlutverk kennarans, skipulagning útinámsins 

 

 

Útiskóli er ekki ferð í skóginn eða frjáls leikur, heldur kennsla sem fer fram utandyra. 

Útinám gengur út á að nemandinn eða hóparnir vinni sjálfstætt með ákveðið verkefni. 

Hugmyndin á bak við útikennslufræðin er sú að nemendur geti unnið sjálfstætt og verið 

skapandi í náminu. Hlutverk kennarans liggur í undirbúningi útináms og svo að draga 

saman þegar inn er komið (Brenden, 2001 s. 16). Með góðu skipulagi og skilvissri 

innlögn ætti kennarinn að geta gengið um og fylgst með vinnu nemenda sinna og svarað 

spurningum þeirra. Ef útinám er vel skipulagt, geta nemendur unnið sjálfstætt og ættu 

ekki að þurfa mikla aðstoð frá kennaranum. En hverju þarf kennarinn að huga að áður 

en farið er út? Samkvæmt  Jordet (1998) þá skiptir hann námsferlinu í þrennt: 

 Forvinna 

 Útinám 

 Samantekt 

Í forvinnunni þarf kennarinn að undirbúa nemendahópinn áður en haldið er út. Í 

dönskukennslu væri það til dæmis að vinna með orðaforðann sem notast á við úti, hvort 

sem hann er munnlegur eða skriflegur. Gott er að notast við t.d. orðablóm eða mind 

mapping hugmyndina á töflunni, tengja saman orð og myndir. Einnig er hægt að byrja á 

að vinna í námsbókunum eða spila bingó. Við útinámið leysa nemendur verkefni sem 

kennarinn hefur útskýrt áður en haldið er út. Hann getur útskýrt það fyrir hópnum, fyrir 

pörum eða einstaklingnum, ef um þannig verkefni er að ræða. Nemendurnir upplifa 

náttúruna og eru líkamlega og andlega virk í tímanum, þeir safna í reynslubankann sinn. 

Við samantektina vinna nemendur áfram með verkefnið sitt, hvort sem það er í 

skólastofunni með samtalsæfingum eða með heimanámi. Það er tilvalið fyrir kennarann 

að spyrja nemendurna úr orðaforðanum sem var æfður úti. Nemandinn hugsar til baka 

til útinámsins og notar reynsluna og upplifun sína. 
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7.1. Viðtal við Dagnýju Reynisdóttur 

 

Ég tók viðtal við Dagnýju Reynisdóttur grunnskólakennara við Engjaskóla, 

Reykjavík, en hún hefur notað útinám sem kennsluaðferð í nokkur ár. 

Hún var spurð að því hvað hún hefði kennt lengi. Hún útskrifaðist árið 1982 og hefur 

kennt síðan, fyrir utan fjögur ár sem hún tók frí. 

Hvað hún hafi notað útikennslu sem kennsluaðferð lengi? Hún hefur verið að kenna 

útikennslu í 10 ár. Hvað var það sem fékk þig til að fara út í að kenna útikennslu? Hún 

nefndi að henni fannst dönskukennslan vera einhæf og vildi brjóta upp kennsluna. 

Hvað notar hún langan tíma í útikennslunni? Hún notar u.þ.b. 20 mínútur af 

kennslustundinni í útikennslu. Hún notar um það bil 10 mínútur í forvinnu áður en 

haldið er út og svo aftur 10 mínútur þegar inn er komið. Tíminn getur verið lengri í 

útikennslunni, það fer eftir verkefnum hverju sinni. 

Hvernig fannst henni útikennslan ganga? Henni fannst útikennslan ganga strax mjög 

vel, hún sá að útikennslan höfðaði til nemenda sem voru óvirkir í tímum í 

kennslustofunni. Hún sá að með útikennslu gat hún gefið fleiri nemendum tækifæri á að 

fá að njóta sín í skólanum. 

