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Útdráttur 

Útikennsla hefur á undanförnum árum notið gríðarlegra vinsælda hér á landi. 

Ástæður þess eru einkum þær að útivera getur stuðlað að samþættingu ólíkra 

námsgreina, einstaklingsmiðuðu námi, sniðið að þörfum nemenda frekar en kennara 

og aukinni umhverfisvitund barna. Hreyfing barna eykst sem og möguleikinn á að 

vekja áhuga þeirra á útiveru og umhverfi sínu.  

Fyrir suma nemendur getur stærðfræði og þau tákn sem henni fylgja virst 

mjög flókin, en með því að gera hana að viðfangsefni leikja og könnunar má 

auðveldlega beina athygli nemandans að því hvernig hin ýmsu hugtök og staðlaðar 

mælieiningar eru hluti af daglegu lífi hans. Þegar stærðfræðin er síðan færið frá 

kennslustofum og út undir beran himinn verður umhverfið allt að viðfangsefninu og 

stærðfræðin birtist í sinni einföldustu mynd.  

Það er skoðun mín að útikennsla muni halda áfram að vera áveðin driffjöður 

í þróun skólastarfs hér og vonast ég til þess að stærðfræðikennsla verði þar engin 

undantekning.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er til fullnaðar B.Ed.- prófs í grunnskólakennarafræði frá 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Eftir að hafa tekið námskeið á vormisseri 2010 

um stærðfræðinám barna á yngsta stigi grunnskólans var ég nokkuð viss um að það 

væri efni sem mig langaði til að kynna mér betur. Ég hef einnig tekið námskeið sem 

tengjast útikennslu og heillaði hvoru tveggja mig afar mikið ekki síst vegna þess 

hversu mikið náttúrubarn ég er. Ég ákvað því að skoða hvaða möguleikar væru í 

boði fyrir útinám í stærðfræði og hvernig mætti færar rök fyrir því að færa ætti 

stærðfræði  kennslu meira út fyrir veggi skólans með því til dæmis að sýna hvaða 

kosti það hefur í för með sér. 

Mig langar til að færa Jónínu Völu Kristinsdóttur leiðsögukennara mínum 

með þessu verkefni mínar bestu þakkir fyrir góð ráð, gagnlegar ábendingar og 

yfirlesturinn. Einnig vil ég þakka Ólöfu Bjarnadóttur og Margréti Bjarnadóttur 

systrum mínum fyrir yfirlesturinn og hvatninguna. Hákon Halldórsson og börnin 

okkar þrjú fá einnig góðar þakkir fyrir ómælda þolinmæði og stuðning síðasliðin 

þrjú ár. Loks vil ég þakka foreldrum mínum sem og tengdamóður fyrir dygga 

aðstoð af ýmsum toga í gegnum allt námið. 
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1. Það er leikur að læra 

Það er leikur að læra  Bjallan hringir, við höldum 

Leikur sá er mér kær  Heim úr skólanum glöð 

Að vita meira og meira  Prúð og frjálsleg í fasi 

Meir’í dag en í gær  Fram nú allir í röð 

(höf. óþekktur) 

 

Markmið ritgerðarinnar er að kanna hvernig nýta má stærðfræði í útikennslu hjá 

yngstu nemendum grunnskólans og samþætta við aðrar námsgreinar. Útikennsla 

gefur möguleika á því að aðlaga hvers kyns kennsluefni að þörfum einstakra 

nemenda eins og markmiðið er við einstaklingsmiðað nám, einnig er hún vel til þess 

fallin að auka og efla umhverfisvitund nemenda og stuðla að bættri heilsu þeirra í 

gegnum útiveru og náttúrurannsóknir.  

Ástæðan fyrir því að ég ákvað að flétta stærðfræði inn í leik og verklegar 

athuganir nemenda er sú að ungum börnum finnst fátt skemmtilegra en að vinna með 

áþreifanlega hluti og læra í gegnum leik og er það engin undantekning þegar þeir eru 

að læra eitthvað nýtt svo sem stærðfræði. Þá verður skilningur þeirra á viðfangsefninu 

meiri og betri og festist einnig betur í minni þegar unnið er hlutbundið (Eriksson og 

Oskarsson, 1995:66). Þá má benda á það að Johnston (2005: 181) heldur því fram að 

það sé grundvallaratriði að nemandi fái að kanna og upplifa sjálfur kennsluefnið við 

fjölbreytilegar aðstæður, hún gengur jafnvel svo langt að halda því fram að aðeins 

þannig geti kennari verið fullviss um að efnið hafi verið meðtekið af nemendum. Að 

öðrum kosti er hætta á því að misskilningur eigi sér stað eða námsefnið festist ekki 

fyllilega í huga nemenda.  

Skóladagar geta virkað langir fyrir unga nemendur og getur þá verið erfitt 

fyrir þá að halda einbeitingu í langan tíma, og þá sérstaklega við bóklegt nám. 

Kennarinn getur þá gripið til þess ráðs að færa námsefnið utandyra og brotið þar með 

upp daginn um leið, til dæmis með skemmtilegum námsleik. Einnig má færa 

námsefni út þar sem nemendurnir eru settir í raunverulegar aðstæður og þurfa að 

vinna hlutbundið til þess að finna lausnirnar. En þegar börn eru að leik finnst þeim oft 
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sem að eiginlegt nám eigi sér ekki stað þó svo að í raun sé ýmislegt sem þau læra þó 

að þau taki ekki eftir því. Dagurinn verður þannig styttri og skemmtilegri og börnin 

öðlast nýja þekkingu á skemmtilegan hátt með lítilli fyrirhöfn. 

Ég mun byrja á því að skilgreina nokkur lykilhugtök er varða efnið til þess 

að auðvelda umfjöllun um það. Þá verður gildi útikennslu fyrir unga nemendur rætt 

og þær kenningar skýrðar sem varpað geta ljósi á umfjöllunina.  

Hafa má fjölgreindarkenningu Howard Gardner í huga en hann telur að 

einstaklingar læri ólíkt eftir því hvaða greindarsvið eru sterkust hjá þeim og að þeir 

bregðist misvel við kennsluaðferðum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:21). Að lokum er 

mikilvægt að hafa í huga hin jákvæðu líkamlegu áhrif sem fylgja útikennslu en 

rannsóknir hafa leitt í ljós að heilsu barna og unglina hér á landi hefur hrakað á 

undanförnum árum (Erlingur Jóhannsson,  2001). 

Spurningar kunna að vakna meðal foreldra um það hvaða áhrif eða tilgang 

það hefur að færa stærðfræði út fyrir skólastofuna eins og gert er í útikennslu. Þá má 

benda á að börn afla sér upplýsinga í gegnum könnun á umhverfinu sem flyst síðan í 

reynslubanka þeirra og þau geta yfirfært á annað viðfangsefni. Að prufa sig áfram í 

stærðfræðitengdum útiverkefnum í starfi skipulögðu af fagmanni veitir nemendum 

tækifæri til þess að afla sér þessarar reynslu.  

Fullorðnum kann að finnast sum þessara verkefna tilgangslaus og augljós en 

fyrir börn getur það verið algerlega ný upplifun að skoða náttúruna og umhverfið í 

tengslum við stærðfræðina og upplifa sjálf hvernig stærðfræðin er þáttur í daglegu 

lífi okkar allra (Pratt-Prairie, 2005:76-78).  

Ef kennsla, sér í lagi kennsla raungreina svo sem stærðfræði, á að vera 

áhrifarík og skila tilætluðum árangri þarf að mati Martin Wenham (2001:1) að flétta 

inn í hana fjölbreytt og margvísleg verkefni sem tengjast viðfangsefninu og eru 

unnin bæði af kennara og nemendum. Hann segir tvær megin ástæður liggja til 

grundvallar þessari skoðun sinni. Í fyrsta lagi er það vitað að hver einstaklingur 

meðtekur nýjar upplýsingar á sinn hátt og í öðru lagi að viðfangsefni raungreina eru 

svo fjölbreytt að til þess að efnið komist sem best til skila er nauðsynlegt að beita 

mismunandi aðferðum við kennsluna (Wenham, 2001: 1). Undir þetta er í grófum 

dráttum tekið í þessari ritgerð. 
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Að lokum verður hugmyndin útistærðfræði kynnt þar sem meðal annars 

verðu byggt á grein Helenu Óladóttur um efnið og tvö verkefni unnin af mér notuð 

sem dæmi um möguleika í útistærðfræði. Helen bendir á að „Í eðli sínu snýst 

stærðfræðinám um að skilgreina viðfangsefni, leysa vanda og færa rök fyrir máli 

sínu.” (Helena Óladóttir, 2009:6). Hún segir ennfremur: 

Í gegnum útistærðfræðina fá nemendur nýja sýn á viðfangsefnið, 

sem oftar en ekki skilar sér í auknum áhuga á viðfangsefninu. 

Áhugi nemenda er svo lykillinn að námi þeirra og ef kennari fær 

tækifæri til að glæða hann í útikennslu er augljós ávinningurinn 

af því að prófa sig áfram utandyra. (Helena Óladóttir, 2009:8) 

2. Útikennsla og kostir hennar 
Markmið með útikennslu og útiveru er að nemandi læri um náttúruna og umhverfið 

og besta leiðin til þess að kenna það er að nota náttúruna sjálfa (Eygló R. 

