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Ritgerðin fjallar um samanburð á gildi útivistar í norskum og íslenskum 

grunnskólum. Fyrst er söguleg umfjöllun um hvers vegna útivera og markviss 

kennsla í að glæða áhuga á náttúrunni er svona rík í norsku og íslensku 

skólasamfélagi.  Bornar eru saman aðalnámskrár íslenskra og norskra grunnskóla 

varðandi útivist og nokkuð nákvæmlega er lýst skólanámskrá tveggja grunnskóla í 

útivistarkennslu; annar er norskur sveitaskóli, hinn er íslenskur borgarskóli og gert 

grein fyrir þeim áherslumun sem birtist í skólastarfinu. Ritgerðin er fyrst og 

fremst heimildarritgerð en úr heimildum var unnið út frá textarýni sem telst til 

eigindlegra rannsóknaraðferða. Í inngangi og lokaorðum er lítillega minnst á 

reynslu höfundar sem íslenskum skiptinema í norskum kennaraháskóla. 
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1. Inngangur 
 

Vorblómin, sem þú vekur öll, 

vonfögur, nú um dali og fjöll, 

og hafblá alda og himnaskin 

hafa mig lengi átt að vin. 

Leyfðu nú, drottinn, enn að una 

eitt sumar mér við náttúruna; 

kallirðu þá, og glaður get 

gengið til þín hið dimma fet. 

 

(Jónas Hallgrímsson. 1980:115) 

 

Jónas Hallgrímsson orti mörg falleg náttúruljóð og í þessu erindi í ljóðinu, Á 

sumardagsmorguninn fyrsta, má sjá hversu gott og gaman honum þótti að vera úti í 

náttúrunni. Eitthvað sem eflaust margir eiga sameiginlegt með honum. 

Norðmaðurinn Børge Dahle (2006:132) skrifaði í grein einni að útivist, eða friluftsliv 

eins og Norðmenn kalla það, sé eins og að hlusta á tónlist. Menn finna hrynjandina alls staðar 

í umhverfinu og heyra þannig söng náttúrunnar, hrynjandi lífsins. Því má bera saman útiveru 

við tónlist. Gleðin við að vera úti og hlusta á náttúruhljóðin. 

Þegar ég var úti í Noregi sem skiptinemi þá varð ég vör við það hversu margir verja 

frítíma sínum í útiveru. Ég bjó í litlum bæ í suð-vestur Noregi og ef ég fór í göngutúr á 

sunnudögum þá fannst mér ég mæta öllum íbúum bæjarins við sömu iðju. Ekki nóg með það 

heldur var ég sett í tíma í skólanum sem langflestir voru kenndir úti og margt sem var kennt 

hafði ég aldrei gert áður. Þar sem námið var allt kennslumiðað fékk ég að vita að þessar 

útikennslustundir eru í hverjum barnaskóla í Noregi og er um þær skrifað í námskránni og þá 

helst þeirri sem snýr að íþróttum. Því fór ég að velta fyrir mér hvort Norðmenn stundi meiri 

útivist en Íslendingar og leggi meiri áherslu á gildi hennar í námi og starfi. 

 Ég hef alltaf talið okkur Íslendinga vera náttúruþjóð. Við förum í útilegur, 

gönguferðir, berjamó, sund og á skíði en samt finnst mér eftir dvöl mína í Noregi að við 

stöndum Norðmönnum að baki í þessum efnum. Í Noregi er haft að máltæki að börn fæðist 

með skíði á fótunum og að öllum líkindum er það satt og rétt um sum börn. Að sjálfsögðu 

hlýtur þetta að vera misjafnt því að í Noregi býr margt og misjafnt fólk, alveg eins og á 

Íslandi. Í þessari ritgerð verður fjallað um þann áherslumun á útivist sem fram kemur í 

námskrám Norðmanna og Íslendinga. Fyrst verður rætt um útivist almennt í báðum löndum, 
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þá mun ég skoða og bera saman námskrárnar og þá aðallega sérstakar námskrár í íþróttum og 

að lokum mun ég bera saman tvo skóla. Annar er íslenskur skóli á höfuðborgarsvæðinu og 

hinn er norskur sveitaskóli. 

 

2 Aðferð 
 

Gagnasöfnun fyrir rannsókn þessa átti sér stað á hausti 2008 til vors 2009, bæði í Noregi og á 

Íslandi. Heimildir voru skoðaðar og bornar saman auk þess að námskrár landanna tveggja 

voru  teknar til samanburðar. Enn fremur voru tveir skólar valdir, einn í Noregi og annar á 

Íslandi, til þess að athuga hvernig útivist er notuð í skólastarfi. Skólinn í Noregi var valinn 

vegna kynnis höfundar af honum við dvöl sína í Noregi. Athygli vakti svokallaðir KILO - 

dagar sem tengdust allir á einhvern hátt útivist. Skólinn á Íslandi var valinn af meiri tilviljun. 

Sá skóli er þekktur fyrir útivist í skólastarfi og sína prýðisgóðu útikennslustofu.  

 Rannsóknin fór eingöngu fram með rýniathugum á heimildum og telst hún því til 

textarýni í eigindlegum rannsóknaraðferðum. Textarýni byggir aðallega á túlkun 

rannsakandans á texta og sambandi hans við textann. Hver rannsakandi nálgast efnið á sinn 

hátt og notar sínar leiðir til skilnings. Rannsakandinn þarf ekki að hafa samskipti við höfund 

textans þar sem hugmyndir höfundar koma skýrt fram í textanum (Janson og Lacity. 1994). 

Kostir þessarar rannsóknar eru að samanburður er fenginn á tveimur nágrannalöndum 

sem hvort um sig má læra af hinu. Námskrárnar eru líkt settar upp. Þær gefa möguleika til 

þess að ná markmiðum, sem þar eru sett fram, á ólíkan hátt og eftir því hvernig þær eru 

túlkaðar. Sveigjanleiki er mikill þó að markmiðin séu sett skýrt fram. Í báðum löndum koma 

flest markmið sem tengjast útivist að íþróttum þó að eitthvað sé um slík markmið í öðrum 

fögum. Viðhorf landanna tveggja til útivistar eru lík þó að Norðmenn ganga skrefinu lengra 

vegna rótgróinnar þjóðerniskenndar Norðmanna til útivistar.  

 Aðalgalli þessarar rannsóknar er að skólarnir tveir sem fjallað er um eru mjög ólíkir. 

Annar skólinn er sveitaskóli með marga möguleika á náttúrulegu umhverfi til útivistar. Hinn 

er borgarskóli þar sem tækifærin eru ekki eins mikil. Borgarskólinn er einnig töluvert stærri 

en sveitaskólinn og því er kannski nokkuð léttara fyrir sveitarskólann að hafa heilu 

útivistardagana með færri nemendum.  Einnig er nokkur ókostur að um útivist á Íslandi 

almennt eru fáar heimildir til þó að það sé ekki endilega hlutfallslega færri sem stundi útivist á 

Íslandi. Gott hefði verið að blanda meginlegri rannsókn saman við þá eigindlegu og senda út 
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spurningalista um útiveru fólks. Höfundur lagði þó ekki í þá vinnu enda hefði rannsóknin 

orðið nokkuð stærri í sniðum við þá viðbót. 

  

3 Útivist í Noregi og á Íslandi 

3.1 Norska fyrirbærið friluftsliv 
 

Norðmenn nota orðið friluftsliv fyrir þá athöfn að vera úti. Erfitt er að þýða þetta orð yfir á 

önnur tungumál því að fá orð eru til yfir allt það sem friluftsliv stendur fyrir. Margir hafa reynt 

að skilgreina friluftsliv og hér koma nokkrar skilgreiningar:  

 Børge Dahle (2006:132) segist halda að friluftsliv sé fyrst og fremst sú gleði sem 

maður finnur þegar maður er staddur úti í náttúrunni, einn eða með öðrum. Að finna 

samkennd með umhverfinu og finnast það hafa einhverja merkingu, nákvæmlega þá stundina.   

 Opinber skilgreining Norska þingsins á friluftsliv er að vera úti í frítíma þínum og gera 

eitthvað sem þarfnast hreyfingu líkamans með það að markmiði að upplifa fjölbreytileika 

náttúrunnar (Bischoff og Mytting. 2008:45). Þessi skilgreining er nokkuð víð svo það má 

segja að ef menn eru úti í náttúrunni, í frítíma sínum að hreyfa sig á einhvern hátt þá eru þeir 

að upplifa friluftsliv. 

 Nils Faarlund (2006:113-114) fór aðra leið við skilgreiningu sýna á friluftsliv. Í 

staðinn fyrir að útskýra hvað það er þá útskýrir hann hvað það er ekki:  Ekki íþróttir, í þeirri 

merkingu að gera eitthvað líkamlegt á kappsaman hátt. Heldur ekki það að vera ferðamaður, í 

þeirri merkingu að ferðast frá einum stað til annars og finnast maður aðskilinn við umhverfi 

og fólkið í kringum sig. Ekki vísindaleg skoðunarferð þar sem náttúran er skoðuð út frá 

vísindalegu sjónarhorni og sýni tekin með hlutbundnum áhuga. Ekki auglýsingarherferð sem 

notar myndir af landslagi og lýsingar á ferðum til að ginna fólk út í náttúruna. Faarlund vill 

meina að friluftsliv eigi að kalla á svar frá líkamanum, huganum og sálinni þegar maður finnur 

hrynjandina í náttúrulegu umhverfi. Þá fær maður besta tækifærið til að þroskast. 

 Henrik Ibsen er talinn vera upphafsmaður orðsins friluftsliv. Í ljóði hans, På Vidderne, 

sem kom út 1864.  
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Nu skræppen over ryggen slængt, 

og riflen ladt i hånd, 

og spjeldet lukt og døren stængt 

med tap og vidjevånd; 

så indom til min gamle mor 

i stuen nærmest ved, -- 

et håndslag til farvel, -- et ord, -- 

"jeg kommer hjem så snyg jeg foer, -- 

og indtil da -- Guds fred!" 