Hverjir fannst henni vera kostirnir í útikennslu í dönsku? Hún sá að útikennslan 

hjálpaði mikið varðandi talþáttinn í dönsku, nemendur losnuðu úr hlutverki sínu. Einnig 

fannst henni að samskiptamunstur losnuðu upp. 

Hverjar eru helstu hindranir við útikennslu? Henni finnst helstu hindranir vera 

veðrið. En það færi líka eftir staðsetningu skólans, Engjaskóli er á mjög beru svæði þar 

sem það er mjög vindasamt. Einnig eru oft vandræði varðandi klæðnað á unglingunum, 

þau koma ekki í skólann klædd eftir veðri. Ef veðrið er slæmt fær hún lánaðan hátíðarsal 

skólans og flytur útikennsluna þangað.  

Kostir útikennslu? Hún nefndi fjölbreytni í kennsluaðferðum og að gefa fleiri 

nemendum kost á að fá að njóta sín í náminu. Hún kemur til móts við ólíka einstaklinga 

með útikennslu. 

Ég spurði hana hvort hún nyti stuðnings frá stjórnendum skólans? Hún sagðist hafa 

fullan stuðning frá stjórnendum skólans, þeir styddu allt sem eykur fjölbreytni í 

kennsluháttum og kennara sem sýna frumkvæði í starfi.   
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8. Aðferð 
 

Heimasíðan er uppbyggð á þann hátt að á forsíðu er hægt að velja upplýsingar um 

höfund (mig selv), upplýsingatækni (IT), útiskóli, (udeskole) og krækjur (links). 

Undir „udeskole“ er að finna mismunandi þemu sem hæfa byrjendakennslu í dönsku 

en þau eru; mig selv og min familie, tallene, farverne, mad og fødselsdagsfest. Einnig er 

að finna verkefni sem hægt er að nota við kennslu í sagnorðum og lýsingarorðum. Í einu 

verkefninu er hugmynd að leikþætti í dönskukennslu og þar eiga nemendur að nota 

upptökutæki í náminu og taka upp leikþáttinn. Myndbandagerð í tungumálanámi er 

nýleg aðferð sem er hægt að nota svo miklu meira í námi nemenda en gert er. Krakkar 

eiga í dag fullkomna síma og upptökutæki sem er tilvalið að nota í náminu. Þessi aðferð 

tengir saman áhugamál og nám. Hægt er að nálgast upplýsingar um aðferðina á 

www.divisproject.eu. 

Þegar kennari hefur valið efnið sem hann ætlar að vinna með birtast hugmyndir að 

útinámi undir hverju þema. Þar er einnig listi með upplýsingum um hvaða áhöld þarf að 

hafa við höndina. Þar er einnig að finna tillögur að því hvernig hægt er að leggja inn 

orðaforða áður en haldið er í útikennsluna. Það þarf að útskýra verkefnin mjög vel áður 

en haldið er af stað, þar sem það getur verið erfitt að ná athygli nemenda þegar komið er 

út í náttúruna. Verkefnin sem eru á heimasíðunni ættu að taka að meðaltali 25 mínútur. 

Þannig er hægt að nota einfalda dönskutíma sem oftast eru 40 mínútur í útinámið. Þegar 

inn er komið er nauðsynlegt að draga saman, hvað var gert úti með nemendum, hvort 

sem það er í hópum eða bekkurinn saman.  Þá er unnið áfram með orðin og 

orðaforðann.  

Tillögurnar á heimasíðunni með verkefnum krefjast ekki mikils kostnaðar en gott er 

að koma sér upp smá safni og geyma á góðum stað og merkja það sérstaklega 

útikennslu, þar sem áhöldin geta horfið skjótt ef ekki er passað upp á þau. Það sem þarf 

að vera til eru boltar, fótbolti, brennóbolti, snúsnú band, krítar og sippuband. 

