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Formáli 

Áhugi minn á því að gera útiveru að sjálfsögðum hlut hjá börnum og ungmennum nú á 

dögum gaf mér tilefni til þess að vinna handbók í útikennslu fyrir kennara á miðstigi 
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skrifum stóð. Að lokum við ég þakka sérfræðingi verkefnisins, Guðmundi Sæmundssyni, 
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Ágrip 

Með ört vaxandi kyrrsetu, hreyfingarleysi ungmenna á Íslandi og fjölgun 

lífsstílssjúkdóma í samfélaginu er mikil nauðsyn á að virkja nemendur til daglegrar 

líkamlegrar virkni til að bæta heilsufar og velferð. Góð heilsa er mikilvæg til að takast á 

við daglegt amstur. Með útikennslu á grunnskólastigi og þar með aukinni útiveru og 

hreyfingu er hægt að efla heilsu nemenda. Útikennslu er hægt að tengja við grunnþætti 

menntunar, þ.e. læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð 

og sköpun, og við lykilhugtökin þekkingu, leikni og hæfni. Einnig er hægt að samþætta 

kennslu í ýmsum námsgreinum með þeim verkefnum sem unnin eru í útikennslu. Helstu 

markmið þessa verkefnis, sem hér er til umfjöllunar, eru annars vegar að semja 

handbók fyrir kennara á miðstigi, sem þeir geta nýtt sér til þess að færa kennsluna út 

undir beran himin, og hins vegar að tengja hana við aðalnámskrá grunnskóla. Við gerð 

verkefnisins var rýnt í núgildandi aðalnámskrá grunnskóla og eldri námskrár. Skoðað var 

innlent efni um útikennslu og erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið í tengslum við 

útikennslu og ávinning af henni. Helstu niðurstöður þessa verkefnis voru þær að auðvelt 

er að tengja útikennslu við helstu þætti aðalnámskrár grunnskóla og ávinningur af 

útikennslu er margþættur, félagsleg, líkamleg og andleg heilsa eflist. Mikil þörf er fyrir 

handbók eins og Lærum það úti ef ná skal því fram að nemendur fái aukna hreyfingu 

um leið og þeir öðlast þekkingu á námsefninu frá öðru sjónarhorni en því bóklega. 

Þannig er hægt að tengja bæði verk- og bóklegar námsgreinar eins og stærðfræði, 

heimilisfræði, skólaíþróttir og samfélagsfræði við útikennslu.  
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Abstract 

 

With the fast growing sedentary lifestyle and physical inactivity of Iceland‘s youth along 

with the increase of lifestyle diseases in our society it is imperative that students are 

able to increase their physical activity to promote good health and well-being. Good 

health is important for dealing with life‘s daily activities. With outdoor teaching lessons 

for elementary level students it is possible to enhance the students’ health with 

increased outdoor and physical activity. Teaching outdoors can be connected to the 

primary elements of education, literacy, sustainability, democracy and human rights, 

equality, health and welfare, and creativity, and the key concepts knowledge, skills and 

competency. It is also possible to incorporate lessons from various school subjects with 

the projects that are taught outdoors. The main objective of the project is to create a 

manual for teachers of 5th to the 7th grades, which can use to move their classes 

outdoors, and link this manual to the national curriculum and older curriculum for 

compulsory education were reviewed. National material and international studies in 

connection with outdoor lessons and its benefits have been examined. The key findings 

of this project were that it is not difficult to link outdoor teaching and learning with 

fundamental pillars of the national curriculum for compulsory schools and the benefits 

of outdoor lessons are multidimensional, i.e. social skills, physical and mental health 

are all improved. The need for teaching material such as Learn outside is essential to 

make sure that students increase mobility while they also gain knowledge of various 

subjects without merely using textbooks. Therefore it is possible to link both vocational 

and academic subjects such as mathematics, home economics, physical education and 

social studies with outdoor learning. 
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1 Inngangur 

Skólakerfið á Íslandi er opið öllum þeim sem hafa áhuga og vilja til að stunda nám sitt 

og geta uppfyllt þær kröfur sem ætlast er til af þeim á hærri stigum skólagöngunnar. 

Samkvæmt lögum skulu öll börn á Íslandi ganga í grunnskóla frá 6 ára aldri til 16 ára 

aldurs (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Grunnskólar kenna námsgreinar sem byggja á margs konar námsbókum. Kennsla í 

grunnskólum landsins fer að mestu fram í kennslustofum þar sem nemendur sitja á stól 

við borð. Námsgreinarnar eru oftast bókmiðaðar og lítið er farið út fyrir kennslustofuna. 