                 ............. 

I den øde sæterstue 

al min rige fangst jeg sanker; 

der er krak og der er grue, 

friluftsliv for mine tanker. 

                .............. 

Nu er jeg stålsat, jeg følger det bud, 

der byder i højden at vandre! 

Mit lavlandsliv har jeg levet ud; 

heroppe på vidden er frihed og Gud, 

dernede famler de andre. 

 

(Ibsen. Ca. 1800.) 

 

Í fyrsta versi er maðurinn áhyggjufullur við að fara út í vonda veðrið og reynir að sannfæra 

móður sína um að allt muni verða í lagi. Eftir u.þ.b. 30 vers úti í villtri náttúru þá er hugur 

hans fullur af friluftsliv og hann er til í að gefa allt fyrir þá upplifun. Í lokin hefur hann 

sannfærst um að úti í náttúrunni megi finna frelsið og Guð. 

 

3.2 Saga friluftlivs í Noregi 
 

Í fyrstu tengdist friluftsliv atvinnu fólks. Fólk sem lifði í og á náttúrunni sem veiðimenn, 

safnarar, bændur og sjómenn. Þetta fólk var úti í náttúrunni því þar var allt sem það 

þarfnaðist. Matur og efni í allt sem það notaði. Það dvaldist í náttúrunni aðeins vegna þess að 

það átti eitthvert erindi þangað. Það var ekki fyrr en um miðja 19. öld sem fólk byrjaði að fara 

út í náttúruna vegna einhvers annars en vinnu (Bischoff og Mytting. 2008:16 - 17). 
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 Nú á dögum fer fólk út í náttúruna af fúsum og frjálsum vilja í frítíma sínum til að 

upplifa það sem náttúran hefur upp á að bjóða. Andstætt því sem tíðkaðist í gamla daga þegar 

fólk var í náttúrunni af nauð. Þá leit fólk aðeins á náttúruna út frá því sem þau gátu notað frá 

henni. Þannig að náttúran í augum fólks hefur breyst frá gömlum gildum til nútíma lífsstíls. 

Þrátt fyrir að sumir fari í dag út og tíni ber eða veiði fisk með framleiðsluna í huga þá er 

markmiðið einnig að njóta náttúrunnar. Flestir líta á það gildi sem aðalmarkmiðið í dag 

(Bischoff og Mytting. 2008:19 - 20). 

 Þeir fyrstu til að nota náttúruna á nýja mátann voru yfirstéttafólkið. Þeir sem höfðu 

nóg af peningum og nægan tíma til að fara út og „leika.“ Innblásturinn kom frá þýskum, 

frönskum og mest enskum túristum, sem uppgötvuðu að í norðri mátti finna villta og ósnerta 

náttúru þar sem þeir gætu lent í ævintýrum. Um 1850, þegar samgöngur urðu betri, komu æ 

fleiri erlendir ferðamenn til Noregs. Í kjölfarið var Norska ferðafélagið stofnað með það í 

huga að fólk ætti að fara út og njóta ferska fjallaloftsins. Asmund Olavsson Vinje, sem setti 

félagið á laggirnar, sagði í einni af ræðum sínum að hann vildi alls ekki að félagið yrði eins og 

enski alpaklúbburinn, fyrsta útilífsfélagið í Evrópu. Hann sagði að í því félagi færi fólk út að 

klífa fjöll og bryti á sér hálsana í leiðinni en í Noregi átti meginmarkmiðið að vera að horfa í 

kringum sig og kynnast landinu. Við stofnun ferðafélagsins fylgdu mörg önnur útivistarfélög í 

kjölfarið. Má þar helst nefna veiðifélagið (1871), skíða- og íþróttasambandið (1883) og 

norska klifurklúbbinn (1908) (Bischoff og Mytting. 2008: 20 - 21). 

 Eftir 1920 varð friluftsliv sífellt vinsælla og byrjaði að taka á sig þá mynd sem það 

hefur í dag. Það var vegna þess að vinnudagurinn varð styttri og vinnuvikan fór niður í 48 

tíma. Vinna á laugardögum var skert og allir fengu frí á sunnudögum. Þá hófst sú hefð að fara 

út í náttúruna á sunnudögum, svokallaðir sunnudagstúrar fjölskyldunnar (Bischoff og 

Mytting. 2008: 24). 

 

3.3 Hvers vegna eru Norðmenn svona miklir náttúrulífsunnendur? 
 

Tove Nedrelid (2006:124) segir í grein sinni, um náttúruna sem tákn Noregs, að Noregur í 

augum Norðmanna og margra annarra sé einstaklega fallegt land. Fjölbreytt landslag og svo 

uppfullt af fegurð að það getur fengið hvern sem er til að kikna í hnjánum. Í umhverfi sem 

þessu er ómögulegt að eiga ekki sérstakt samband við náttúruna. 

 Þegar Norðmenn urðu loks sjálfstæð þjóð, eftir að hafa verið undir Dönum og Svíum í 

fjöldamörg ár, vildu þeir finna eitthvað sem væri alveg sérstakt norskt. Eitthvað sem myndi 



9 
 

einkenna Noreg og gera böndin milli íbúa landsins sterkari. Það var þá sem að náttúran varð 

grunnur þjóðernisins. Fólk sór náttúru og þjóð samheldni (Nedrelid. 2006:125). Noregur varð 

sjálfstætt ríki 17. maí 1814. Þá flykktust 112 menn á Eiðsvelli til að semja norsk lög. Þegar 

því var lokið stóðu þeir upp og sögðu: „Enige og tro til Dovre faller.“ Þeir samþykktu að vera 

sammála og trúir þangað til að Dofri fellur (Claussen og Ognedal. [Án árs]). 

 Dofrafjall er staðsett í miðjum Noregi og má segja að það sé hjarta Noregs. Bæði 

vegna staðsetningar þess og líka vegna þess sess sem það skipar í hjörtum Norðmanna. Ekkert 

annað fjall í Noregi er notað eins mikið í málverk, bókmenntir og goðsögur. Í Dofra lifna 

sögur og ævintýri við, ljóð og prósar blómstra og það er fjallið sjálft sem er innblásturinn. 

Gegnum tíðina hefur Dofrafjall orðið tákn þess sem einkennir Noreg, tákn samstöðu og 

ábyrgðar. Það er óhagganlegt, tryggt og tilkomumikið að sjá og það er eflaust þetta sem blés 

mönnum orð í brjóst á Eiðsvöllum (Kværne. 1969: 7-11). 

 Þegar náttúran varð einkenni Noregs urðu menn eins og Fridtjof Nansen og Roald 

Amundsen hetjur fólksins. Allir litu upp til þeirra. 

 Árið 1884 fannst gamalt skipsflak á suð-vestur Grænlandi. Við fund flaksins fékk 

Fridtjof Nansen þá hugmynd að skipið hefði færst með ísnum yfir íshafið og endað í 

Grænlandi. Þessi hugmynd kveikti hjá honum þá hugmynd að byggja skip sem væri svo sterkt 

að það myndi þola ísinn. Þá gæti hann stýrt skipinu inn í ísinn og látið ísinn bera skipið til 

Norðurpólsins. Skipið yrði að hafa sterkar hliðar svo að ísinn myndi ekki kremja skipið og 

mölva það í spón. Hliðarnar áttu að vera það sterkar að ísinn myndi þrýsta skipinu upp á ísinn. 

Skipið sem hann bjó til fékk nafnið Fram og ferðin til Norðurpólsins hófst 23. júní 1893. 

Þann 17. maí, ári seinna, var Fram komið á 81° norður og Nansen áttaði sig þá á því að með 

þessum hætti myndu þeir aldrei komast á Norðurpólinn. Þetta reyndist vera rétt hjá honum því 

skipið komst aldrei nema í 85° norður og var þá enn 460 km frá pólnum. Þá brá Nansen á það 

ráð að ganga á skíðum það sem eftir var leiðarinnar og fékk með sér einn af áhöfninni, 

Hjalmar Johansen. Þeir hófu ferð sína 26. febrúar 1895 í -40° frosti. Ferðin gekk hægt og 

þann 8. apríl ákváðu þeir að snúa við, þá á 86° og 14 mínútum norður, enn næstum 4° frá 

pólnum. Nansen og Johansen voru þeir fyrstu til að komast þetta nálægt ([Án árs]. „Fram.“). 

 Roald Amundsen langaði til að feta í fótspor Nansens og ætlaði sér að verða sá fyrsti 

til að fara á Norðurpólinn. Ameríkaninn, Robert Peary, varð þó á undan og því beindi 

Amundsen sjónum sínum að Suðurpólnum í staðinn. Hann fékk lánað skipið Fram af Nansen 

og hóf ferð sína suður. Hann var ekki sá eini sem vildi verða fyrstur á Suðurpólinn því á sama 

tíma hóf Skotinn, Robert F. Scott, ferð sína til Suðurpólsins. Hófst þá mikið kapphlaup á milli 

Norðmannsins og Skotans en þeir völdu sitthvora leiðina til að ná takmarki sínu. Tíu dögum 
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fyrir jól, árið 1911, komst Amundsen á leiðarenda. Hann og lið hans settu upp norska fánann 

og eyddu þremur dögum á pólnum. Þá sneru þeir aftur til Noregs og komu þangað frískir og 

glaðir. Fimm vikum seinna komst Scott á Suðurpólinn, þreyttur og vonsvikinn þar sem að það 

fyrsta sem hann sá var norski fáninn blaktandi í vindinum. Scott og allir hans menn dóu á 

leiðinni heim, af kulda og hungri (Løkkebø og Løyland. 2005. p. 357-358). 

 Bæði Nansen og Amundsen urðu sterkir áhrifavaldar á friluftsliv og þá sérstaklega 

Nansen. Hann trúði að náttúran hefði ógnarkrafta sem drægi fram gleði í fólki sem ver tíma 

sínum þar. Að náttúran væri í raun okkar heimili og að þegar við værum þar þá streymdi inn 

nýjar og stærri hugsanir. Þær skilja eftir sig merki sem ekki er auðvelt að þurrka út. Maður 

finnur undirstöðuna, eitthvað sem manni finnst vera manns rétta eðli. Eftir þannig stund í 

náttúrunni kemur maður til baka með ferskari og heilbrigðari sýn á lífið (Faarlund. 2006:112). 