Sigurðardóttir, 2009). Reynslan hefur sýnt að fái börn tækifæri til þess að vinna 

reglulega úti í náttúrunni ná þau betri árangri í námi. Með útiveru öðlast þau færni 

við að leysa vandamál sem skilar sér í flestum tilfellum inn í skólastofuna og 

sjálfstæði þeirra við námið eykst. Ekki má gleyma því að regluleg líkamleg vinna 

hefur jákvæð áhrif á almennt helsufar svo og boðleiðir heilafrumna (Frank, 1998). 

Sú færni nýtist einnig við margar af bóklegu greinunum t.d. þeim sem krefjast 

rökhugsunar svo sem stærðfræði. 

Umhverfið utan við hina hefðbundnu kennslustofu getur reynst afar 

mikilvægur vettvangur náms. Útikennsla getur veitt nemendum tækifæri til þess að 

beita þekkingu sinni við lausn áþreifanlegra vandamála við raunverulegar aðstæður í 

stað þess að einskorða námið við bókleg dæmi sem getur verið erfitt að tengja 

daglegu lífi þeirra (Mays, 1992:11).   

2. 2. Umhverfi  
Orðið umhverfi er mjög vítt hugtak, það er í íslenskri orðabók skilgreint 

annarsvegar sem „Grennd, nágrenni, landslag í nágrenni e-s, kringum e-h” og hins 

vegar sem „kringumstæður eða aðstæður manns” (Snara. E.d.) það getur því átt við 

allt það sem umlykur einstaklinginn svo sem hvers kyns mannvirki, villta náttúru, 
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kennslustofu, leikvöllinn, garðinn heima og allt þar á milli. Sambærilegt orðinu 

umhverfi er í erlendum fræðibókum notast við enska orðið environment. Það er 

skilgreint sem: summa hluta, aðstæðna eða áhrifa, sérstaklega þeirra sem móta 

tilvist eða þroska einhvers. „The aggregate of surrounding things, conditions, or 

influences, esp. as affecting the existence or development of someone or something.” 

(Webster’s Dictionary, 1994:477). Pamela Mays (1992:15) vinnur út frá svipuðum 

skilgreiningum á  umhverfi í bókinni Teaching Children Throgh the Environment en 

bætir þó við að aðrir einstaklingar, menning og jafnvel hugmyndir geti einnig haft 

mótandi áhrif á börn. Það getur því verið gott fyrir kennara að hafa í huga að 

umhverfi getur verið huglægt sem og efnislegt. Það hafa einnig fleiri gert svo sem 

J.C. Smyth í greininni What makes education environmental frá árinu 1988 og hann 

bendir á að þá hafi enn verið hugsað um umhverfi sem eitthvað „þarna úti” en það 

ekki skilgreint nánar (Smyth 1988:37). 

Miðað við þetta mætti auðveldlega halda því fram að námsumhverfi barna 

takmarkist aðeins við þau mörk eða viðmið sem kennari setur þeim hverju sinni.  

Í því samhengi er hins vegar vert að hafa í huga niðurstöður rannsókna Mays 

sem benda til þess að yngri börn skynji umhverfi sitt á annan hátt en fullorðnir þar 

sem þau skilgreina sig sem hluta af umhverfinu og kanna umhverfi sitt einkum með 

líkama sínum og leikjum, það er að segja þau upplifa umhverfið (Mays, 1992:1-3). 

Þetta breytist í takt við vitsmunalegan þroska einstaklingsins, þegar hann verður fær 

um að beita fyrri reynslu sinni við lausn vandamála breytist skynjun hans á 

umhverfinu. Hann hættir að skynja sig sem hluta af því og fer markvisst að geta 

kannað, ígrundað og beitt sér í því.  

Þetta er í takt við kenningar Piagets sem sýndi fram á að greinilegur munur 

væri á hugsanaferli fullorðins einstaklings og barna og jafnframt að þroska barna 

mætti greina í ákveðin stig (Cole, Cole og Lightfood, 2005:151). Það má því vera 

ljóst að við undirbúning verkefna verða kennarar og leiðbeinendur að vera 

meðvitaðir um það að hugarheimur barns er annar en fullorðins einstaklings. 

Jafnframt breytast hugsanaferli barna eftir því sem þau þroskast (Brandy, 1999: 

114). Rannsóknir Mays (1992:1-3, 96) og fleiri fræðimanna hafa leitt í ljós að 

umhverfi ungra barna þarf að vera eins fjölbreytilegt og kostur er til þess að stuðla 
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að þroska þeirra sem einstaklinga. Umhverfi þar sem börn fá að tjá sig og skoðanir 

sínar án þess að þurfa að óttast neikvæða gagnrýni og þau eru hvött til þess að þróa 

og þroska með sér sínar eigin hugmyndir telst vera jákvætt umhverfi (Harlen, 

1977:4-5; Johnston, 2005:182). Eitt mikilvægasta hlutverk kennara er að skapa 

einmitt slíkt umhverfi.  

Nú má því vera ljóst að umhverfi er mun víðtækara hugtak en margur gerir 

sér grein fyrir, sérstaklega þegar litið er á það með augum barnsins og ber kennara 

að vera meðvitaður um það. Það er einnig ljóst að þar sem umhverfi nær yfir svo 

gríðarlega fjölbreytt svið mannlegrar tilveru ber kennara sem fagaðila að kynna 

nemendum fjölbreytileika þess.  

Inn í alla umræðu um umhverfi fléttast óhjákvæmilega hugmyndir um 

náttúruna og þá er stutt í náttúruverndarsjónarmið og umhverfismennt sem hefur 

notið vaxandi vinsælda í hinum vestræna heimi á undanförnum áratugum. 

2. 2. 1. Umhverfismennt  

Vaxandi áhugi og áhyggjur manna af umhverfinu hafa leitt til þess að viðhorf til 

náttúrunnar hafa breyst gríðarlega mikið á síðustu áratugum. Vísindin hafa sýnt 

fram á áhrif manns á náttúruna og afleiðingar af ofnýtingu náttúruauðlinda hafa 

verið dregnar fram í dagsljósið. Kallað hefur verið eftir róttækum breytingum á 

viðhorfi manna til náttúrunnar og umhverfisins (Hutchison, 1998:145, 156).  

Þrátt fyrir að umhverfisfræðsla eða umhverfismennt sé ekki sérstök 

námsgrein í grunnskólum landsins hefur Margrét J. Rafnsdóttir (2005:5) bent á að 

engu að síður sé gert ráð fyrir að þessum námsþætti sé sinnt „bæði samkvæmt 

alþjóðlegum samþykktum, svo og í aðalnámsskrá grunnskóla.” (Margrét J. 

Rafnsdóttir, 2005:5). 

Markmið umhverfismenntunar eru samkvæmt henni fjórþætt: 

• Nemendur öðlist þekkingu á umhverfi sínu og hringrásum í 

náttúrunni. 

• Nemendur hafi jákvætt viðhorf til alls lífs og umhverfis. 

• Nemendur verði hæfir til að finna leiðir til að bæta úr röskun 

vegna umsvifa mannsins í náttúrunni. 
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• Nemendur fái tækifæri til að vinna að verkefnum sem stuðla að 

bættu umhverfi  (Margrét J. Rafnsdóttir, 2005:5). 

 

Jane Kirkeland hefur unnið með börnum í náttúrunni í langan tíma og þróað 

kenningar og hugmyndir er varða samskipti mans og náttúru á yngri skólastigum. 

Hún bendir á að börn skilja og skilgreina náttúruna á misjafnan hátt og þau eru ekki 

eins niðurnjörfuð af hugmyndafræðilegum skilgreiningum eins og fullorðnir 

einstaklingar. Fyrir þeim getur náttúran verið allt sem hreyfist eða allt sem umlykur 

þau eða allt sem vex og allt þar á milli. Sjálf vill hún skilgreina náttúruna sem „það 

sem ekki er búið til af manninum” (Kirkeland, 2009:9). Samkvæmt þessu fléttast 

hugmyndir um umhverfi eins og það er skilgreint hér að ofan inn í hugmyndir um 

náttúruna og náttúruvernd á fjölbreyttan hátt. 

Umhverfismennt má ennfremur tengja við flestar námsgreinar með góðum 

árangri í gegnum nýstárlega kennsluaðferð er nefnd hefur verið útikennsla, en með 

reglulegri útiveru er stuðlað að „auknum tengslum einstaklings og umhverfis“ og 

getur útikennsla „þannig orðið grunnur að aukinni umhverfisvitund.“ (Helena 

Óladóttir, 2009:6) Útikennsla gæti því verið lykillinn að fjölbreyttara og jafnframt 

yfirgripsmeira námi ungra grunnskólabarna ef henni er fundinn staður innan 

námsgreina skólanna. 

Með því að veita börnum tækifæri til þess að umgangast nánasta umhverfi 

sitt, afmarkað af kennara og leyfa þeim að upplifa náttúruna í könnunarferðum og 

við úrvinnslu stærðfræðiverkefna vinnur kennarinn að aukinni umhverfisvitund 

barna og hjálpar þeim jafnframt að skilja hvernig stærðfræði getur nýst við daglegt 

líf. Þetta eykur skilning þeirra á tengslum manns og náttúru sem aftur leiðir til þess 

að þau verða fær í að taka upplýstar ákvarðanir er varða samband þeirra við 

náttúruna og áhrif manna á hana (Johnston, 2005:109). 