Í öllum þessum þemum þarf engar sérstakar aðstæður fyrir kennsluna fyrir utan 

þemað fødselsdagsfest. Í afmælisþemanu væri gott að vera með bekki og borð þar sem 

hugsunin er að halda upp á afmæli og borða kökur.  
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Heimasíðan er einföld og aðgengileg. Lýsingarnar á verkefnunum eru á íslensku og 

er skýringin á því sú að þá er möguleiki fyrir fleiri en dönskukennara að nýta síðuna. 

Eins gætu kennarar sem ekki eru fagmenntaðir dönskukennarar nýtt sér hugmyndirnar. 

Munnlegi þátturinn í dönsku er í brennidepli í verkefnunum á síðunni. Athygli 

nemenda beinist meira að verkefninu sjálfu, frekar en feimni við að tjá sig, þau gleyma 

sér í aðstæðunum/leiknum. 

Í útinámi gefst tækifæri til að tengja saman hreyfingu og orð, en við lærum einmitt 

móðurmálið þannig (learning by doing). 

Fjölbreytileiki eykur líkur á að ná til mismunandi þarfa nemenda. Sumum nemendum 

hentar vel að sitja við borð og skrifa í bók, meðan öðrum hentar betur að fá að vera 

meira virk í náminu og fá að hreyfa sig. Hlutverk kennara er að koma til móts við 

mismunandi þarfir nemenda. 

Slóðin á heimasíðuna er http://notendur.hi.is/thh67/  
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9. Umræður lokaorð 
 

Eins og Jordet (1998) segir er ekki hægt að finna eitt svar við því hvernig við færum 

námið út í náttúruna, en hver skóli og hver kennari verður að finna sínar leiðir út frá 

sínum eigin forsendum. Aðstæður og umhverfi við skólana er jú mjög misjafnt og einn 

kennari treystir sér í eitthvað ákveðið verkefni á meðan annar kennari vill gera hlutina á 

annan hátt. Það þarf að hafa í huga að það getur tekið tíma að þróa með sér útinám sem 

kennsluaðferð. En ég held að þegar kennari byrjar á þeirri aðferð verði ekki aftur snúið.  

Við gerð þessarar greinargerðar var tekið viðtal við Dagnýju Reynisdóttur 

grunnskólakennara, en hún hefur góða reynslu af útikennslu í dönskunámi. Hún byrjaði 

með útinám í dönskukennslu án þess að skoða sérstaklega fræðilega þáttinn áður en hún 

fór af stað. Með reynslu sinni sá hún hversu góð áhrif útinámið hafði á nemendur og þá 

sérstaklega þá nemendur sem voru hvað mest hljóðir í tímum og óvirkir. Það rökstyður 

gildi þess að velja fjölbreyttar kennsluaðferðir í námi. Það gerir einnig 

fjölgreindarkenningin, þar sem stöðugt er verið að skipta um kennsluaðferðir á skapandi 

hátt og eins hugsmíðihyggjan þar sem nemandinn lærir mest með því að upplifa, skoða 

og taka þátt.  Hvað sem því líður tel ég að útinámið skili ekki þeim árangri nema að 

kennarinn hafi virkilegan áhuga og jafnframt trúi á aðferðina. Framkoma kennarans 

hefur gífurleg áhrif á nemendur og smitar út frá sér. Aðstaðan fyrir utan skólana ætti 

ekki að vera dragbítur, þar sem útinámið krefst ekki mikils af umhverfinu. Kostnaður er 

í algjöru lágmarki þar sem efnið sem þarf í útinámið í dönsku er kannski helst boltar, 

sippubönd og snúsnú bönd, annað er heimatilbúið úr pappír, eitthvað úr umhverfinu eða 

að nemendur eru að vinna með talmálið. Ég vil enda þessa greinargerð á að hvetja enn 

og aftur kennara til að prófa útinám í dönsku sem kennsluaðferð og nýta sér heimasíðu 

mína sem hugmyndabanka að verkefnum til að færa kennsluna út og auka á 

fjölbreytileikann í kennslunni. 
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