 

3.4 Ísland rís úr sæ  
 

„Þarna rís þetta hulduland, fjöllótt og jöklum hulið hið efra en ströndin er hvít af 

brimi, hafnlaus... ógnar þessi flata, opna, brimótta strönd þar sem ekkert hlé er fyrir 

úthafsöldunni, engin kyrr vík, enginn lygn árós... grónir vellir og kjarri vaxnar 

hlíðar. Græni liturinn er óvenju skær undir bláma fjallanna... Djúpir firðir ganga 

inn milli hárra fjalla, eyjar og sker brjóta úthafsölduna, ár falla í lygna voga.“  

(Íslensk þjóðmenning 1 - Uppruni og umhverfi. 1987:8-9) 

 

Svona birtist Ísland fyrstu landnemunum. Sagan segir að þeir fyrstu sem námu hér land voru 

að flýja frá Noregi. Þeir sem hafa átt í útistöðum við Harald hárfagra sem að stefndi að 

yfirráðum í Noregi öllum (Íslensk þjóðmenning 1 - Uppruni og umhverfi. 1987:3).  

 Ísland varð til við mikil eldsumbrot vegna landreks á Norður - Atlantshafssvæðinu á 

nýlífsöld (nýlífsöld hófst fyrir 65 milljónum ára). Þá hófst blágrýtismyndun sem er elsta 

jarðmyndunin og myndar stóran hluta berggrunns landsins. Elsta bergið sem hefur verið 

aldursgreint hér á landi er 14,2 milljón ára gamalt og er það einmitt blágrýti. Ísland er nær allt 

gert úr hraunlögum og gosmóbergi enda er landið uppbyggt í eldsumbrotum og er 

jarðeldurinn enn að hlaða upp Ísland (Íslensk þjóðmenning 1 - Uppruni og umhverfi. 

1987:103-104). 

 Ísland er ungt land, jarðsagan er stutt en læsileg. Sérhver staður á landinu á sína 

myndunarsögu og inn í þá sögu fléttast síðan saga mannsins í landinu. Hvernig maðurinn 

lærði að nýta landið, velja sér búsetu og byggingarefni og hvernig ætti að nýta þær auðlindir 
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sem að landið hefur upp á að bjóða. Landslagið er í stöðugri breytingu vegna náttúruafla og 

áhrifa mannsins (Auður Sveinsdóttir. 1992:1). 

 Skipta má breytingum landnýtingar í fjögur tímaskeið. Fyrsta tímabilið er fyrir 

landnám, þegar einu stóru plöntuæturnar voru álftir og gæsir. Þá náði birkið að teygja sig hátt 

yfir sjávarmál, mýrar voru minni umfangs og stórir víðirunnar voru áberandi. Þó var lítið um 

tegundir plantna og dýra. Næsta tímabil er þegar landnámsmennirnir settust hér að. Þá urðu 

skjótar breytingar. Þeir ruddu og brenndu skóga, ræktuðu akra og hleyptu dýrunum sínum á 

beit. Með landnámsmönnunum komu nýjar plöntutegundir en sumar af upprunalegu 

plöntunum gáfu eftir. Landslagið breyttist mikið þar sem að ný akurlendi voru rudd og 

skógurinn lét undan, heiðagróðurinn breyttist og mýrlendi stækkaði. Þriðja skeiðið er 

árhundruðin sem komu þarna á eftir. Á þessum árhundruðum minnkaði gróður Íslands til 

muna. Talið er að við landnám hafi um 60% af landinu verið gróið en minnkað niður í 25% á 

þessu tímabili. Fjöll, holt og melar tóku á sig þá mynd sem við þekkjum í dag. Síðasta 

tímabilið er svo tímabilið sem er í dag og hófst um aldamótin 1900. Þá hófst landígræðsla og 

skógar fóru aftur að myndast og gróðurfar jókst, þó oft með áður óþekktum plöntum á landinu 

(Sjöberg og Thunberg. 1996:113). 

 Tómas Guðmundsson segir í ljóði sínu, Hótel Jörð: 

 

Tilvera okkar er undarlegt ferðalag. 

Við erum gestir og hótel okkar er jörðin. 

 

(Tómas Guðmundsson. 1969:83) 

 

Þarna hittir Tómas naglann á höfuðið því við erum svo sannarlega gestir á þessari jörð og því 

þurfum við að ganga um landið okkar með virðingu. Því hefur Umhverfisstofnun sett 

umgengnisreglur fyrir ferðamenn: 

 

1. Göngum ávallt frá áningarstað eins og við viljum koma að honum. 

2. Skiljum ekki eftir rusl á víðavangi né urðum það. 

3. Kveikjum ekki eld ágrónu landi. 

4. Rífum ekki upp grjót, né hlöðum vörður að nauðsynjalausu. 

5. Spillum ekki vatni, né skemmum lindir, hveri eða laugar. 

6. Sköðum ekki gróður. 

7. Truflum ekki dýralíf. 

8. Skemmum ekki jarðmyndanir. 
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9. Rjúfum ekki öræfakyrrð að óþörfu. 

10. Ökum ekki utan vega. 

11. Fylgjum merktum göngustígum þar sem þess er óskað. 

12. Virðum friðlýsingarreglur og tilmæli landvarða. 

 

(„Lögmál ferðamannsins - Umgengnisreglur.“ [Án árs]) 

 

3.5 Útivist í íslenskri náttúru 
 

Stefán Gíslason (2005:70) segir í grein sinni, Lífskrafturinn í náttúrunni - og sjálfbær þróun, 

að það sé eitthvað alveg sérstakt við að vera á gangi í íslenskri náttúru. Ef ekkert truflar og 

tíminn er nægur þá jafnast ekkert á við það að liggja á bakinu og horfa á stjörnurnar eða hlusta 

á niðinn í læknum, að upplifa algjöra þögn og algjört myrkur. Það er einhver galdur í þessu 

öllu saman. Ef við umgöngumst náttúruna af virðingu og nýtum þann lífskraft sem í 

náttúrunni býr, án þess þó að ganga á auðlindirnar um of. Þá styrkjum við okkur sjálf og 

verðum hæfari til að takast á við verkefni hversdagsins. 

 Í Útivistarbókinni segir Páll Ásgeir Ásgeirsson að margt bendi til þess að manninum 

sé ekki hollt að búa í steinsteyptum húsum, þola ærandi hávaða í manngerðu umhverfi og 

nærast á fæðu sem er komin allt of langt frá uppruna sínum. Hann segir að okkur sé það 

eðlislægt að vera langdvölum úti undir berum himni, að halda á vit náttúrunnar og finna aftur 

hið frumstæða í brjóstinu.  

 

„Það er nefnilega aðeins úti í náttúrunni að við stöndum í sömu sporum og forfeður 

okkar gerðu í milljónir ára. Í manngerðu umhverfi er ekkert sem tengir mennina við 

uppruna sinn og þess vegna líður okkur líklega aldrei fyllilega vel fyrr en við 

höfum himininn yfir höfðinu og vindinn og regnið í hárinu.“ 

 

(Páll Ásgeir Ásgeirsson. 2005:6-7) 

 

Við þessar aðstæður segir Páll að vakni í brjósti okkur skilningur á því hver við erum í raun 

og við uppgötvum skilningarvit sem við vissum ekki að við réðum yfir.  

 Það ættu allir menn að prófa að ganga einir með sjálfum sér fjarri mannabyggðum og 

finna þessi skilningarvit, segir Páll. Hann bætir við að fullkominn árangur náist ekki nema 

ekkert hljóð berist manni til eyrna nema þau sem geta talist náttúruleg, komi frá náttúrunni 
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sjálfri og að ekkert beri fyrir augu sem sé gert af mannahöndum, s.s. vegir, hús, raflínur og 

girðingar (Páll Ásgeir Ásgeirsson. 2005:7-8). 

 Líkt og í Noregi þá var lengi vel útivist fólks hér á landi tengd atvinnu þess. Flestir 

voru bændur og/eða sjómenn. Það var ekki fyrr en um miðja 19. öld sem að ferðamenn fóru 

að sækja til Íslands. Var það einkum vegna sérkennilegrar fegurðar Íslands, frumstæðra hátta 

og siða Íslendinga, sagan og náttúran (Sumarliði Ísleifsson. 1996:154). Sjaldan er talað um 

Ísland án þess að forfeður Íslendinga og saga landsins komi upp. Ferðamenn skoða sögustaði 

og þá tíðkast að rekja sögu þjóðarinnar í grófum dráttum (Sumarliði Ísleifsson. 1996:195). Í 

Íslendingasögunum er landslagi Íslands oft lýst og þær lýsingar auka mjög á trúanleika 

sagnanna. Maður getur staðið á stöðum atburða Íslendingasagnanna og borið kennsl á hvert 

smáatriði í landslaginu. Örnefnin hafa einnig lítið sem ekkert breyst og það er vegna þess að 

mörg örnefni fá nafn sitt af landslaginu. Landslagið gæddi nöfnin lífi og lit (Magnús 

Magnússon. 1987:9-12). 

 

„Þeir ríða fram að Markarfljóti. Þá drap hestur Gunnars fæti, og stökk hann af baki. 

Honum varð litið upp til hlíðarinnar og bæjarins að Hlíðarenda og mælti: 

 „Fögur er hlíðin, svo að mér hefur hún aldrei jafnfögur sýnzt, bleikir akrar, 

en slegin tún, og mun ég ríða heim aftur og fara hvergi.““ 

 

(Brennunjálssaga. 1945) 

 

4 Útivera grunnskólabarna í skólanum  

 

Börn frá 3 - 12 ára eru alveg sérstakur flokkur. Líkami þeirra er stöðugt að breytast og 

hreyfifærni þeirra er sífellt að þroskast. Þau hafa einnig þann hæfileika að tileinka sér 

auðveldlega nýja færni. Vegna þessa þurfa börn öðruvísi líkamlega örvun en unglingar og 

fullorðnir og vegna þessa eru meiri kröfur og meiri ábyrgð lögð á þá sem kenna börnunum. 