  

3. Stærðfræði  
Því hefur verið haldið fram af Mays (1992:93) að hjá mörgum nemendum sé 

stærðfræði ekki sérlega vinsælt fag. En þar mætti hinsvegar auðveldlega gera 
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breytingu á, til dæmis með aukinni útikennslu í faginu. Mays (1992:93) telur ástæðu 

þess vera að hún tengist ekki nógu mikið raunverulegum athöfnum nemenda. Með 

aukinni útikennslu, þar sem stærðfræðin er sett inn í daglegar athafnir og jafnvel, ef 

möguleiki væri að finna verkefni sem vinna má með nemendum sem tengjast beint 

þeirra daglega lífi væri hægt að opnan nýjan heim fyrir þeim þar sem stærðfræði 

verður áhugaverð og merkingarbær. Nemendur kynnast þannig stærðfræðinni á 

annan hátt og ná að tengja hana betur við umheiminn og sjálfan sig og sjá þá að hún 

er ekki eingöngu tölur á blaði sem sumum gæti þótt tilgangslaust að læra.   

Það vill verða þannig að nái nemendur ekki tökum á stærðfræði á fyrstu 

árum grunnskólans verði hún að óyfirstíganlegu fyrirbæri sem nemandinn heldur 

áfram að forðast út lífið.(Mays, 1992:93) Við upphaf skólagöngu þykir lang flestum 

nemendum gaman að læra og þyrstir í meiri fróðleik, hvort sem hann kemur frá 

kennaranum, foreldrum, úr bókum eða umhverfinu. Þau læra tölustafina og 

talningu, smátt og smátt læra þau að vinna með þær og síðan táknmál 

stærðfræðinnar (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 2007:14). Þegar þessi atriði 

ganga vel hjá nemendur er ekkert sem bendir til þess að þeir ættu að fá leið á 

stærðfræði og hvað þá hræðasta hana og finnast hún leiðinleg. En þessir þættir vilja 

vefjast fyrir mörgum nemendum, þá sérstaklega þegar komið er á mið og elsta stig 

grunnskólans og getur stærðfræðin þá farið að vaxa þeim nemendum í augu (Mays, 

1992:93). Þau geta þá farið að forðast eða hræðast hana smátt og smátt ef ekkert er 

að gert til dæmis með snemmtækri íhlutun (Helga sigurmundsdóttir, 2007).  

Mays (1992:93) hefur síðan bent á þann þátt að þar sem fagið er akademískt 

og í flestum tilfellum er bara ein rétt lausn við hverju dæmi geta nemendur sem eiga 

auðvelt með að koma fyrir sig orði, og eru vanir því að geta rætt sig fram hjá villum 

eða vandamálum, nú lent í erfiðleikum þar sem ekki er hægt gera það sama þegar 

kemur að stærðfræði.  

Ekki er svo langt síðan að því var haldið fram að ekki væri að fullu vitað 

hvernig börn læra stærðfræði, það er að segja í hvaða röð þau læra og skilja hugtök 

og formúlur sem fylgja stærðfræði. Rannsóknir hafa þó leitt í ljós að umhverfið 

skiptir hér lykilhlutverki (Mays, 1992:11). Þá vann nýverið fjölmennur hópur 

rannsakenda frá City Collage í New York og Freudental Institude í Hollandi saman 
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að verkefni sem þau kölluð Mathematics in the city. Þessir tveir hópar stærðfræði 

rannsakaenda lögðu saman verkefni sín og aðferðir og úr varð námslíkan sem kallað 

hefur verið Landscape of learning sem á íslensku hefur verið úfært sem Landslag 

náms. (Fosnot og Dolk, 2001:xvii) 

Lanslag náms byggir á því að nemendur fari ólíkar leiðir að markmiðum 

sínum og að engin ein leið sé réttari en önnur. Námslíkanið byggist að mestu á 

þremur megin þáttum þar sem áhersla er lögð á aðferðir (e. strategies), 

meginmarkmið (e. Big ideas), og líkön (e. models) (Fosnot og Dolk, 2001:15-19, 

49). 

Nemendur eru ólíkir og með misjafnar þarfir og fer því hver og einn 

einstaklingur ólíkar leiðir til að komast að sömu niðurstöðu. Rannsakendurnir 

tengdu ferðalagið við landslag þar sem það getur verið hólótt og hæðótt með 

margvíslegar beygjur og króka sem þó liggur allt að sama leiðarenda sem er 

langtímamarkmið kennara; að nemandinn öðlast talnaskilning.  

Góður talnaskilningur er afar mikilvægur grunnur fyrir frekara 

stærðfræðinám og þarf kennarinn að hafa margt í huga. Fosnot og Dolk leggja 

áherslu á að í leið nemandans í gegnum lanslagið fari hann í gegnum marga stíga og 

vörður. Til þess að koma nemendum á leiðarenda þarf kennarinn að þekkja þessar 

vörður og geta leiðbeint þeim að vörðunum og svo áfram að þeim næstu. Hann þarf 

einnig að vera til staðar  til að styðja nemandann við námið og beinir honum áfram í 

gegnum vörðurnar. Hann aðstoðar nemandann við að átta sig sjálfur á eigin 

skilningi og leiðréttir hann og beina á rétta braut ef útaf ber til að tryggja að hann 

hafi skilið rétt, svo ekki verði byggt á röngum grunni í framhaldinu. Hér fyrir neðan 

má sjá vörðurnar sem eru á leið barna að talnaskilningi.  

• Þegar barn getur skynjað fjölda án talningar/ subitized 

• Þegar barn telur tvisvar eða sleppir úr talningu/ double tagging or 

skipping when counting 

• Þegar barn telur um leið og hlutur er snertur/ tagging and synchrony 

when counting 

• Þegar barn telur þrisvar í stað einu sinni við samlagningu.  
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Til þess að börn öðlist góðan talnaskilning er ýmislegt sem kennari þarf að gæta að. 

Hér eru nokkur meginatriði (e. Big ideas) sem kennari þarf að hafa í huga í sambandi 

við vörðurnar. 

• Stærð/ Magnitude 

• Gagnkvæm samsvörun/  One to one correspondeance 

• Fjöldatala/ Cardinality 

• Skilningur á röð talna / Hierarchical inclusion  

• Samsetning/ Compensation  

• Tengsl hluta og heildar/  Part/whole relationships 

(Fosnot og Dolk, 2001:36-37) 

Hlutverk kennara í þessu ferli er fyrst og fremst að vita hvert 

langtímamarkmiðið er og að þekkja vörðurnar á leiðinni. Hann þarf einnig að geta 

leiðbeint nemendum áfram og hjálpað þeim að átta sig á að þeir hafi farið framhjá 

mikilvægum vörðum á leiðinni. En til þess að geta sinnt þörfum nemanda sinna þarf 

hann að þekkja þá vel og vita hvar þeir eru staddir í náminu til þess að geta síðan 

leitt þá áfram og komið til móts við þeirra þarfir. Þegar kennarinn er meðvitaður um 

landslag náms verður auðveldara að setja það í samhengi við daglegt líf nemandans 

(fosnot og Dolk, 2001:37, 49). Kennarar þurfa að vera vissir um að nemendurnir séu 

að byggja á réttum og góðum grunni til að fyrirbyggja misskilning í framtíðinni. 

Kenningu Fosnot og Dolk byggir að nokkru leyti á kenningu um hugsmíði 

en sú kenning er í raun margar kenningar settar saman sem byggja á trú manna á 

hugsmíði. Hugmyndafræðin á bak við þá kenningu er að hluta sú að nemendur 

byggi ofan á fyrri þekkingu og reynslu og á því að sköpun nýrrar þekkingar geti 

aldrei verið aðskilin ferlinu við að skilja. Skilningurinn eða þekkingin verður síðan 

til í samspili við fyrri skilnings og nýrrar reynslu  Kenninguna má rekja til 19. og 

20. aldar þar sem hugmyndafræði Deweys og Piagets var alsráðandi en Dewy sagði 

meðal annars að reynslan sjálf sé uppspretta menntunar. (Hafdís Guðjónsdóttir og 

fl., 2005:15-16). 

Brandy  kom hugmynd sinni á stærðfræðikennslu mjög vel frá sér með þeim 

orðum að við stærðfræðikennslu er mikilvægara að nemandinn skilji efnið heldur en 

að kennarinn „komist yfir” að kenna það (1999:93). Aðrir fræðimenn hafa síðan sett 
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fram kenningar sem snúa meðal annars að því að yngri nemendur tileinka sér fyrst 

um sinn hugtök og aðferðir með uppgötvunum. Börn læra með líkamanum, gera 

tilraunir og uppgötva hluti á eigin skinni og telja þeir að það sé afar mikilvægur 

þáttur í þroskaferli þeirra (Johnston, 2005:60; Wenham, 2001:ix).  

Börn byrja á því að læra stærðfræði með því að nota líkamann sem 

mælieiningu og mælitæki sem með aldrinum þróast yfir í ýmis hjálpargögn við 

útreikninginn svo sem liti, kubba, strokleður eða hvað eina sem fyrir ber. til að byrja 

með mæla þau til að mynda lengd á borðunum sínum í skólastofu með því að raða 

litum í röð og er þá liturinn mælitækið. Borðið gæti verið 5 litir á lengd. Það er ekki 

fyrr en seinna sem þau eru fær um að þekkja og skilja gildi viðurkenndra staðlaðra 

mælieininga svo sem reglustika og málbanda. Engum dylst að börn geta verið fær 

um að átta sig sjálf á hugmyndinni sem býr að baki mælieiningum með athugunum 

svo sem þeim er varða lengd skrifborðsins en hugtök svo sem millimetri, sentimetri 

og svo framvegis og beiting þeirra er eitthvað sem þarf að kenna þeim. Börn eru 

snjöll og geta þau komið sér upp aðferðum til þess að auðvelda sér útreikninga á 

ýmsan hátt en formúlur og táknmál stærðfræðinnar er eitthvað sem þarf að kenna 

þeim að nota við útreikninga.  