Skólaíþróttir er verkleg grein sem fer að mestu fram í íþróttasal, sundlaug eða utandyra 

á íþróttavelli. Þar er markmiðið að nemendur fái svalað hreyfiþörf sinni auk þess sem 

reynt er að ýta undir daglega hreyfingu barnanna utan skóla. Börn þarfnast hreyfingar 

og samkvæmt viðmiðum frá Embætti landlæknis þurfa börn að hreyfa sig að minnsta 

kosti 60 mínútur á dag afmeðalákefð til mikillar ákefðar alla daga vikunnar (Embætti 

landlæknis, 2015). Skólaíþróttir eru 120 mínútur á viku samkvæmt aðalnámskrá 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Því þarf meira til þess að koma til móts 

við þær daglegu ráðleggingar sem eru gefnar út um hreyfingu barna. Níu og fimmtán 

ára nemendur ná ekki að uppfylla hreyfimarkmiðin sem nefnd eru hér að framan 

(Kristján Þór Magnússon, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Þórarinn Sveinsson og Erlingur 

Jóhannsson, 2011). Fyrst raunin er sú að íslensk börn ná ekki að hreyfa sig nægjanlega 

mikið þarf að leita leiða til að auka hreyfingu þeirra. Ætla má að börn nái að hreyfa sig 

eitthvað í frímínútum en það eru einkum börn í yngstu bekkjunum. Í mörgum skólum 

hafa nemendur í unglingadeild val um hvort þeir fara út í frímínútum þannig að hreyfing 

þeirra er minni en ef þau þyrftu að fara út í frímínútum (Odberg, 2010).  

Fjørtoft, Löfman og Thorén (2010) fundu það út með hreyfimælum að fjölbreyttara 

landslag og græn svæði á skólalóð ýttu undir hreyfingu 14 ára barna í frímínútum. 

Nemendur, sem höfðu græn svæði og skóg á skólalóðinni, hreyfðu sig meira en 

nemendur sem höfðu malbikaða velli og föst leiktæki. Þetta ber að athuga því það er 

mjög mikilvægt að börn hreyfi sig í frímínútum til þess að geta uppfyllt viðmið um 

ráðlagða hreyfingu. Með útikennslu í náminu er hægt að auka hreyfingu barna og 

unglinga þannig að þau geti náð ráðlagðri hreyfingu. Þegar út er komið er hreyfing 
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sjálfsögð. Þar fá börn ekki síst þau sem þykir erfitt að sitja við borð í lengri tíma svalað 

hreyfiþörf sinni.  

1.1 Starf grunnskóla 

Grunnskólar eru starfræktir út um allt land, mismunandi fjölmennir en öllum börnum 

mikilvægir til menntunar og þroska. „Skólaskylda á grunnskólastigi er að jafnaði í tíu ár, 

en getur verið skemmri, sbr. 32. grein laga. Öllum börnum, að jafnaði á aldrinum 6–16 

ára, er skylt að sækja grunnskóla“ (Lög um grunnskóla nr. 3/2008). Grunnskólanum er 

skipt upp í þrjú stig, yngsta stig, miðstig og efsta stig, öðru nafni unglingastig. Yngsta 

stig nær til 1.–4. bekkjar, miðstigið er frá 5.–7. bekk og unglingastigið nær yfir 8.–10. 

bekk. Grunnskólunum ber að fara eftir aðalnámskrá grunnskóla sem mennta- og 

menningarmálaráðuneytið gefur út. Þetta er gert til þess að öll börn á landinu eigi kost 

á sömu menntun og jafnaldrar þeirra annars staðar. Grunnskólum ber að gefa öllum 

jöfn tækifæri til náms hver sem þjóðfélagsstaða þeirra er og hvort sem þau eiga við 

einhverja erfiðleika að stríða eður ei (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Grunnskólinn er staður þar sem allir eiga að geta þroskast og lært að lifa heilbrigðu 

og góðu lífi í því samfélagi sem við búum í. Eitt af hlutverkum skólans er að kenna 

nemendum sjálfbærni og undirbúa þá undir að verða virkir þátttakendur í sjálfbæru 

samfélagi. Mikilvægur liður í því er að nemendur öðlist þá færni sem þarf til þess að lifa 

heilbrigðu og fullnægjandi lífi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Flestir vita 

að útivera er af hinu góða og hér á Íslandi höfum við fjölbreytta náttúru til að leika 

okkur í og njóta og ættum því að nýta hana.  