Að læra á hreyfingarnar sem líkaminn er fær um er talin vera undirstaða alls lærdóms. Börn 

læra ákveðnar hreyfingar af reynslu, að fá að hreyfa sig við mismunandi aðstæður. Þau 

sækjast í örvun umhverfisins og þroska þannig hreyfifærni sína (Fjørtoft og Gundersen. 

2007:202-203). 

 Náttúran er hinn fullkomni staður fyrir börn að þroska hreyfifærni sína. Þar geta þau 

kannað mismunandi landslag og reynt mismunandi hreyfingar í skógi, á túni, á strönd, á 
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fjöllum eða í görðunum við húsin sín. Umhverfið úti samanstendur af landslagi og áferð þess. 

Landslagið getur verið flatt, hæðótt, bratt, bungótt og það sem er áþreifanlegt eru steinar, 

greinar, lauf, könglar o.s.frv. Allt þetta er síðan í sífelldri breytingu, t.d. við árstíðarskipti 

(Fjørtoft og Gundersen. 2007:204). Utandyra þroskast hreyfifærni barna best því umhverfið 

lokkar börn í mismunandi leiki. Þar geta þau klifrað, rennt sér, falið sig, hlaupið, kastað, 

hoppað og margt fleira (Fjørtoft og Gundersen. 2007:207-208). Fjölbreytnin í umhverfinu úti, 

þetta óskipulagða og ófyrirséða, er það sem gerir hreyfingu úti spennandi. Hver og einn hefur 

meiri möguleika á að finna eitthvað sér við hæfi og fær tækifæri til að ná sér í öðru vísi 

reynslu sem er einnig mikilvæg í skólastarfi (Kristín Norðdahl. 2005). 

 Heilinn og taugakerfið allt þroskast mjög hratt á uppvaxtarárunum. Reglubundnar 

alhliða hreyfingar auka áreiti skynstöðvanna og leiða af sér hraðari og öruggari viðbrögð. 

Þannig eykst þroski einstaklingsins. Með því að efla markvisst hreyfinám þegar þessi þroski á 

sér stað og auka hreyfireynslu barna, þá festast fleiri áreiti í sessi í miðtaugakerfinu og 

auðveldar þeim að læra nýjar hreyfingar (Janus Guðlaugsson og Reynir Karlsson. 1992:25). 

 Anna Lea Björnsdóttir (2001:15-16) hefur mikið unnið með heilsueflingu í skólum. 

Hún segir að heilsuefling sé mikilvæg fyrir börn og stuðli að betri heilsu síðar á ævinni. 

Skólinn ætti að vinna að þessari eflingu þar sem að í skólanum næst til allra barna. Skólinn 

ætti að vinna að því að gera allt umhverfi skólans, bæði lifandi og dautt, að uppsprettu 

heilbrigðis. Skólasamfélagið ætti að efla skilning barna á andlegu-, félagslegu- og líkamlegu 

heilbrigði. 

 

4.1 Útivist í Aðalnámskrá grunnskóla á Íslandi 
 

Í almenna hluta aðalnámskrárinnar frá 1999 segir að lögin um grunnskóla gefi skólum 

verulegt svigrúm til að skipuleggja nám skólans. Menntakerfið á að vera sveigjanlegt til að 

mæta nýjungum þó að höfuðskyldan sé alltaf að veita nemendum góða, alhliða menntun. 

Menntun er æviverk og almenn menntun í grunnskóla er besta veganestið. Almenn menntun á 

að styrkja einstaklinga til þess að átta sig á eigin stöðu í samfélaginu og fá þekkingu og færni 

til að takast á við daglegt líf og umhverfið. Almenn menntun á ennfremur að búa nemendur 

undir líf og starf í lýðræðislegu þjóðfélagi og kemur þar inn í að nemendur þurfa að dýpka 

skilning á náttúrunni. Mikla áherslu skal leggja á heilbrigða og holla lífshætti 

(Menntamálaráðuneytið. 1999a). 
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 Í nýjum almennum hluta aðalnámskrárinnar frá 2006 hafa ekki miklar breytingar verið 

gerðar þó að skólarnir hafa fengið enn meira sjálfstæði og sveigjanleika í skipulagningu náms 

og kennslu. Almenn menntun á að stuðla að umburðarlyndi og virðingu fyrir náunganum og 

umhverfinu. Rækta þarf heilbrigði og hollar lífsvenjur og stuðla þarf að ábyrgri umgengni við 

allt líf og umhverfi (Menntamálaráðuneytið. 2006). 

 

4.1.1 Aðalnámskrá grunnskóla - Íþróttir - líkams - og heilsurækt 

 

Í aðalnámskrá grunnskóla frá 1999 er sérstakur hluti sem fjallar um námssviðið, Íþróttir - 

líkams - og heilsurækt. Þetta námssvið greinist í tvo hluta, skólaíþróttir og skólasund. Skylt er 

að veita hverjum nemenda að lámarki 3 kennslustundir á viku í íþróttum en hver skóli gæti 

bætt við þann fjölda. Markvisst hreyfinám hefur bæði góð áhrif á líkamlega heilsu hvers 

nemenda og einnig jákvæð áhrif á andlega og félagslega líðan. Jákvæð upplifun í 

íþróttakennslustundum getur lagt grunn að heilsusamlegu líferni nemenda sem hefur síðan 

áhrif á vinnugleði og vellíðan og þ.a.l. allt skólastarfið.  

 Sundkennsla hefur notið nokkurrar sérstöðu í grunnskólum landsins. Að teljast syndur 

er mikilvægt fyrir alla íbúa eylands og sundiðkun er menningararfur sem mikilvægt er að 

leggja rækt við. Íslendingar voru meðal fyrstu þjóða í heiminum sem gerðu sund að skyldu í 

skólum, enda búum við við mjög góðar aðstæður til sundiðkunar.  

 Leikurinn er oft talinn uppspretta náms og því ætti að nota leiki í íþróttum og íþróttir 

ætti að samtvinna við aðrar námsgreinar þegar færi gefst. Með þjálfun og markvissri æfingu 

leikja er hægt að auka starfsemi líkamans og sinna mismunandi þroskaþáttum. 

 Útivist í íþróttum og í almennu skólastarfi er mikilvægur þáttur. Opna þarf augu 

nemenda fyrir umhverfinu og þeim möguleikum sem náttúran hefur upp á að bjóða til 

hreyfingar. 

 Í aðalnámskrá grunnskóla, þeim hluta sem snýr að íþróttum, er tekið mið af 

þroskaþáttum og markmiðin sett fram innan fjögurra mismunandi efnisflokka: skyn- og 

hreyfiþroska, líkams- og fagurþroska, félags-, tilfinninga- og siðgæðisþroska og 

vitsmunaþroska (Menntamálaráðuneytið. 1999b). Nú munu verða talin upp þau markmið sem 

lúta að útiveru í skólaíþróttum við lok 4. bekkjar, 7. bekkjar og 10. bekkjar. 

 Við lok 4. bekkjar eiga nemendur að hafa tekið þátt í hreyfinámi og íþróttaiðkun 

utanhúss. 1. - 4. bekkur hefur það áfangamarkmið að fara í gönguferðir og hafa stundað útivist 

á öllum tímum skólaársins. 1. og 2. bekkur á einnig að prufa ýmsa leiki á skólalóð og 2. 3. og 
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4. bekkur eiga að kynnast ratleikjum úti. 4. bekkur á einnig að prófa ratleiki á hjólum um 

næsta nágrenni. 

 Við lok 7. bekkjar eiga nemendur að hafa fengið tækifæri til að stunda fjölbreytta 

útivist, tekið þátt í æfingum og leikjum sem efla sjálfsmynd, viljastyrk og áræði. 5. 6. og 7. 

bekkur eiga allir að ná tökum á undirstöðuatriðum í einni vetraríþrótt og að fá þjálfun í 

óhefðbundnu hreyfiformi, eins og á línuskautum eða snjóbretti. Allir bekkirnir eig að taka þátt 

í útivist þar sem þarf að taka tillit til veðurs og fatnaðar og 7. bekkur á að læra að lesa á kort 

og nýta sér það í ratleik utandyra. 

 Við lok 10. bekkjar eiga nemendur að geta nýtt sér náttúru og umhverfi til líkams- og 

heilsuræktar. Geta skipulagt útiveru í samskiptum við nýja félaga og hafa bætt sjálfsmynd 

sína varðandi útiveru. Jafnframt eiga nemendur að hafa öðlast skilning á mikilvægi útivistar. 

8. 9. og 10. bekkur eiga að fá fræðslu og reynslu í notkun útbúnaðar og klæðnaðar vegna 

útivistar og ná frekari tökum á undirstöðuatriðum vetraríþrótta. 10. bekkur á að fá nýja 

hreyfireynslu sem snýr að hreyfingu utanhúss, s.s. skotfimi, ísknattleik, hjólaskautum, 

kajakróðri og fjallgöngu. 

 Skólasund á Íslandi fer að mestu fram utandyra og því tengjast öll markmið 

skólasunds útiveru. Þó fellur skólasund niður ef of kalt er úti. Algengt er að miða við -6° C þó 

að kennari eigi að meta aðstæður á sundstað hverju sinni (Menntamálaráðuneytið. 1999b).  

 Í nýrri námskrá fyrir íþróttir frá árinu 2007 hafa ekki verið gerðar breytingar hvað 

varðar útiveru nemenda. 