Þegar stærðfræðiþekking barna þróast með aldrinum og þau ná aukinni færni 

í beitingu hugmynda og aðferða kemur upp sú mótsagnarkennda staða að þau fara 

að gera minna en hugsa meira. Með þessu er átt að stærðfræðidæmin verða sífellt 

flóknari en ferlið sem börnin ganga í gegnum til að komast að réttu svari verður 

hnitmiðaðra og fer meira fram í huganum. Segjum að reikna eigi út flatarmál, það 

má auðveldlega gera með hjálp vasareiknis eða einfaldlega með uppsetningu á blaði 

eftir fyrirframgefni formúlu fyrir flatarmál hlutar, þetta krefst meiri vinnu í 

huganum og minni hlutbundnar vinnu meðan við t.d. ungan nemanda sem raðar upp 

kubbum og býr til tening og telur síðan alla kubbana á einni hlið teningsins til að 

finna flatarmálið. Nemendur hætta einnig smám saman að leysa verkefnin með því 

að beita ímyndunaraflinu og ýmsum öðrum hjálpargögnum sem þekkjast hjá yngstu 

nemendum skólans og byrja þess í stað að nota formúlur sem fyrir þeim voru áður 

óþekktar. En smám saman hafa þau lært að skilja og nota formúlurnar og þekkja 
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tákn og aðferðir stærðfræðinnar og geta þá beitt þeim við útreikninga á flóknari 

dæmum.  (Mays,1992: 92-95).  

4. Útikennsla, hugmynd í mótun 

Að færa hefðbundið skólastarf út fyrir kennslustofuna og alla leið út fyrir dyr 

skólans og jafnvel skólalóðarinnar er kjarninn í hugmyndum um útikennslu. Þannig 

má breyta námsumhverfi nemenda á afar jákvæðan og uppbyggilegan hátt þar sem 

hægt er að samtvinna fjölmarga þætti faglegrar kennslu á einum vettvangi. Þá hefur 

einnig mælst aukning í áhuga kennara á útikennslu og þeim möguleikum sem hún 

býður uppá fyrir skólastarf. Þessi aukning á rætur að rekja til breytinga á hugarfari 

bæði í samfélaginu og innan skólakerfisins. 

Þrír þættir hafa einkum orðið þess valdandi að áhuginn hefur vaxið: 

aukin áhersla á einstaklingsmiðað nám, áhyggjur okkar af hrakandi 

heilsufari skólabarna og almenn umhverfisvakning í samfélaginu 

(Helena Óladóttir, 2009:6). 

 

Þegar fagfólk skólanna hefur tileinkað sér opið hugarfar gagnvart útikennslu og þeim 

möguleikum sem í henni felast verður til andrúmsloft af jákvæðni og skapandi orku 

þar sem hugur mannsins fær tækifæri til að blómstra. Brandy (1999: 31) minnir á að 

með því að brjótast út úr hlekkjum vanans og hefðbundinnar stærðfræðikennslu verða 

möguleikarnir á nýbreytni óþrjótandi. Hann vitnar í Albert Einstein sem sagði „Only 

in an atmosphere of freedom can a mind function fully” eða „Hugur mannsins 

þarfnast frelsis til að geta náð hámarksárangri”. Hann telur ennfremur að 

niðurnjörfuð hugmyndafræði hindri framfarir. Námskrár skóla og handbækur kennara 

eru að hans mati tvíeggjað sverð, annars vegar nýtist þær til að móta afmarkaða stefnu 

í stærðfræðikennslu sem í senn leiðbeini kennaranum við vinnu sína og geri það að 

verkum að hann geti kennt efni sem hann hefur sjálfur ekki fullan skilning á. Hins 

vegar skapi þær ópersónulegt umhverfi og vantraust til greinarinnar (Brandy, 1999: 

73).  

           Jafnvel þó að hér verði ekki tekið alfarið undir róttækar skoðanir Brandys 

varðandi námsskrár um að þær skapi þörf fyrir samræmt námsmat og viðmið fyrir 
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kennara við uppbyggingu skólastarfs má engu að síður líta á þau sem varnaðarorð. 

Kennurum, sem fagfólki, ber að vera meðvitað um hætturnar sem fylgja stöðnun í 

starfi, nýjungar svo sem útikennsla geta því verið afar jákvæð viðbót við hefðbundna 

stærðfræðikennslu.    

 

4. 1. Upphaf útikennslu 

Tengja má upphaf útikennslu við áhyggjur manna af umhverfispjöllum og áhrifum 

mannsins á náttúruna. Áhugi fyrir umhverfisvernd jókst gríðarlega undir lok síðustu 

aldar þegar einstaklingar jafnt sem ríki urðu meðvituð um áhrif mannfólks á lífríki 

jarðar. Maðurinn er eina dýrið sem hefur bókstaflega skapað sér umhverfi eftir 

þörfum, við erum eina dýrið sem mótar náttúruna án tillits til annara tegunda og við 

ein höfum valdið óafturkallanlegum skaða á landi og sjó (Smyth, 1988:33-35). 

David Huctchinson (1998:145) telur kennara verða að vera gagnrýna á hið sögulega 

viðhorf manneskjunnar til náttúrunnar og umhverfisins en slík viðhorf hafa meðal 

annars leitt til þess að náttúruauðlindir hafa verið ofnýttar. Hann fjallar í bók sinni 

Growing up green um að það sé ekki nóg að gera börnum og fullorðnum grein fyrir 

núverandi og komandi afleiðingum slíkar ofneyslu heldur þarf að eiga sér stað 

hugsanabreyting í vestrænum samfélögum þegar í stað þar sem samband manns og 

náttúru er endurskoðað. Þá hefur þessi viðhorfsbreyting orðið til þess að samband 

manns og náttúru er í sífeldri endurskoðun, maðurinn í öllu sínu veldi er þrátt fyrir 

allt enn háður náttúrunni á allan hátt, hvort sem hann viðurkennir það eða ekki. 

Samhliða auknum áherslum í umhverfisvernd hefur áhersla á náttúrufræði 

aukist innan skólakerfisins. Börn og ungt fólk koma til með að bera ábyrgð á 

umhverfi framtíðarinnar, en til þess að breytingar til hins betra geti átt sér stað þarf 

ekki síst að virkja yngstu kynslóðirnar og koma af stað hugarfarsbreytingu strax í 

upphafi. J.C. Smyth (1988:33) fjallaði um nauðsyn þess að gera umhverfiskennslu 

að vegameiri þætti í skólakefinu undir lok níunda áratugarins en hún hafði verið 

takmörkuð við yngri deildir eða utanskólastarf vegna þess að hún þótti ekki 

samræmanleg hefðbundnum fögum.  

Environmental education as a fringe activity, however exciting, can be 

seen as less serious, more recreational. […] To achieve for 



 

 19 

environmental education the status which we desire, this citadel of 

educational orthodoxy must be breached. (Smyth, 1988).  

[Ef umhverfismennt er skilgreind sem jaðar fag, og kennt sem slíkt, er 

hættan sú að hún verði talin afþreying og ekki tekin alvarlega. [...] ef 

ætlunin er að gera umhverfismennt það vægi sem við viljum verður 

okkur að takast að brjóta aftur borgamúr hefðbundinna 

kennsluaðferða. (Mín þýðing)] 

 

Til þess að slík uppbygging geti átt sér stað þarf tvennt að koma til; annars vegar 

verður mannkynið að endurvekja lífsviðhorf forfeðra okkar sem voru meðvitaðir um 

stöðu sína í hringrás lífsins og við verðum að læra á ný að mannkyn og náttúra eru 

ein heild þar sem hvor hlutinn er háður hinum. Þá  þarf tæknileg og samfélagsleg 

áhersla á nýtingu náttúruauðlynda að breytast, mannkynið þarf að læra að endurnýta 

en ekki ofnota (Smyth, 1988:35). Smyth taldi að þessar áherslur geri 

umhverfiskennslu einstaka og með jákvæðu hugarfari skólayfirvalda og annara 

fagaðila geti þessar hugmyndir leitt til endurskipulagningar kennslufræða með tilliti 

til náttúrunnar og umhverfisins.  

Eins og áður hefur komið fram er markmið með útikennslu að nemandi læri 

um náttúruna og umhverfið og besta leiðin til þess að kenna það er að nota 

náttúruna sjálfa (Eygló R. Sigurðardóttir, 2009; Meyer, 1998). Að nýta nánasta 

umhverfi, hvað svo sem það er, til þess að bæta tengsl við náttúruna gerir nemendur 

meðvitaða um sífellt samspil manns og náttúru en dregur ekkert úr vægi 

hefðbundinna námsgreina.    

4. 1. 1. Viðtökur á Íslandi 
Áhugi á útikennslu, og hinum fjölbreytilegu möguleikum sem tengjast henni fer 

sívaxandi í grunn og leikskólum landsins. Fjölmargir grunn og leikskólar hafa sett 

af stað verkefni tengd útikennslu og má þar nefna Sjálandsskóla, Norðlingaskóla, 

Krikaskóla, Þelamerkurskóla, leikskólann Hlíðaberg, leikskólann Álfheima og 

leikskólann Ugluklett en þetta eru aðeins nokkur dæmi um menntastofnanir sem 

hafa lagt sig fram við að nýta umhverfið, í sinni víðustu merkingu, við skólastarfið.  
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Eins og bent hefur verið á hér að ofan er skólastarf í stöðugri þróun og 

útikennsla gefur fyrirheit um nýjar leiðir í kennslu einstakra greina og jafnframt 

möguleika á að samþætta greinar og annað faglegt starf sem fer fram í skólum.   