Óskastaðan er sú að allir skólar hafi aðgang að skóglendi í sínu nærumhverfi. Það er 

því miður ekki raunin en sífellt fleiri skólar nýta sér náttúruna og nærumhverfið til 

útikennslu. Misjafnt er eftir skólum hvort þeir geta nýtt sitt nánasta umhverfi eða hvort 

þeir þurfa að ferðast skamma vegalengd til þess að komast í skóglendi eða annað 

umhverfi sem verður fyrir valinu.  

Mikið hefur verið rætt um stefnuna „skóla án aðgreiningar“ og talsvert hefur verið 

lagt í að innleiða þessa stefnu í skólum. Í henni felst að allir eigi rétt á námi við sitt hæfi 

án þess að vera sérstaklega skilgreindir frá meginþorra nemenda því öll erum við ólík 

hver á sinn hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Reynsla höfundar er sú 

að börn, sem þurfa mikla athygli innandyra í kennslustofum eða íþróttasal, þurfa minni 

athygli utandyra þó að um skipulega kennslu sé að ræða. Nemendur fá útrás þrátt fyrir 

að þau séu ekki í frjálsum leik úti því að hreyfingin eykur vellíðan þeirra í 



10 

kennslustundinni. Þá geta þau vel leyst verkefni í samvinnu við aðra sem reynist oft 

erfitt innandyra. 

1.2 Ástæðan fyrir gerð handbókarinnar Lærum það úti 

Útivera er skemmtileg og býður upp á ótal möguleika sem hægt er að nýta í kennslu 

einstakra námsgreina, í samþættingu námsgreina og í raun öllu grunnskólastarfi. Þegar 

höfundur sótti námskeið í grunnnámi í íþrótta- og heilsufræði á Laugarvatni, sem 

kallaðist Útiskóli og hreyfing, fengu þátttakendur bók í hendurnar sem fjallaði um 

útinám og útikennslu. Í bókinni var greint frá því hvernig útikennslan var byggð upp og á 

hvaða grunni hún byggir. Námskeiðið vakti áhuga höfundar á útikennslu og opnaði á 

sköpunargleðina sem tengist því hvað er hægt að gera úti í náttúrunni án mikils 

tilkostnaðar. Kennarinn sýndi hópnum margt skemmtilegt sem hægt væri að gera úti og 

hvatti hópinn til að finna upp á einhverju nýju sem hægt væri að tengja við kennslu í 

grunnskóla. Eftir námskeiðið velti höfundur því fyrir sér hvort ekki væri þörf á að semja 

handbók sem tengdi saman annars vegar útikennslu og útinám og hins vegar 

aðalnámskrána sem verið var að taka í notkun um svipað leyti. Þannig yrði kennurum 

gert auðveldara um vik að taka sín fyrstu skref í því að innleiða útikennslu í starf sitt. 

Kennarar myndu fá hugmyndabanka í hendurnar, sem þeir gætu leitað í, og notað 

verkefni sem þar væri gerð tillaga um eða notað þau sem grundvöll til að þróa sín eigin 

verkefni. Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

189) segir: „ Í 5. til 7. bekk er aukin áhersla á heilsuuppeldi, líkamsvitund og upplifun 

nemandans af umhverfi sínu með kennslu utandyra og útivist.“ Þessi málsgrein er 

ástæða þess að ákveðið var að hafa handbókina sérstaklega fyrir miðstigið eða 5.–7. 

bekk enda er ljóst að útikennsla fer minnkandi eftir því sem nemendur verða eldri 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2014).  

Námskeiðið Útikennsla og hreyfing er meginástæða þess að hönnun handbókar fyrir 

útikennslu varð fyrir valinu. Að venja börnin við að vera úti og leika sér er mikilvægt 

markmið. Þá má ekki gleyma því hvað hægt er að gera margt skemmtilegt í náttúrunni 

og nýta mismunandi aðstæður til kennslu. Til dæmis má nefna snjóinn á veturna og 

skóginn allan ársins hring. Einnig eru fjölbreyttir möguleikar í nærumhverfi skóla til 

leikja sem lífga upp á kennsluna. Opin svæði, sem finna má víða um land bjóða upp á 

ótal möguleika og leikir í skólastarfi eru ómissandi til að ná til sem flestra nemenda. 

Markmiðið með handbókinni er að styrkja kennara til þess að auka veg útikennslu í sínu 

starfi. Ákjósanleg útkoma er sú að nemendum þyki það jafn sjálfsagður hlutur að fara út 

og leysa verkefni þar eins og innan veggja skólans.  
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Fjölbreytt námsefni er nauðsynlegt til þess að ná til allra nemenda. Þess vegna er 

mikilvægt að auka val kennara á námsefni. Færa þarf kennurum, sem eru óöruggir að 

vera með útikennslu, nokkuð fullmótuð verkefni sem falla ýmist inn í afmarkaðar 

námsgreinar eða samþættingu námsgreina. Þannig má gera ráð fyrir að auðveldara 

verði að koma kennurum af stað í útikennslu. Með tíð og tíma má auka við verkefnin, 

breyta þeim og fella þau betur að viðkomandi kennslu og aðstæðum ef þörf er á slíku.  