 

4.1.2 Aðalnámskrá grunnskólanna, útivist í öðrum fögum 

 

Útivist kemur mest fyrir í íþrótta hluta námskrárinnar en þó er að finna eitthvað um útiveru í 

öðrum námsgreinum og þá helst í lífsleikni og náttúrufræði. Í lífsleikni eiga nemendur að vera 

meðvitaðir um ýmsar hættur í umhverfi sínu og þekkja viðbrögðin við þeim, s.s. í umferðinni 

og hamfarir í náttúrunni. Einnig eiga nemendur að fá tækifæri til að njóta útiveru í íslenskri 

náttúru. Skólarnir hafa síðan frjálsræði við að útfæra viðfangsefni sem falla undir, samfélag, 

umhverfi, náttúru og menningu (Menntamálaráðuneytið. 1999c).  

 Í þeim hluta sem snýr að náttúrufræði er talað um mikilvægi útikennslu, að flytja 

kennslu að einhverju leyti út fyrir veggi skólans. Það auðgar og styrkir allt nám auk þess að 

vera hollt fyrir líkama og sál. Útikennsla er talin vera sérstaklega nauðsynleg í 

náttúrufræðinámi þar sem að raunveruleikinn sem börnin þurfa að þekkja og læra um er úti. 
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Það er í höndum skólanna hversu mikið nemendur fái útikennslu (Menntamálaráðuneytið. 

1999d). Í nýrri námskrá frá 2007 hefur náttúrufræði fengið nafnið Náttúrufræði og 

umhverfismennt og í þeirri skrá hefur útikennsla fengið sér kafla. Því er bætt við að nemendur 

verði að fá tækifæri til að kynnast og njóta umhverfisins og um leið efla virðingu þeirra fyrir 

náttúrunni. Ísland hefur þá sérstöðu að eiga mikla og fallega náttúru og því er nauðsynlegt 

fyrir nemendur, framtíðarþegna þessa lands, að vera vel upplýstir um náttúruna. Varla er hægt 

að hugsa sér betri vettvang fyrir náttúrufræðikennslu en náttúruna sjálfa 

(Menntamálaráðuneytið. 2007a). 

 Í heimilisfræðihluta námskrárinnar er minnst á þann möguleika að færa verklegu 

kennsluna úr eldhúsunum út í náttúruna, að grilla eða elda við bál og í stærðfræðinni kemur 

fram að nemendur eigi að þjálfast í því að koma auga á verkefni í umhverfinu sem bjóða upp 

á stærðfræðilegar lausnir. Má þá reikna með að umhverfið gæti bæði verið inni og úti. Í 

námskránni sem fylgir hönnun og smíði kemur þó nokkuð um útivist og þykir greinin vera 

kjörinn vettvangur til að vekja nemendur til umhugsunar um umhverfi sitt. Eðlilegt þykir að 

tengja nám í hönnun og smíði við umhverfismennt og æskilegt er að nemendur fari í 

skógarferð og sækja sér efnivið sjálfir. Þannig tengist fagið náttúrunni. Eitt af 

áfangamarkmiðum greinarinnar er umhverfi og í þeim markmiðum sem tengjast 

umhverfisþáttum er margt sem má flytja út í náttúruna, s.s. að nemendur þekki íslenskar 

trjátegundir og að þeir hafi leitað að hugmyndum í umhverfi sínu. Í öðrum fagnámskrám er 

ekki hægt að finna tengingu við útivist. Samfélagsgreinar komast næst því þar sem mikið er 

rætt um náttúru og umhverfið en aldrei er sérstök hvatning að nemendur læri um þessi efni úti 

(Menntamálaráðuneytið. 2007b). 

 

4.2 Útivist í aðalnámskrá Noregs 
 

Í almennum hluta aðalnámskrárinnar í Noregi er markmiðið að gefa börnum, unglingum og 

fullorðnum þau áhöld sem þau þurfa til að mæta þeim verkefnum sem að lífið býður upp á. 

Reynsla og lærdómur er ætlað til hjálpa okkur að lifa í samfélagi sem stöðugt breytist og 

menntun á að hvetja nemendur til að ná takmörkum sínum með kurteisi og virðingu. Þannig 

eykur menntun alþjóðlegan skilning og samstöðu alls mannkyns. Markmið menntunar er að 

auka hæfikeika hvers og eins, með skynjun, þátttöku og reynslu og verður að byggja á því 

sjónarmiði að allir eru jafnir og allir eru einstakir.  
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 Nám fer fram ef nemandi getur spurt sjálfan sig nýrra spurninga, lagt fram tilgátur að 

svörum og síðan prófað tilgátur sínar með því að skoða fræðirit, hlusta á útskýringar eða 

fylgjast með. Skilningur næst síðan með skoðun á sambandi milli einstaklinga, samfélags og 

náttúru.  

 Í aðalnámskrá Noregs er sérstakur kafli sem snýr að náttúrunni og umhverfinu. Þar 

segir að maðurinn sé hluti af náttúrunni og sé stanslaust að taka ákvarðarnir sem snýr ekki 

aðeins að hans eigin velferð, heldur einnig að velferð náttúrunnar og þ.a.l. annarra 

einstaklinga sem búa í þessari sömu náttúru. Ákvarðanirnar geta síðan haft áhrif á næstu 

kynslóðir, mengunarvandamál jarðar, lífstíl fólks og heilsu. Kennsla verður markvisst að auka 

skilning nemenda á náttúrunni, lífríki hennar og ferli. Kennsla ætti líka að fela í sér að kynna 

nemendum fyrir gleðinni sem maður finnur úti í náttúrunni. Hvetja nemendur til að reika um 

náttúruna, nota skynfærin til að uppgötva nýja staði en um leið bera lotningu fyrir því óvænta 

og ógurlega í náttúrunni. Að vera úti snertir sálina, líkamann og hugann og nám ætti að 

byggja bæði á fræðslu um náttúruna og einnig reynslu þess að vera úti 

(Utdanningsdirektoratet. 2005). 

 

4.2.1 Aðalnámskrá - Íþróttir 

 

Í aðalnámskrá Norðmanna, þeim hluta sem snýr að íþróttum, segir að það sé nauðsynlegt fyrir 

alla einstaklinga að reyna á sig líkamlega. Í Noregi er hreyfing hluti af menningu landsins, 

leikir, íþróttir, dans og útivera er það sem Norðmenn eiga sameiginlegt og það sem lýsir 

samfélaginu. Þess vegna er mikilvægt að kenna börnum í Noregi um þennan menningararf.  

 Aðal undirstöðuatriðin sem kennd eru í íþróttum eru leikir, ýmsar íþróttagreinar, dans 

og útivist. Markmiðið er að hvetja nemendur til að taka þátt í alls konar hreyfingu, vera 

hugmyndarík og sjálfstæð í vali sínu og fá þannig jákvæða reynslu af íþróttum. Einnig þurfa 

þau reynslu af útilífi, hvernig náttúran getur verið góður vettvangur hreyfingar. Íþróttakennsla 

er mikilvæg fyrir einstaklinginn, sjálfsmynd hans og skilning hans á öðrum.  

 Í 1. - 4. bekk í grunnskólum Noregs er aðaláherslan lögð á hreyfingu í mismunandi 

umhverfi. Að styrkja þróun grunnhreyfinga, bæði inni og úti. Í 5. - 7. bekk færist áherslan yfir 

á íþróttir, dans og útiveru og í 8. - 10. bekk bætist líkamsrækt og lífstíll við.  Hver íþróttatími 

er 60 mínútur og hver bekkur fær um 70 tíma á ári. Eða um tvær kennslustundir í íþróttum á 

viku. Innan þessa tímafjölda þurfa þau að ná sérstökum markmiðum sem lýtur að útivist. Að 
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læra hvernig á að vera öruggur í náttúrunni, hvernig á að rata og hegða sér og læra um hefðir 

samfélagsins hvað varðar útilíf. 

 Eftir fjórða bekk eiga nemendur að hafa farið á skíði og skauta þegar aðstæður leyfa. 

Hafa búið til einfalt kort af nágrenninu og geta notað það til að rata. Nota einföld hjálpartæki 

úti í náttúrunni, ferðast meðfram og á vatni og geta útskýrt hætturnar sem því fylgir. Geta 

talað um þær reglur sem gilda þegar maður er úti í náttúrunni og hvernig maður getur ferðast 

úti án þess að skilja eftir sig spor.  

 Eftir sjöunda bekk eiga nemendur að geta notað kort og áttavita til að rata og lýst 

hefðum samfélagsins hvað varðar útiveru. Skipulagt útiveru, fylgt áætlunum og ferðast um 

áhættulaust í öllum veðurbrigðum. Skipulagt og farið í ferð þar sem nauðsynlegt er að gista 

eina nótt úti, læra fyrstu hjálp og hafa kynnst hefðum Samana.  

 Eftir tíunda bekk eiga nemendur að hafa prófað alls konar útivist í mismunandi 

landslagi. Geta notað kort og áttavita og geta aðstoðað og útskýrt hvernig á að finna réttu 

leiðina. Skipulagt og farið í ferðir á mismunandi árstíðum þar sem þarf að gista úti. 

 Jafnframt fá nemendur á unglingastigi, 8. - 10. bekkur, sérstakt verkefni hvað varðar 

útivist á hverju ári. Áttundi bekkur þarf að geta verið úti og nýtt náttúruna í fæðuöflun. Níundi 

bekkur þarf að eyða tíma úti og geta útskýrt hvernig fæða, útbúnaður og föt geta haft áhrif á 

skoðun fólks á náttúrunni. Tíundi bekkur á að skipuleggja og fara í ferð í óbyggðum og nýta 

kort og áttavita til að komast leiðar sinnar (Utdanningsdirektoratet. 2008b). 

 

4.2.2 Aðalnámskrá, útivist í öðrum fögum 

 

Náttúrufræði hefur vaxið í þá átt að vera fag þar sem maður finnur svör við spurningum um 

tilveru okkar, líf og lífsform, stað okkar í náttúrunni og í heiminum. Á sama tíma sýnir 

náttúrufræði samspilið milli náttúru, einstaklinga, samfélagsins, tækni og rannsókna. 