Slík þverfagleg nálgun á kennslu og uppeldisstarfi sem hægt er að beita í 

útikennslu hlýtur að teljast með merkari viðfangsefnum í þróun skólastarfs, ekki síst 

á yngstu stigunum. Jafnvel má líta svo á að útkennsla skapi vettvang til að kynna 

nemandanum náttúrunna sem hann lifir í og það samfélag sem hann tilheyrir á afar 

áhugaverðan og spennandi hátt og feta þar sífellt nýjar ótroðnar slóðir.   

Kennsla utan veggja skólans hefur aukist til muna á íslandi undanfarin ár og 

er nú farið að nota náttúruna sjálfa sem kennslutæki í ýmsum fögum í gegnum leik 

og könnun á nánasta umhverfi og er í sumum tilfellum jafnvel leitað út fyrir 

skólalóðina.  

Við þróun á slíkum verkefnum er gjarnan leitað í hugmyndafræði 

könnunaraðferðarinnar og hún er fléttuð inn í kennsluna í gegnum leiki. Aðalkostur 

hennar er sú að unnið er út frá forsendum nemendanna sjálfra en ekki kennarans 

sem gerir það að verkum að nemandinn upplifir námsferlið á afar jákvæðan hátt.  

4. 1. 2. Könnunaraðferðin 
Könnunaraðferðin varð vinsæl í leikskólum víða um heim á síðasta áratug síðustu 

aldar í kjölfar viðamikils starfs í anda aðferða Reggio Emilia (Johnston, 2005: 168). 

Þar er áhersla lögð á að finna lausn eða komast að niðurstöðum um tiltekið efni í 

gegnum könnun (e. project).  

Í könnunaraðferðinni velja nemendur efni sem ætlunin er að kanna eða 

rannsaka nánar, það er síðan hlutverk kennarans að aðstoða nemendur en ekki leiða, 

því þeir stjórna að miklu leyti sjálfir hvaða aðferðum þeir kjósa að beita við 

upplýsingaöflun og hvert verkefnið leiðir þá. Hugmyndin er að ferlið sjálft sé það 

sem skiptir máli, áhugi og sjálfstæð ákvarðanataka nemenda er kjarni 

könnunaraðferðarinnar. „Including project work in an early childhood education 

curriculum promotes children’s intellectual development by engaging their minds.” 

(Katz, 1990:2; Sé könnunaraðferðin notuð við kennslu ungra barna eflist 

vitsmunalegur þroski þeirra.). Þannig þroska nemendur með sér hæfileikann til þess 
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að vinna sjálfstætt auk þess sem ferlið vekur áhuga og eykur eftirtekt þeirra á sínu 

nánasta umhverfi.  

Flest börn eru forvitin að eðlisfari, þau vilja læra, vilja láta kenna sér og eru 

opin fyrir nýjum hugmyndum. Fjögurra til átta ára börn eru auk þess mjög 

mótækileg fyrir uppástungum fullorðinna og eru reiðubúin að taka þátt í hópstarfi. 

Þá eru þau sérstaklega áhugasöm um að láta reyna á nýfengna þekkingu sína og 

deila henni. Könnunaraðferðin veitir þeim þann vettvang sem þau þurfa til þess að 

framkvæma allt þetta (Katz, 1990:3, 133).  

Jane Johnston heldur því fram að kennsluaðferðir sem byggja á könnun og 

upplýsingaöflun nemendanna sjálfra séu að mörgu leyti sniðnar að þörfum 

fjölbreytilegs nemendahóps. Með þeim sé hægt að ná yfir afar fjölbreytt efni á 

margvíslegan hátt og hæfileikar og persónuleikar nemendanna fái að njóta sín vegna 

þess hve opin þessi kennsluaðferð er. Þá er einnig auðveldara að takast á við 

atferlisvandamál barna og sérþarfir vegna þess að kennslan fer fram á þeirra eigin 

forsendum. Að lokum telur hún að með könnunaraðferðinni geti kennari komið til 

móts við þarfir einstaklinga innan hópsins, sumir koma til með að vinna hratt og 

komast yfir mikið efni á meðan aðrir vinni hægt og má auðveldlega finna leið til 

þess að koma til móts við alla aðila. (Johnston, 2005:56-57, 168-170)   

4. 2. Einstaklingsmiðað nám 
Markmið með allri kennslu er að þekking nemenda á tilteknu sviði aukist. Próf eru 

lögð fyrir til þess að kanna stöðu nemenda auðvelda kennaranum að taka ákvörðun 

um áframhaldandi kennslu. Sumar námsgreinar eru þess eðlis að það er ákjósanlegt 

ef ekki nauðsynlegt að allir nemendur nái lágmarksfærni á í ákveðnum þáttum. 

Dæmi um þetta eru lestur og skrift en geta til þess að lesa og stafsetja rétt eru 

grundvallaratriði í vestrænum samfélögum. Til þess að ná þessum markmiðum er 

tæplega hægt að beita sömu aðferð við kennslu allra barna vegna eðlislægs 

fjölbreytileika þeirra. Kennarar leitast við að samræma þetta tvennt, það er að segja 

þarfir einstaklingsins og markmið kennslunnar.  

Í stað þess að þrjóskast við að aðlaga barnið að kennsluaðferðinni er í dag 

leitast við að beita mismunandi kennsluaðferðum við að kenna sama námsefnið og 

aðlaga það að þörfum barnsins (Brandy, 1999:115; Johnston, 2005:83; Meyer, 
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1998). Óhjákvæmilega munu kennsluaðferðirnar höfða mismikið til nemenda en 

niðurstaðan verður engu að síður sú að mati Katz (1990:45) að þekking nemenda á 

efninu kemur til með að aukast.    

Slíkt kennslufyrirkomulag nefnist einstaklingsmiðað nám eða 

einstaklingsmiðuð kennsla, þessi aðferð hefur verið í stöðugri þróun undanfarin ár 

og náð töluverðum vinsældum í grunnskólum hérlendis. Hugmyndin byggist á því 

að hver og einn einstaklingur fái að læra á eigin hraða og á eigin forsemdum og að 

kennari taki tillit til mismunandi þarfa nemanda við gerð kennsluáætlana.  

Kennarinn byrjar á því að meta nemendur sína og skipuleggur kennsluna út 

frá þeim niðurstöðum sem í ljós koma (Walpole og McKenna, 2007:9-10). Til þess 

að kennarinn geti framfylgt slíkri aðferðafræði verður hann að hafa mikilvægar 

upplýsingar við höndina um hvern nemanda, svo sem upplýsingar um 

vitsmunaþroska auk hreyfi- og málþroska. Við skipulagningu einsataklingsmiðaðs 

náms er byggt á þeirri grundvallar hugmynd að nemendur eru jafn ólíkir og þeir eru 

margir og tileinka sér einnig ólík vinnubrögð og læra á ólíkum hraða með 

mismunandi aðferðum.  

Þegar unnið er að einstaklinsáætlun í stærðfræði sem og öðrum fögum þarf 

því alltaf að hafa í huga hvernig hún nýtist nemandanum best og kennslan þarf að 

byggja á áræðanlegum upplýsingum um áhugasvið, hæfileika og þekkingu 

nemandans. Þá þarf að taka tillit til þess að börn eru ekki óskrifað blað, öll hefja þau 

skólagöngu sína með ákveðna reynslu og upplifun að baki og stærðfræðiskilningur 

þeirra er misjafn sem og hæfileiki þeirra til þess að tjá þann skilning (Johnston, 

2005:66). Aðalhlutverk kennarans við gerð á einstaklingsáætlun er því að kynnast 

nemandanum, komast að því hvernig hann lærir og aðstoða hann síðan við að bæta 

þá tækni (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005:23-24). Útikennsla er tilvalin leið fyrir 

kennslu af þessu tagi þar sem nemandinn byggir nýja reynslu ofan á fyrri þekkingu 

með því að sækja sér upplýsingar meðal annars í umhverfi sitt á margvíslegan hátt. 

Úti getur nemandinn notað frjálsar aðferðir við upplýsingaöflunina, gert tilraunir og 

uppgötvað á eigin hraða og forsendum. 

Til að geta metið hvort áætlunin virki sem skyldi þarf kennarinn að fylgjast 

með því að nemendur taki framförum  (Walpole og McKenna, 2007:11). Það vill 
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koma fyrir að nemendur standi í stað fái þeir ekki kennslu við hæfi eða það sem verra 

er týnast eða gleymast í fjölmennum bekkjum.  

4. 2. 1. Fjölgreindakenningin 
Rannsóknir sýna að börn læra og muna best það sem þau uppgötva sjálf eða læra í 

gegnum leik og sérstaklega ef það tengist athöfnum þeirra eða daglegu umhverfi. 

Þannig eykst skilningur þeirra á viðfangsefninu og hann öðlast nýja merkingu 

(Mays, 1992: 96; Wenham, 2001:1).  

Einn af kostum útikennslu er að hún brýtur upp venjulegt bóklegt nám og 

með útiverunni og breyttri nálgun á viðfangsefninu fá fleiri nemendur að láta sína 

sterkustu greind blómstra. Samkvæmt fjölgreindakenning Gardners hafa mennirnir 

átta greindir (Johnston, 2005:65). Misjafnt er hvaða greind sé sterkust hjá hverjum 

og einum og því er mismunandi í hvaða aðstæðum nemendur eiga auðvelt með að 

læra eftir því hvaða greind er sterkust hjá þeim (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 

2005:15). Gardner (1991: 204) leggur þó áherslu á að námsumhverfið þurfi að vera 

til þess fallið að efla þroska einstaklinga.  