Mismunandi námsumhverfi er nauðsynlegt við kennslu náttúrfræði, s.s. vinna á vettvangi úti í 

náttúrunni, rannsóknir í skólastofunni og ferðir á söfn. Ef námsumhverfið er fjölbreytilegt þá 

eru meiri líkur á að nemandi fái tækifæri til að forvitnast um eitthvað sem hann langar að 

fræðast meira um, undrast yfir einhverju og finnast eitthvað áhugavert. 

 Náttúrufræði skiptist í rannsóknir, fjölbreytni í náttúrunni, líkama og heilsu, 

himingeyminn, fyrirbæri, tækni og þróun. Mikilvægt er að kenna náttúrfræðina úti í 

náttúrunni, hafa útikennslu fyrir nemendur (Utdanningsdirektoratet. 2008c). 
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 Í námskránni sem kemur að listgreinum er minnst á að nemendur þurfi að geta skoðað 

umhverfið, bæði inni og úti, og sjái í því möguleikann til að hanna eitthvað í listum. Þeir þurfa 

að geta safnað að sér efni úr náttúrunni og notað það í verk sín og geta rætt um hvernig 

náttúran hefur áhrif á listaverk fortíðar og samtíðar. Í matreiðslu eiga nemendur að geta útbúið 

máltíðir úti og jafnvel fundið fæðuna í náttúrunni. Í samfélagsfræðinni skulu nemendur 

heimsækja staði í þeirra nágrenni sem hafa markað spor á söguna. Í námskrám annarra faga er 

ekki hægt að finna tengingu í útivist (Utdanningsdirektoratet. 2008a). 

 

5 Útivist í tveimur grunnskólum  

5.1 Lisleherad- skole 
 

Lisleheradskóli er barnaskóli rétt fyrir utan Notodden í Telemarkfylki, Noregi. Skólinn er 

fyrir börn í 1.- 7. bekk og í skólanum eru um 50 börn. Eftir það sækja börnin skóla í 

Notodden. Einkunnarorð skólans eru „Ansvar - Læring - Trivsel“ sem þýðir ábyrgð, nám og 

velferð og skólasýn þeirra er að með sameiginlegri þátttöku og vilja skapast þekking, kunnátta 

og þroski til að takast á við lífið.  

 Skólanámskrá Lisleheradskóla er byggð á stefnu ríkisstjórnarinnar, sveitarfélaginu og 

næsta nágrenni og markmið skólans er að móta einstaklinga með áherslu á siðferðiskennd. 

Nemendur þurfa að læra að nota fyrri reynslu þegar þeir mæta nýjum verkefnum og nota til 

þess hugmyndaflug og samvinnu ef til þarf. Nám gerist innra með hverju barni og skólinn 

telur að það fari best fram þegar nemandinn finnur fyrir áhuga og hvatningu, þegar þeir fá 

verkefni sem eru krefjandi eða innan áhugasviðs þeirra, þegar kennsluaðferðirnar eru 

fjölbreyttar og þegar þau fá sjálf að vera með í að skipuleggja sitt eigið nám. Aðalverkefni 

kennarans er að sjá til þess að hvert barn fái kennslu og námsefni sem hæfir einstaklingnum. 

Með þetta að leiðarljósi hefur skólinn stuðst við einstaklingsmiðað nám.  

 Í Lisleheradskóla fá nemendur einn KILO- dag í hverri viku. KILO stendur fyrir 

menningu, persónugildi, nám og upplifun (kultur, identitet, læring, opplevelse) og er alltaf 

tengt útivist. Eftir slíkan dag þurfa nemendur að skrifa skýrslu í KILO-bókina sína og fá að 

setja þar inn myndir en mikil áhersla er lögð á að þessir dagar séu myndaðir. Dagarnir eru 

skipulagðir af skóla, nemendum og foreldrum og umhverfið í kringum skólann er nýtt 

(„Virksomhetsplan“. 2007/2008.). 
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5.1.1 KILO-daga plan 2008-2009 

 

Vika 34 - Vinadagur:   nota íþróttir til að styrkja sjálfsmyndina, sjálfstraustið og skilning á 

  náunganum. Jákvæð upplifun á íþróttum getur lagt grunninn að  

  hreyfingu og heilsusamlegum lífstíl. 

Vika 35 - Skógur: skoða ákveðnar plöntur, sveppi og tré og geta sagt frá hvað  

     einkennir lífveruna og hvernig hún þrífst í skóginum. 

Vika 36 - Dýr, plöntur og tré búa sig undir veturinn: skipuleggja og fara í ferð með öðrum í  

     mismunandi landslagi og skoða náttúruna. 

Vika 37 - Vinnuvika. 

Vika 38 - Fótboltamót og næturgisting: nota grunnþekkingu og auðveldar aðgerðir í útvaldri  

     íþrótt og skipuleggja ferð með útivist í huga. Öryggi haft í hávegum og  

     veðurfar getur ekki eyðilagt daginn. 

Vika 39 - Lesa undir landspróf. 

Vika 40 - Það var þá og ekki nú, garðyrkju og smíðastörf: læra um ólík störf og hvernig þau  

     geta gefið upplýsingar um fortíðina og haft áhrif á sögu þjóðar. 

Vika 41 - Haustfrí. 

Vika 42 - Sjónvarps - starfsemi: sjá hvernig samfélagið gengur fyrir sig út frá sjónarhorni  

     þeirra sem vinna við þáttagerð í sjónvarpi. 

Vika 43 - Eðlis - og efnafræði dagur: skipuleggja, byggja og prófa verkfræði leiki og útskýra  

     ólíka hreyfiþætti þeirra. 

Vika 44 - Það var þá og ekki nú - gamla skólakerfið: læra um ólík störf og hvernig þau  

     geta gefið upplýsingar um fortíðina og haft áhrif á sögu þjóðar. 

Vika 45 - Það var þá og ekki nú - timburrennan á Svelgfoss: læra um ólík störf og hvernig  

     þau geta gefið upplýsingar um fortíðina og haft áhrif á sögu þjóðar. 

Vika 46 - Afrekssaga söfnunar vetnis í Notodden: læra um ólík störf og hvernig þau  

     geta gefið upplýsingar um fortíðina og haft áhrif á sögu þjóðar. 

Vika 47 - Þemadagur: fer eftir vali á þema. 

Vika 48 - Ferð í HIT (Háskólinn í Telemark, Notodden): leikjadagur sem nemendur  

     háskólans skipuleggja fyrir nemendur Lisleheradskóla. 

Vika 49 - Þemadagur: fer eftir vali á þema. 

Vika 50 - Þemadagur: fer eftir vali á þema. 

Vika 51 - Jólafrí. 

Vika 1 - Jólafrí. 
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Vika 2 - Veður og veðurfar: skrá veðurmælingar og kynna niðurstaður með og án  

     tölvuhjálpar. 

Vika 3 - Eðlis - og efnafræði dagur: skipuleggja, byggja og prófa einföld tæki sem nota  

     rafmagn. Útskýra hvernig þau virka og hvernig ferlið er frá hugmynd  

     til tilbúins tækis. 

Vika 4 - Skíðaferð til Stormyr: lýsa hefðum útivistar í samfélaginu og æfa skíði og skauta ef  

     færi gefst. 

Vika 5 - Heitaloftsblöðrur: búa til spurningar sem þarf svör við, búa til tilgátu, fara yfir  

     hugsanleg svör við tilgátunni og að lokum ræða niðurstöðurnar. 

Vika 6 - Tónlistarverkstæði - menningarskólinn: prófa mismunandi hljóðfæri og reyna að  

     finna saman taktfastan hljóm. 

Vika 7 - Tónlistarverkstæði - menningarskólinn: búa til og gera hljóðupptöku með hjálp frá  

     tölvubúnaði. 

Vika 8 - Skíðadagur með Høgåsskóla og Yliskóla: æfa skíði og skauta ef færi gefst til. 

Vika 9 - Vetrarfrí. 

Vika 10 - Samar: segja frá hvernig plöntur, sveppir og dýr eru notað í ólíkum hefðum,  

     sérstaklega þeim samísku. 

Vika 11 - Eitur: safna upplýsingum og ræða um heilsuskaða sem hægt er að fá af notkun  

     eiturefna. 

Vika 12 - Hljóð: safna upplýsingum um hljóðprófanir og hljóðtruflanir. Segja frá  

     niðurstöðum og koma með hugmyndir hvernig varast megi 

     hljóðmengun. 

Vika 13 - Islam: læra um Kóraninn og spjalla um islamska trú. Hvernig lífsýn og siðferði  

     Islamstrúarmanna er og helstu hefðir þeirra ræddar. 

Vika 14 - Skíðadagur í Blefjell: æfing á skíðum og skautum ef færi gefst og útivist rædd sem  

     hefð í samfélaginu. 

Vika 15 - Ár og fossar: gera sér grein fyrir hvernig maðurinn hefur í gegnum tíðina nýtt afl  

     vatns til að búa til rafmagn. 

Vika 16 - Páskafrí. 

Vika 17 - Dýr, tæki til mokstur - saga samfélagsins: læra um ólík störf og hvernig þau geta  

     gefið upplýsingar um fortíðina og haft áhrif á sögu þjóðar. 

Vika 18 - Lambaferð: fylgjast með þegar lömbin koma í heiminn. 

Vika 19 - Stafkirkjan í Heddal: læra um ólík störf og hvernig þau geta gefið upplýsingar um 

     fortíðina og haft áhrif á sögu þjóðar. 
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Vika 20 - Föstudagsmarkaður í Gvammen: læra um ólík störf og hvernig þau geta gefið  

     upplýsingar um fortíðina og haft áhrif á sögu þjóðar. 

Vika 21 - Frjálsíþróttadagur með Høgåsskóla og Yliskóla: æfa grunnæfingar í  

     einstaklingsíþróttum, með og án tækja. 

Vika 22 - Æfing fyrir byggðakvöld: leita upplýsinga um náttúruna í textum og ólíkum  

     miðlum. Kynna niðurstöður eigin leitar með hjálp frá tölvubúnaði. 