Nemendur sem beita óhefðbundnum aðferðum við lausn verkefna hafa 

gjarnan stungið í stúf við „kerfið“ þeir hafa óhjákvæmilega fallið í skóla eða staðið 

sig illa vegna þess að hugsanaferli þeirra hefur verið flokkað sem „öðruvísi“ 

(Brandy, 1999:3-4). Slíkt ósamræmi við hefðbundnar kennsluaðferðir var metið sem 

vanfærni einfaldlega vegna þess að ekki var skilningur á fjölbreyttum hæfileikum 

nemenda.  

Með því að fara út í náttúruna og vinna verkefni er ef til vill verið að gefa 

þeim nemendum sem hafa þróaða náttúru- eða hreyfigreind tækifæri til að rækta 

sterkustu hæfileika sína og þannig ná þeir að blómstra. Það gefur þeim ef til vill 

aukið sjálfstraust en það er einmitt eitt af því sem nemendur sem haga sér illa innan 

kennslustofunnar skortir oft. Ástæðan er einfaldlega sú að þeim líður ekki nógu vel 

með að hafa ekki tök á þeim bóklegu fögum sem þeir eru að reyna að takast á við og 

hegða sér þar af leiðandi illa. Gardner bendir einnig á að greindirnar tengist allar á 

einhvern hátt og því þurfi að skipuleggja námstilboðin á heildstæðan hátt. (Hafdís 

Guðjónsdóttir o.fl., 2005:15). 
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Ein af ástæðunum fyrir þessum aukna áhuga á útikennslu er sú vakning í 

þjóðfélaginu að heilsu íslenskra barna fer hrakandi og eru íslendingar að verða á 

meðal feitustu þjóða heims. Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að á vesturlöndum fjölgar 

börnum í ofþyng ef miðað er við BMI stöðulinn (Erlingur Jóhannsson,  2001). 

Þessar staðreyndir sýna svart á hvítu hver staðan er í dag og er það meðal annars í 

höndum kennara að stuðla að aukinni hreyfingu barna í landinu. Útikennsla hentar 

mjög vel til þess, þar sem óhjákvæmilega hreyfa börnin sig meira við að leysa 

verkefni sem krefjast líkamlegrar vinnu úti við heldur en inni í skólastofu þar sem 

ekki er krafist eins mikillar líkamlegrar áreynslu. 

4. 3. Heilbrigð sál í hraustum líkama  
Í aðalnámskrá grunnskóla, kemur fram í markmiðum fyrsta þreps fyrir íþróttir, 

líkams og heilsurækt að nemendur skulu meðal annars þjálfast í að taka þátt í 

æfingum og leikjum sem reyna á samspil skynfæra. Þeir þurfa einnig að þjálfast í 

grunnhreyfingum hlaupa, ganga, hoppa, klifra og fleira þess háttar. Þar kemur 

einnig fram að nemendur eigi að fara í gönguferðir og stunda útivist á öllum tímum 

skólaársins (Aðalnámskrá grunnskóla, íþróttir – líkams og heilsurækt, 2007:34). 

Hreyfing er afar mikilvæg og það er ekki síður mikilvægt að venja börn við daglega 

hreyfingu strax frá unga aldri. Aldrei er of snemmt að kenna þeim um kosti hollrar 

fæðu og mikilvægi hreyfingar. 

Offita er vaxandi vandamál í heiminum í dag og hafa verið gerðar fjölmargar 

rannsóknir víða um heim sem sýna þessa þróun. Því miður eru börn engin 

undantekning í þessum efnum þar sem of feitum börnum fjölgar mjög milli ára. 

Rannsóknir sýna jafnframt þá leiðinlegu staðreynd að 50%-60% of feitra barna 

verða einnig feit á fullorðins árum og hefur offita fjölmarga fylgikvilla í för með 

sér, jafnvel banvæna sjúkdóma sem og mikla andlega vanlíðan. 

Rannsóknir hafa verið gerðar á hreyfingu barna í nágrannalöndum okkar svo 

sem Noregi og Danmörku en einnig í Bandaríkjunum og gáfu niðurstöður þeirra 

allar til kynna að hreyfingarleysi og aukin kyrrseta barna færist sífelt í vöxt. Þó svo 

að engar slíkar rannsóknir hafi verið gerðar á Íslandi má vel ætla að ástandið sé 

engu betra hér. Þá má einnig nefna það að íþróttaiðkun barna utan skólatíma hefur 

dregist saman á undanförunum árum á Íslandi (Erlingur Jóhannsson,  2001). 
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Í nýlegri könnun sem Brynhildur Briem gerði á heilsufari níu ára íslenskra 

barna og Erlingur Jóhannsson (2001) fjallar um, kom í ljós að á árunum 1938 til 

1998 fjölgaði of feitum börnum á þessum aldri gríðalega eða  frá 0.2% árið 1938 í 

heil 19% árið 1998 og má gera ráð fyrir að þessi tala hafi eitthvað hækkað nú 

rúmlega 12 árum síðar ekki síst vegna breyttra þjóðfélgsaðstæðna (Erlingur 

Jóhannsson, 2001). Þá söfnuðu þeir Magnús Ólafsson og Kristján M. Magnússon 

upplýsingum um þyngd 819 skólabarna hér á landi og tengsl hennar við líðan og 

námsárangur barnanna. Markmið þeirra var að kanna hvort finna mætti tengsl á 

milli þyngdar grunnskólabarna og hvernig þeim liði og árangurs þeirra í námi. Enn 

fremur var áhugi á að sjá hver hefur verið þróun í þyngd barna og unglinga á þrjátíu 

ára tímabili og leita svara við spurningunni hvort þau væru enn að þyngjast 

(Magnús Ólafsson, Kjartan Ólafsson o.fl. 2003). 

Niðurstöður rannsóknar þeirra sýndu fram á að líðan þungra barna væri verri 

og námsárangur þeirra lakari heldur en barna sem ekki voru of þung. Það kom 

einnig fram að eftir því sem börnin voru eldir mátti sjá sterkari tengsl milli lélegs 

námsárangurs og ofþyngdar (Magnús Ólafsson, Kjartan Ólafsson, Kristján M. 

Magnússon og Rósa Eggertsdóttir, 2003). Það má því teljast nokkuð ljóst að 

hreyfing í hvaða formi sem er, er afar mikilvæg fyrir börn á öllum aldri bæði fyrir 

líðan og námsárangur.  

 Svo virðist sem þetta viðkvæma vandamál hafi allt of oft verið þaggað 

niður. Nú er hinsvegar komið að því að þetta vandamál þjóðarinnar er farið að ógna 

heilsu fjölda barna í landinu og er kominn tími til þess að bregðast við því á réttan 

hátt.  

Regluleg útivera barna á grunnskólaaldri bætir námsárangur þeirra, þau 

þroska hæfileikann til að leysa vandamál á sinn eigin hátt eða finna eigin lausnir. 

Það er þessi fjölbreytni sem skilar sér í hinu hefðbundna námsumhverfi sem 

skólastofan er. Þá er talið að aukin hreyfing hafi einnig jákvæð líffræðileg áhrif á 

nemendur þar sem hún styrki boðleiðir milli heilafrumna sem eykur rökhugsun og 

auðveldar þeim að vinna úr flóknum verkefnum með því að nýta reynslu sína og 

aðlaga að nýjum aðsetæðum. Margar af hinum hefðbundnu bóklegu greinum byggja 

einmitt á slíkri færni. (Frank, 1998). Miðað við það sem hér hefur verið fjallað um 
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er ekki úr vegi að benda á það að regluleg útivera stuðlar auk þess að „auknum 

tengslum einstaklings og umhverfis og getur þannig orðið grunnur að aukinni 

umhverfisvitund.” (Helena Óladóttir, 2009:6).  

 Aukin útivera í skólanum gæti einnig stuðlað að ákveðinni 

umhverfisvakningu og virkað hvetjandi fyrir einhverja nemendur sem gæti leitt til 

þess að þeir fari að leika sér meir en áður utandyra og verða meðvitaðri um 

umhverfi sitt.  

 

5. Stærðfræði í útikennslu 

Það hefur verið sagt að nám í raungreinum svo sem stærðfræði eigi að vera, í það 

minnsta að hluta til, ferli uppgötvunar. Þetta er satt segir Martin Wenham (2001:2), 

en bendir um leið réttilega á það að slík hugmyndafræði skili aðeins árangri ef 

kennarar hafa sett sér mjög skýr og hnitmiðuð árangursmarkmið. Kennarinn verður 

að vita hvað það er sem hann ætlast til að nemandinn uppgötvi og hvernig hann á að 

fara að því að uppgötva það og meðtaka.    

Börn eru í eðli sínu forvitin um umhverfi sitt og eru náttúrulegir námsmenn, 

það er einfaldlega hluti af því að vera barn. Í því samhengi er stærðfræði engin 

undantekning. Við notum stærðfræði daglega við margbreytilegar aðstæður, og hún er 

ein af þeim aðferðum sem fólk beitir til þess að skilja og skilgreina heiminn (Brandy, 

1999:vii).  

Börn eiga sérstaklega auðvelt með að tileinka sér nýjar hugmyndir og aðlaga 

fengna reynslu að nýjum aðstæðum. Tim Brandy (1999:viii) segir ung börn læra 

vegna þess að það er mikilvægur hluti af náttúrulegu þroskaferli þeirra og að 

hæfileikinn til þess að tileinka sér nýja hluti hverfur ekki frá þeim nema við inngrip. 

Hlutverk kennarans hlýtur að vera að viðhalda þessari fróðleiksfýsn með því að skapa 

þeim umhverfi þar sem slíkt er mögulegt.  

Að samtvinna stærðfræðikennslu við útiveru er góð leið til þess að hvetja 

nemendur til þess að enduruppgötva umhverfi sitt samkvæmt Maggie Meyer en hún 

hvetur til þess að kennarar færi stærðfræðikennslu í auknum mæli út fyrir skólann 

(Meyer, 1998). Þar gefst nemandanum tækifæri til þess að beita þekkingu sinni við 

lausn stærðfræðiverkefna á þann hátt sem honum þykir best þess til fallinn. Aðeins 
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með persónulegri uppgötvun getur nemandinn að fullu skilið efnið og hvernig það 

tengist honum sem einstaklingi. Ennfremur hjálpar það honum að skilja hvernig 

stærðfræðin er hluti af lífi mannsins í víðu samhengi.  

5. 1. Kennslumarkmið fyrir yngsta stig 
Hluti af því sem fram kemur um markmið í stærðfræði í aðalnámskrá grunnskóla er 

að nemendur skuli leita að og skoða form í nánasta umhverfi sínu. Þá skuli þeir 

greina þau eftir ólíkum eiginleikum og kanna hvernig ólík form eru notuð í 

mismunandi tilgangi. Þar segir jafnframt að æskilegt sé að nemendur fari í leiki þar 

sem notast skal við hugtök sem tengjast staðsetningu, svo sem fyrir framan, aftan, 

ofan, neðan eða því um líkt. Loks eiga þeir að skoða hluti í nánasta umhverfi sínu, 

telja, flokka, skrá og lesa úr niðurstöðum (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 

2007:15).  

 Þegar skoðuð eru áfangamarkmið í stærðfræði við lok fjórða bekkjar má sjá 

að nemandinn á hafa öðlast mikla reynslu, þroskast og þróað með sér einföld 

stærðræði hugtök og formúlur. Þar kemur jafnframt fram að hann á að hafa gaman 

af náminu og öðlast þekkinguna í gegnum fjölbreyttar aðferðir. Þegar þessu stigi er 

lokið fara nemendur að vinna meira óhlutbundið og flóknari formúlur og 

hjálpartæki á borð við vasareikna verða meira notuð þó svo að áfram verði 

hugareikningur þjálfaður. Nemendur þurfa að kynnast táknmáli stærðfræðinnar og 

læra að beita því, og vera orðnir færir um að tjá sig um niðurstöður sínar skriflega, 

munnlega og á myndritum (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 2007:14). Allt er 

þetta einungis lítið brot af því sem nemandinn á að hafa lært á þessum fjórum árum 

í grunnskóla og er það eins við er að búast misjafnt hvort og hvernig þeir fara að því 

að ná þessum markmiðum. Eitt af því sem fram kom í þessum áfangamarkmiðum 

má auðveldlega ná fram með góðu móti með útikennslu en það er að: 

Í stærðfræðináminu þurfa nemendur að fá að þróa skilning sinn á 

stærðfræðihugtökum með því að fást við viðfangsefni sem 

tengjast daglegum veruleika þeirra og hafa merkingu fyrir þá 

sjálfa. Mikilvægt er einnig að stærðfræði sé tengd viðfangsefnum 

annarra námsgreina. Tenging stærðfræðinámsins við umhverfið 

og aðrar námsgreinar ætti að stuðla að því að börnin skilji 
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nytsemi stærðfræðinnar fyrir þau sjálf, annað fólk og mannkynið 

í heild. (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 2007:16-17) 

 

Nota má hin ýmsu tækifæri til þess að vinna að þessum markmiðum þar sem 

stærðfræðin er allt í kringum okkur í umhverfinu, bæði innan og utan veggja skólans 

sem og í okkur sjálfum. Þegar nemandi hefur séð tilganginn með því að læra 

stærðfræði og sér að heimurinn virkar ekki án hennar er ef til vill búið að kveikja hjá 

honum áhuga á stærðfræði (Helena Óladóttir, 2009:8). 

 

5. 2. Útistærðfræði  
Hér fyrir neðan er að finna tvö verkefni sem nota má í útikennslu fyrir unga 

nemendur. Annað verkefnið má aðlaga þannig að það henti sem best þeim aldri sem 

verið er að kenna hverju sinni með því að breyta nokkrum einföldum atriðum og eru 

nokkur dæmi sett innan sviga til að gefa kennaranum hugmyndir. Hitt verkefnið er 

ætlað nemendum í fjórða bekk sem þó er eftilvill hægt að nota fyrir þriðja eða 

fimmta bekk líka.  

Einstaklingsmiðun var höfð í huga við gerð beggja verkefnanna og þau 

útfærð sem fjölþrepaverkefni. Þegar verkefni eru búin til með fjölþrepa nám (e. 

multilevel learning) í huga er þess gætt að allir nemendur geti unnið að sama 

verkefninu, hver á sínum forsendum. Með því að vinna verkefni með þessu sniði 

upplifa slakir nemendur sig ekki endilega sem slíka og öðlast ef til vill meira 

sjálfstraust um leið og þeir finna að þeir standa jafnfætis sterku einstaklingunum í 

bekknum og eru að vinna sömu verkefni og þeir (Katz, 1990: 45). 
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5. 2. 1. Verkefni # 1 
 
Stærðfræðiverkefni í  útikennslu fyrir 1. – 4. bekk. 

Við gerð þessa útikennslu verkefnis var  höfð í huga samþætting stærðfræði og 

íþrótta/hreyfingu og byggt á leiknum bak í bak sem finna má á leikjavefurinn.is.  

(Ingvar Sigurgeirsson, e.d.) 

 

Markmið er að nemendur:  

• Þekki muninn á litlu og stóru, löngu og stuttu, breiðu og mjóu. (Á aðalega við 

nemendur í 1.og 2. bekk) 

• Þjálfist í að fylgja fyrirmælum og þjálfa samvinnu, einbeitingu og hlustun. 

• Æfi hugtök á borð við hægri og vinstri, fyrir framan og aftan, við hliðinna á, 

ofan á og undir og yfir.  

• Þjálfi fín- og grófhreyfingar. 

• Hreyfi sig fyrir utan  hefðbundna íþrótta og sundtíma. 

 

Lýsing á verkefni: 

Nemendur vinna í pörum, þeir fara um skólalóðina og eiga að safna 10 – 20 hlutum, 

þannig að hvert barn hafi að lokum 5 eða 10 hluti til að vinna með (má gjarnan hafa 

fleiri).  Það fer eftir aldri og getu nemenda, hve mörgum hlutum hvert par á að safna 

en þó bara lausum hlutum (ágætt að tala hér um virðingu við náttúruna og umhverfið 

við nemendur.  Það sem er fast er fast og má ekki taka en það sem er laust má taka og 

nota í leik og vinnu). Nemendur þurfa að gæta þess að þeir finni örugglega tvo hluti 

af sömu tegund. Kennarinn ákveður hve langan tíma nemendurnir fá til þess að leita 

að hlutum í verkefnið. Ágætt er að miða við 10 – 15 mínútur. 

Til þess að þyngja verkefnið mætti segja við nemendurna að einungis megi 

finna hluti sem eru af ákveðinni lögun eða hafa eitt sinn verið lifandi og svo 

framvegis.  

 Nemendur safnast síðan saman á fyrirfram ákveðnum stað á skólalóðinni og 

fá þar frekari fyrirmæli. Hér getur kennarinn valið einn nemanda til þess að hjálpa sér 

að útskýra leikinn/verkefnið. Kennarinn hefur þá sjálfur safnað nokkra hlutum (tvennt 
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af hvoru) sem hann skiptir á milli sín og nemandans. Þeir setjast á jörðina bak í bak 

svo allir sjái og kennarinn byrjar að leiðbeina nemandanum, sem aðstoðar hann, um 

hvar hann skuli leggja niður fyrsta hlutinn og svo koll af kolli.  

Pörin skipta hlutunum sem þau fundu í tvo alveg eins bunka og gæta þess að 

jafnt sé í báðum og taka svo einn bunka hvor. Nemendur setjast á jörðina með bak í 

bak og byrjar annar þeirra á að gefa hinum fyrirmæli um hvernig hann eigi að raða 

hlutunum. Þegar búið er að raða öllu standa þeir upp og athuga hvort þeim hafi tekist 

að búa til eins „myndir” eða hvort þær sé speglaðar og svo framvegis. Þá er skipt um 

hlutverk og má leikurinn ganga þannig fram og til baka. Til þess að þyngja verkefnið 

mætti setja þá reglu að sá sem gefur fyrirmælin megi einungis nota ákveðin hugtök 

eða megi aðeins gefa hver fyrirmæli einu sinni. Sá sem er að raða mætti ekki spyrja 

til baka heldur bara hlusta.  

 Í lokin væri hægt að taka hlutina inn í skólastofu til að vinna freka með eða 

skila þeim aftur út í náttúruna. Inni væri hægt að mæla, vigta og skrá niður stærð og 

þyngd hlutanna sem fundnir voru eða ræða um liti þeirra og lögun. Einnig mætti 

þurrka þá og skoða muninn milli daga og velta honum fyrir sér og fleiri óþrjótandi 

möguleika er að finna í verkefni af þessu tagi.  