Vika 23 - Sveitabærinn: læra um ólík störf og hvernig þau geta gefið upplýsingar um  

     fortíðina og haft áhrif á sögu þjóðar. 

Vika 24 - Silfurnámurnar: læra um ólík störf og hvernig þau geta gefið upplýsingar um  

     fortíðina og haft áhrif á sögu þjóðar. 

Vika 25 - Kanóferð: skipuleggja og fara út í náttúruna og vera þar öruggur í alls slags veðri. 

 

KILO- dagarnir eru skipulagðir með markmið námskrárinnar í huga. Þó að aðalmarkmið 

KILO - daganna sé útivist þá er ekki alltaf sem börnin eru úti. Stundum er aðeins fjallað inni 

um útitengd efni og stundum er farið á vettvang sem er innanhúss. Þá er yfirleitt reynt að fara 

á hjólum eða fótgangandi svo að útivist tengist deginum á einhvern hátt (Engstu. 2008). 

 

5.2 Norðlingaskóli 
 

Norðlingaskóli er nýjasti grunnskólinn í Reykjavík og er staðsettur í Norðlingaholti, milli 

Elliðavatns og Rauðavatns. Hann hóf göngu sína árið 2005 og er fyrir 1.-10. bekk. Um 250 

nemendur eru skráðir í skólann og stunda þeir nám eftir einstaklingsmiðuðum starfsháttum. 

Sérstök stefna skólans er að starfið grundvallist á því að hver einstaklingur fái góð 

námsskilyrði, að hann þroskist og dafnist á eigin forsendum þangað til að hann útskrifast sem 

sterkur, sjálfstæður og lífsglaður einstaklingur.  

 Í Norðlingaskóla er lögð áhersla á umhverfismál og náttúruna. Nemendur eiga að læra 

að þekkja og virða umhverfi sitt, þeir eru hvattir til endurnýtingu og sparnaðar, hjá þeim er 

vakin athygli á umhverfi og náttúru og þeir eru hvattir til að vernda náttúruna. Flokkun á sorpi 

er meðal fastra verkefna  og umhverfisfræðsla er ríkur þáttur í námskrá skólans. Áhersla er 

lögð á tengsl umhverfisins við skólann og á útikennslu en skólinn á góða útiskólastofa þar 

sem kennsla fer fram („Um skólann.“ 2008/2009). 

 Á upphafsdögum Norðlingaskóla árið 2005 fannst fallegur lundur í einni 

gönguferðinni til að kynnast næsta umhverfi skólans betur. Við blasti hlið og þar fyrir innan 
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voru falleg trjágöng sem leiddu menn að lundi einum sem áður var í eigu Björns Ófeigssonar. 

Í lundinum fékk Norðlingaskóli styrk til að útbúa útikennslustofu og fékk hún nafnið 

Björnslundur. Í Björnslundi eru margar tegundir trjáa og plantna, ýmist gróðursettar eða 

villtar. Eftir að Björnslundur varð í eigu Norðlingaskóla hefur verið útbúið þar skýli sem er 

gott að leita skjóls í og þar sitja nemendur oft og hlusta á fyrirmæli kennara. Einnig hafa ýmis 

leiktæki verið byggð, eins og jafnvægisþraut sem er eins og stór róla gerð úr trjám og 

kóngulóarvefur sem er ætlaður til að efla samvinnu nemenda. Kóngulóarvefurinn eru kaðlar 

strengdir milli trjáa og svo er markmiðið að koma einum einstaklingi á milli reipanna án þess 

að snerta böndin, til þess þarf hann hjálp frá öðrum. Í Björnslundi er einnig eldstæði sem 

hefur orðið einn vinsælasti staðurinn þar. Eftir verkefnisvinnu fá börnin oft að útbúa sér heitt 

kakó og stundum fá þau að elda mat. Matinn geta þau síðan borðað við tvö langborð sem eru 

búin til úr drumbum („Björnslundur.“ 2008/2009). 

 

5.2.1 Verkefni í Björnslundi 

 

Náttúrufræði - smádýragildra úr bökunarkartöflum: nemendur útbúa smádýragildru úr kartöflu  

   með því að skera kartöfluna í tvennt og skafa innan úr henni með skeið,  

   þó ekki of mikið. Síðan búa þau til op á efri helming kartöflunnar og  

   festa síðan helmingana aftur saman með grillpinnum. Gildrunni er  

   fundinn staður og síðan er beðið í tvo til fjóra daga. Þegar gildrunum er  

   safnað saman þá er smádýrunum sem veiddust komið fyrir í boxi og þau  

   skráð. Ef nemandi veit ekki nafnið á smádýri þá teiknar hann dýrið og  

   leitar síðar upplýsinga. Markmiðið er að nemendur kynnist nokkrum  

   algengum smádýrum, læri að veiða þau án þess að skaða þau, þjálfist í  

   að greina og flokka og kynnist þannig flokkunarkerfum lífvera, átti sig á  

   fjölbreytileika smádýra og einkennum þeirra og átti sig á mikilvægu  

   starfi þeirra fyrir náttúruna í heild sinni. 

Stærðfræði - 1. og 2. bekkur: börnunum er skipt í hópa og hver hópur fær eina gjörð.  

   Markmiðið er að hópurinn sýni samvinnu og útsjónarsemi. Kennarinn  

   gefur síðan fyrirmæli t.d. á þessa leið: það eiga fimm fætur og fimm  

fingur að fara inn í hringinn. 

Stærðfræði - 7. bekkur: tveir vinna saman og finna sér hátt tré sem stendur á nokkuð sléttu  

   svæði. Annar stendur alveg upp við tréð á meðan hinn labbar með  
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   blýant í annarri hendi og stoppar þegar blýanturinn lítur út fyrir að vera  

   jafnstór og tréð. Þá leggur hann blýantinn á hlið og biður félaga sinn að  

   labba frá trénu og stoppar hann af þegar hann er komin á enda  

blýantsins. Svo mæla þeir vegalengdina og fá þá um það bil stærð 

trésins. 

Íslenska - Ljóðið í skóginum: nemendur byrja á því að setjast niður og ræða um umhverfið.  

   Síðan loka allir augunum og hlusta á umhverfið. Nemendur eiga síðan  

   að búa til ljóð um það sem þeir heyrðu, fundu lykt af eða hvernig þeim  

   leið á meðan. Markmiðið er að nemendur þjálfist í að yrkja ljóð frá  

eigin brjósti, að þau átti sig á að náttúran geti veitt þeim innblástur til  

   sköpunar og þau þjálfist í að lesa verkin sín upphátt og hlusta á verk  

   annarra. 

Leiklist - Lífsferill plantna: nemendur búa til sögu um lífsferil plantna og uppfæra hana í  

   leiksýningu. Nemendur þurfa einnig að ákveða búninga, leikmuni og  

   leiksviðið.  

Tónmennt - Tónlist í lundinum: nemendur í 1. - 4. bekk hafa búið til slegla úr greinum úr  

   Björnslundi. Þau tálguðu enda þeirra til og þar var settur korktappi.  

   Bandi var svo vafið um korktappann eftir kúnstarinnar reglum og síðan  

   spiluðu þau sleglana sína í lundinum. Einnig var búinn til regnstokkur í  

   Björnslundi. Notaðir voru stórir pappahólkar sem neglt var inn í  

   nöglum í spíral. Síðan voru smásteinar settir inn í hólkinn og honum  

   lokað. Þá var öxul komið fyrir og að lokum var regnstokkurinn málaður  

   og lakkaður. Á hann er hægt að spila í Björnslundi. Síðasta hljóðfærið  

   sem hægt er að finna í Björnslundi er vindharpa sem var gerð þannig að  

    göt voru boruð á trjádrumb og í þau fest þunn málmrör sem var búið að  

   saga niður í jafnt stækkandi búta. 

Listir og hönnun - Ýmis verkefni: nemendur í 1. - 4. bekk fá það verkefni að finna í  

   Björnslundi efni í farartæki á landi. Þau fá einnig það verkefni að búa til  

   draumavefi. Trjágreinar hnýttar í hring og band og perlur síðan ofnar í  

   greinarnar. Að lokum eru greinarnar skreyttar með bandi og fjöðrum.  

Fyrirmyndin er tekin frá Indjánum sem hengdu svona draumavefi upp 

nálægt svefnstað sínum til að bægja burtu vondum draumum. Í 1. - 8. 

bekk er jólasmiðja um jólin þar sem nemendur búa til jólasveina, fræ - 

og eplakransa með efniviði úr Björnslundi.  
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Á vefi Björnslundar má einnig finna krækjur í aðra útikennslu vefi þar sem má leita í 

hugmyndir að nýjum verkefnum („Björnslundur.“ 2008/2009). 

 

6 Samanburður 

6.1 Námskrárnar  
 

Námskrár í Noregi og Íslandi eru um margt líkar. Fyrirmælin eru almenn og nokkuð opin og 

gefa hverjum skóla og kennurum hans tækifæri til að útbúa sínar eigin áætlanir. Bæði á 

Íslandi og í Noregi eru fagnámskrárnar uppbyggðar með markmiðum sem ætlast er til að 

nemendur nái á hinum ýmsu stigum grunnskólans. Markmiðin eru þó orðuð þannig að 

kennarinn getur ákveðið hvaða kennsluaðferð hann notar og í hvaða umhverfi hann vill kenna. 

 Stór munur er á aðalnámskrám landanna hvað varðar útivist. Í íslensku námskránni er 

minnst á útivist í nokkrum línum, að hún sé mikilvægur þáttur skólastarfsins og það þurfi að 

opna augu nemandans fyrir náttúrunni. Í þeirri norsku er aftur á móti heill kafli sem snýr að 

útivist og gildi hennar í skólastarfi. Norðmenn telja útivist vera stóran hluta af menningu sinni 

og því skiptir miklu máli að nemendur kynnist útivist í skólunum. Þeir segja að það að vera 

úti snerti sálina, líkamann og hugann og því ætti útivera að tengjast öllu skólastarfi. 