 

Námsmat: 

Kennari fylgist með og gengur á milli para og skráir hjá sér þátttöku og virkni 

nemenda. Punkta mætti hjá sér ef einhverjum tekst ekki að vinna saman, ef einhver 

nær ekki að útskýra fyrir vinnufélaga sínum, ef einhverjum tekst ekki að fara eftir 

fyrirmælum frá vinnufélaga (virðist ekki skilja hugtökin sem eru notuð) eða hvort að 

annar aðilinn taki ekki þátt í að safna hlutum og svo framvegis.  
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5. 2. 2. Verkefni # 2 
 
Stærðfræðiverkefni fyrir nemendur í 4. bekk innan og utandyra. 

Hér er að finna einstaklingsmiðað vettvangsverkefni þar sem ólíkar þarfir og 

hæfileikar einstaklinga eru hafðar í huga. Allir ættu að geta unnið verkefnið þannig að 

þeir hafi gagn og gaman af og fái tækifæri til að styrkja bæði sterkar og veikar hliðar 

sínar.  

 

Markmið: 

Að nemendur: 

� Þjálfist í að telja, skrá niðurstöður, flokka og bera saman. 

� Þjálfist í að búa til gröf eða myndrit. 

� Læri mun á álagstímum og venjulegum tímum (í umferðinni).   

� Hreyfi sig úti. 

� þjálfist í ritun, einbeitingu og sjálfstæðum vinnubrögðum 

 

Lýsingá verkefni 

Í þetta verkefni fara þrjár til fjórar kennslustundir og vinna nemendur einir. Farið er í 

tvær vettvangsferðir á sama staðinn á misjöfnum tíma dags og eiga nemendur að telja 

bíla og önnur farartæki af öllum stærðum og gerðum og skrá hjá sér. Heppilegast er 

að velja stað við gatnamót eða hringtorg og helst á fjölförnum vegi. Nemendur þurfa 

að hafa með sér stílabók eða reikningsbók og skriffæri. Kennari fer með nemendum á 

vettvang eftir að hafa gefið fyrirmæli inni í kennslustofunni (tilvalið að rifja stuttlega 

upp umferðareglur í leiðinni). Inni í skólastofunni þurfa nemendur að vera búnir að 

undirbúa lítillega uppsetningu í stílabókina sína þ.e. búa til dálka fyrir lit bílanna þar 

sem þeir koma til með að flokka þá eftir lit við talninguna. Auðveldast væri að hafa 

3-4 dálka þar sem hver dálkur hefur þá einn lit og síðan einn dálk fyrir „annað” en 

þangað fara þá bílar sem eru öðruvísi á litinn en þeir sem hafa sér dálk. (Þar sem þetta 

er fjölþrepaverkefni gæti verið nóg fyrir suma nemendur að telja einungis bílana og 

skrá hjá sér meðan aðrir hafa tök á að hafa 2-5 flokka eða fleiri og jafnvel önnur 

farartæki svo sem sendibíla, mótorhjól eða önnur farartæki) Þegar komið er á 



 

 32 

vettvang eiga nemendur að velja sér gatnamót til að fylgjast með í ákveðin tíma, 

heppilegt er að hafa um fimm til tíu mínútur í talningu (fer eftir þolinmæði nemenda 

og veðri). Þegar þeim tíma er lokið og nemendur hafa skráð hjá sér hve margir bílar 

beygðu og hvernig þeir voru á litinn geta þeir skipt um stað til að fylgjast með í jafn 

langan tíma. Þeir geta þá borið saman og reiknað út á hvorum staðnum beygðu t.d. 

fleiri rauðir bílar og á hvorum staðnum beygðu fleiri bláir bílar. Til þess að þyngja 

verkefnið enn meira ef þörf er á mætti bæta inn í talninguna jeppum og mótorhjólum 

og fá þar með flóknari samanburð í útreikningana.  

 Þá skal haldið heim á leið og ef tími gefst geta nemendur byrjað að vinna úr 

niðurstöðum sínum. Þeir setja upp gröf t.d. súlurit sem þeir þurfa að búa til sjálfir og 

fylla inn í. Á lóðrétta ásnum væri fjöldi bíla en á þeim lárétta litur bílanna (og 

tegund). Nemendur gera tvö súlurit þar sem þau töldu á tveimur hornum eða 

beygjum. Þá þurfa þau að skrifa nokkur orð um verkefnið, þ.e. lýsingu á því sem 

gröfin gefa til kynna og hvernig rannsóknin sem gaf þessar niðurstöður til kynna var 

framkvæmd. Hér er einnig einstaklingsmiðun og fjölþrepanám haft í huga og gæti 

það því verið nóg fyrir suma nemendur að teikna einungis upp samanburðar gröf af 

beygjunum tveimur, þ.e. á hvorum staðnum beygðu fleiri bílar og teikna mynd af því 

hvernig tilraunin fór fram.  

 Ekki er víst að allir nemendur nái að klára verkefnið á þessum tíma en þá þarf 

kennarinn að hafa aukaverkefni fyrir þá sem klára fyrr til þess að þeir fari ekki að 

trufla tímann eða það sem betra er ef hægt er að fá þá til að hjálpa samnemendum 

sínum við að ljúka sínum verkefnum. Vera má að taka þurfi þriðju kennslustundina 

undir þennan lið verkefnisins því best er að allir séu búnir með þennan fyrri hluta 

áður en hafist er handa við næsta hluta sem krefst annarar vettvansferðar á sama 

staðinn en þá á álagstíma, til dæmis um hádegisbil eða snemma morguns ef það er 

möguleiki. Þá endurtekur leikurinn sig og nemendur vinna alveg eins en sjá þá 

vonandi glöggt muninn á álagstímum og venjulegum tímum og getur kennarinn 

skapað umræður um það og unnið með það frekar ef hann kýs að gera svo. Einnig má 

spjalla við nemendur um umferðareglurnar, gáfu t.d. allir bílarnir stefnuljós og 

hvernig eiga gangandi vegfarendur að haga sér í umferðinni? Leiða má umræður líka 

út í mikilvægi farartækja og hvernig borgin væri öðruvísi ef ekki væru í henni bílar, 
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eða hvernig menn fóru að í gamla daga þegar notast var við hesta og fleiri óþrjótandi 

möguleika má finna til þess að vinna með í tengslum við þetta verkefni.  

Námsmat: 

Kennari fylgist með og skráir hjá sér áhuga og virkni nemenda, hverjir ná að halda 

einbeitingu við talninguna og fylgja fyrirmælum. Hann fer einnig yfir súlurit og 

útreikninga nemanda til þess að sjá hvernig og hvort þeir hafi skilið rétt hvernig slíkir 

útreikningar fara fram og leiðréttir um leið og útskýrir villur.  
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6. Lokaorð 

Útikennsla hefur á undanförnum árum notið gríðarlegra vinsælda hér á landi sem og 

erlendis. Ástæður þess eru einkum þær að útivera býður upp á samþættingu ólíkra 

námsgreina, einstaklingsmiðað nám sniðið að þörfum nemenda frekar en kennara og 

aukinni umhverfisvitund barna. Þar að auki hefur útikennsla þann kost í för með sér 

að hreyfing barna eykst sem og möguleikinn á að vekja áhuga á útiveru. Það er afar 

mikilvægt að kennarar sem og aðrir fagaðilar opni augun fyrir vaxandi offitu og 

heilsufars vandamálum ungra barna og er það von mín að barist verði fyrir aukinni 

útikennslu í því samhengi. 

Með því að gera stærðfræðina að viðfangsefni leikja og könnunar má 

auðveldlega beina athygli nemandans að því hvernig hin ýmsu hugtök og staðlaðar 

mælieiningar eru hluti af lífi hans. Þegar stærðfræðin er síðan færið frá 

kennslustofum og út undir beran himinn verður umhverfið allt að viðfangsefninu og 

stærðfræðin birtist í sinni einföldustu mynd. Helena Óladóttir telur samruna 

stærðfræðináms og útikennslu eiga sérstaklega vel við vegna þess að það „hjálpar 

einstaklingnum að ná tökum á stærðfræðinni og eins opnar það augu hans fyrir 

margbreytileika umhverfis síns.” (Helena Óladóttir. 2009:6). Undir þetta er tekið af 

öllum hug í þessari ritgerð. Ég  tel að útikennsla geti tvímælalaust vakið áhuga 

nemenda á stærðfræði og hlutverki þessa fags í daglegu lífi allra manna.   

Þó svo að útikennsla sé mikilvæg er ekki þar með sagt að það eigi að kenna 

alla stærðfræði utandyra, síður en svo. Útikennsla getur, eins og bent hefur verið á, 

hentað betur við að kenna sum hugtök en önnur (Mays.1992:100). Mörgum ungum 

börnum reynist til að mynda erfitt að skilja flatarmál hlutar en utandyra má finna 

ótal leiðir til þess að skilja hvað flatarmál er. Nemendur gætu reiknað  út hve margir 

einstaklingar komast fyrir á skugga af tré eða innan í ramma sandkassans, þeir gætu 

tínt laufblöð af nokkrum stærðum, sem þeir síðan leggja á rúðustrikað blað, strika 

eftir laufblaðinu og telja svo reitina sem það hylur, svo aðeins örfáar leiðir séu 

nefndar.  
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Það er skoðun mín að útikennsla muni halda áfram að vera áveðin driffjöður 

í þróun skólastarfs hér landi eins og svo víða erlendis og vonast ég til þess að 

stærðfræðikennsla verði þar engin undantekning.  
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