 Þrátt fyrir stóran kafla um útivist í aðalnámskrá Noregs þá eru fleiri markmið í 

fagnámskrám Íslands sem kemur að útivist heldur en í Noregi. Þó að námskrárnar séu líkt 

settar upp í báðum löndum þá eru námskrár Íslands nokkuð ítarlegri og stærri í sniðum.  

 Í íþróttanámskrám Noregs og Íslands er leikurinn talinn uppspretta náms og með 

æfingu sem fram fer í leikjum er hægt að auka starfsemi líkamans og sinna mismunandi 

þroskaþáttum. Íþróttanámskrá Noregs bætir síðan við að leikina þarf að leika úti, í 

mismunandi umhverfi, þannig að börn nota mismunandi hreyfifærni við mismunandi 

aðstæður.  

 Skólabörn fá jafn mikla íþróttaþjálfun í Noregi og Íslandi samkvæmt námskránum. Í 

Noregi fá börnin tvo tíma í viku, 60 mínútur í senn, en á Íslandi fá þau þrjá, 40 mínútur í senn.  

Aðalmunurinn er sá að þriðji tími Íslendinganna fer í skólasund, sem að Norðmenn fá aðeins 

inn í sína tvo tíma af og til. Sundiðkun er menningararfur Íslendinga og á Íslandi var sund gert 

að skyldu í skólum meðal fyrstu þjóða heims. Sund telst til útivistar á Íslandi vegna fjölda 

útisundlauga landsins. Í Noregi eru flestar sundlaugar innilaugar.  
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 Þrátt fyrir að Norðmenn fari á mis við sund-útiveruna þá fá þeir að öllu jafnaði meiri 

útiveru í íþróttatímum skólanna. Í námskránni þeirra sem snýr að íþróttum er sér 

markmiðskafli um útivist en í þeirri íslensku er bara eitt og eitt markmið á stangli sem tengist 

útivist.  

Í námskrá landanna tveggja sem snýr að náttúrufræði eru markmiðin eins sett upp, 

þ.e.a.s. eitt og eitt markmið inn á milli sem þarfnast útivistar. Þó að önnur megi túlka með það 

í huga að útivist gæti verið góður vettvangur til að ná markmiðinu. Það sama má segja um öll 

hin fögin þar sem má finna eitt og eitt markmið sem snýr að útivist. Greinilega má sjá að 

útivist tengist íþróttum langmest í báðum löndum. 

 

6.2 Skólarnir 
 

Nokkuð stór munur er á Lisleheradskóla í Noregi og Norðlingaskóla á Íslandi. Í 

Lisleheradskóla eru aðeins 50 börn í 1. - 7. bekk en í Norðlingaskóla eru um 250 nemendur í 

1. - 10. bekk.  Þó að stærðarmunurinn sé þetta mikill þá hafa báðir skólarnir lagt áherslu á 

útivist með einstaklingsmiðuðum kennsluháttum. Lisleheradskóli hefur KILO - daga á 

hverjum fimmtudegi, nema eitthvað annað komi upp á. Norðlingaskóli hefur góða 

útikennslustofu sem er reynt að nýta til hins ýtrasta. Báðir skólarnir hafa útbúið verkefni fyrir 

útkennslu sína með markmið aðalnámskráarinnar að leiðarljósi. Norðlingaskóli hefur það 

fram yfir Lisleheradskóla að hafa betri lýsingu á verkefnum sínum. 

 Þrátt fyrir þessa miklu útivistarstefnu Norðlingaskóla þá virðast nemendur 

Lisleheradskóla fá meiri útikennslu þar sem að hún er markvisst kennd á sama tíma í hverri 

viku og dagurinn fer þá allur í útikennslu. Norðlingaskóli notar aftur á móti Björnslund, 

útikennslustofu sína, aðeins nokkrar kennslustundir í senn og ekki á neinum sérstökum tíma.  

 Athyglisvert er einnig að Lisleheradskóli er ekki með neina sérstaka útikennslustofu 

og er það kannski vegna þess að þeir eru heppnari með umhverfi. Ætli aðalmunurinn liggi 

ekki þar. Að Lisleheradskóli er sveitaskóli á meðan Norðlingaskóli er borgarskóli og eiga 

erfiðara með að finna náttúrulegt umhverfi.  
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6.3 Útivist almennt 
 

Það sem helst gefur til kynna að Norðmenn stundi meiri útivist en Íslendingar er urmullinn af 

rituðu efni um þessa iðkun í Noregi. Á Íslandi er ekki eins mikið skrifað um útivist og gildi 

hennar þó að einn og einn kafli um þetta efni leynist í ýmsum bókum. 

 Eitt eru þó Norðmenn og Íslendingar sammála um og það er að úti í náttúrunni finnur 

maður samkennd með umhverfinu og þar líður manni vel. Það er einhver galdur í þessu öllu 

saman. Úti finnum við hið frumstæða í brjóstinu ef að ekkert sem er gert af mannavöldum 

truflar. Mönnum er eðlislægt að vera úti undir berum himni.  

Annað sem íbúar landanna tveggja eiga sameiginlegt er að öllum þykir sitt land fagurt, 

með sérstaklega fallega og óspillta náttúru sem býður upp á mörg tækifæri til útivistar. Í 

löndum eins Noregi og Íslandi er óhugsandi að hafa ekki sérstakt samband við náttúruna.  

Út frá samantekt þessari um gildi útivistar í Noregi og Íslandi og notkun hennar í 

skólum þá má draga þá ályktun að Norðmenn noti útivist ögn meira en Íslendingar. Þó að 

útivera og útikennsla hefur aukist hjá Íslendingum þá virðast Norðmenn hafa betri aðstöðu til 

útikennslu. Þeir fara með nemendur sína inn í skógana og kenna þeim hvernig á að rata með 

hjálp korta, áttavita og vísbendinga frá náttúrunni sjálfri. Ísland hefur skóga að skornum 

skammti og því væru svona ratæfingar ekki eins góðar á Íslandi. Íslendingur þarf ekki annað 

en að klifra upp á næsta hól og þá sér hann hvert hann er að fara, engin há tré byrgja honum 

sýn.  Skógarnir nýtast Norðmönnum einnig vel sem skjól fyrir veðri og vindum sem er 

munaður sem Íslendingar hafa ekki.  

 

7 Lokaorð 
 

Þegar ég var skiptinemi í Noregi þá vorum við send í fjallgönguferð í október og samkvæmt 

skipulaginu áttum við að gista í tvær nætur úti í náttúrunni. Með í för höfðum við svokallað 

laavo sem að Samanir notuðu sem híbýli. Laavo þetta er með engum botni og það er op efst á 

tjaldinu, jafnt sem neðst. Laavo þetta reynist gott til að kveikja eld inni því að reykurinn fer út 

um opið efst þegar hreyfing kemur á loftið sem kemur inn neðst. Þrátt fyrir þennan kost að 

geta kveikt eld inni í tjaldinu þá var okkur ískalt, í um tíu stiga frosti og ég hugsaði með mér: 

þessa vitleysu myndi okkur ekki detta í hug á Íslandi. Á Íslandi eru útilegur tengdar sumrinu. 

Þó hugsaði ég með mér að ástæðan fyrir því að á Íslandi væri ekki farið í svona vetrar - 
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útilegur væri sú að við höfum ekki allan þennan efnivið til að kveikja eld. Ég held að við 

hefðum aldrei verið send í þessa ferð nema með þann möguleika að kveikja eld þegar okkur 

var sem kaldast. Ferð þessi snerist þó ekki eingöngu um að halda á okkur hita því að á daginn 

þegar við fórum að ganga í náttúrunni og hreyfingin yljaði okkur, þá nutum við útiverunnar. 

Tilfinningin sem maður fær þegar toppnum er náð og maður lítur yfir farinn veg er ómetanleg. 

Að anda að sér tæru fjallaloftinu, hlusta á náttúruhljóðin og fá sér vatnsopa í fjallalæknum. 

Horfa síðan niður á við og hugsa með sér: „Þetta gat ég!“ 

 Önnur lífsreynsla mín sem skiptinemi í Noregi snýr að sundiðkun. Einn daginn 

fengum við nemendur úr næsta grunnskóla, á unglingastigi, í heimsókn. Við höfðum skipulagt 

daginn til ýtrasta og allt sem skipulagt var tengdist íþróttum og hreyfingu, úti og inni. 

Nemendum var skipt í hópa og hóparnir síðan sendir á mismunandi stöðvar, allir fengu að 

prófa hverja stöð einu sinni. Mín stöð var einskonar útileikjastöð og var hún beint á eftir 

sundstöðinni. Yfir daginn voru alltaf einhverjir í hverjum hóp sem komu á mína stöð tvisvar, 

vegna þess að þeir voru ekki almennilega syndir og máttu því ekki taka þátt í því sem fram fór 

á sundstöðinni. Þetta fannst mér mjög merkilegt þar sem að börnin voru komin á unglingastig 

í grunnskóla og ekki enn orðnir syndir. Á Íslandi byrjar stíf sundkennsla í fyrsta bekk 

grunnskóla og flest barnanna hafa þá oft farið í sund með foreldrum sínum og margir komnir 

með einhver tök á sundi. Íslendingar eru heppnir að hafa svona góða aðstöðu til sunds. Ég á 

norskan frænda sem kemur reglulega til Íslands með fjölskyldu sína í „sundferðir.“ Þá er farið 

í sund upp á hvern dag og eitt þar heilu og hálfu tímunum.  

Hjá frændum okkar, Norðmönnum, er aldagömul hefð fyrir að að leggja markvisst 

áherslu á útivist í grunnskólum og gera henni jafnhátt undir höfði og lestri, skrift og reikningi. 

Á Íslandi er áhersla á útivist sem skipulagt nám í grunnskólunum á byrjendastigi en þó er 

augljóst að mikil vakning er í þá átt í skólaþróuninni og sumir skólar hafa nú þegar skráð það í 

sínar skólanámskrár. 

 

 

 

 

 

Sigríður Ásta Björnsdóttir 
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