Með ofangreind markmið verkefnisins í huga er ritgerð þessi byggð þannig upp að í 

kafla 2 er farið yfir útikennslu almennt, skilgreiningu hugtaksins, fjallað um hvernig 

útikennsla er á Íslandi og hvernig útikennsla er á norðurslóðum. Rætt er um þau áhrif 

sem útikennsla hefur á líkamlega og andlega líðan einstaklinga. Í kafla 2.4 er farið yfir 

hvers konar vettvangur er hentugur fyrir útikennslu. 

 Í kafla 3 er fjallað um tengsl við aðalnámskrá grunnskóla. Þar er farið yfir 

grunnþætti menntunar við útikennslu, lykilhugtökunum þekkingu, leikni og hæfni eru 

gerð skil og rætt um hversu vel útikennsla er til þess fallin að samþætta námsgreinar.  

Kafli 4 snýst um aukin tækifæri með útikennslu þar sem nemendur geta upplifað 

sömu kennsluna á fjölbreyttan hátt. Farið er yfir fjölgreindarkenningu Gardners og 

tengsl hennar við útikennsluna. Einnig er fjallað um mikilvægi hugmyndarinnar um 

skóla án aðgreiningar þar sem allir koma jafnir að sama borði.  

Í kafla 5, sem er niðurstöðu- og umræðukafli, er farið yfir handbókina Lærum það 

úti, uppsetning hennar útskýrð og fjallað um hverjir geta notað hana.  
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2 Útikennsla 

Útikennsla er víðfeðmt hugtak sem ekki hefur verið skilgreint nægilega vel á Íslandi. 

Fræðimenn hér á landi eru ekki sammála um merkingu orðsins eða yfir hvað það nær. 

Ann-Helen Odberg talar um að útikennsla sé hugtak sem nær yfir alla þá menntun sem 

fer fram utandyra hvar sem er, úti á túni, úti í skógi, niðri í fjöru eða uppi á fjalli, hvort 

sem um er að ræða villta náttúru eða manngert mótað umhverfi (Odberg, 2010). 

Útinám er hluti af útikennslu og útinám felur í sér að nemandinn læri fyrir utan 

skólabygginguna. Þá þarf námið ekki að fara fram undir berum himni heldur getur það 

farið fram á safni eða öðrum byggingum (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014b). Orðin útikennsla og útinám koma frá ensku orðunum „outdoor learning“ og 

„outdoor education“. Bæði orðin eru víðfeðm en hafa hvort sína merkingu eins og fram 

kemur hér að ofan. Í þessari ritgerð og í handbókinni Lærum það úti, verður notast við 

hugtakið útikennsla og skilgreiningu Anna-Helen Odberg hér á undan. Kosturinn við þá 

útskýringu er hve víð hún er og nær þess vegna yfir allt það efni sem fjallað er um í 

þessari ritgerð og í handbókinni. Útikennsla er ekki skilgreind sérstaklega í aðalnámskrá 

grunnskóla og ekki mikið fjallað um hana nema þá helst í tengslum við náttúrufræði og 

skólaíþróttir þar sem fram kemur að aukna áherslu skuli leggja á íþróttir utandyra og 

útivist fyrir nemendur á miðstigi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Námskrá fyrir útikennslu er ekki til á Íslandi en með hæfilegri bjartsýni má vonast til að 

hún verði gerð í náinni framtíð.  

Fyrsta ritaða heimildin hér á landi, þar sem orðið útikennsla kemur fyrir, er frá árinu 

1911. Það var í greininni Kennsla undir berum himni en þar greinir höfundurinn, 

Guðmundur Hjaltason, frá hvernig hann færði oft kennsluna út fyrir veggi skólans. 

Guðmundur ritar: „Ég hygg að útikennsla, í hófi höfð, sé gott ráð til að hvetja og fjörga 

löt og sljó börn“ (Guðmundur Hjaltason, 1911). Þarna, án nokkurrar ýtarlegrar 

rannsóknar, komst Guðmundur að því að gott væri að nota útikennslu til þess að ná til 

þeirra sem ekki nutu sín inni í kennslustofunni.  

Nemendur, sem finna sig ekki eða ná ekki að njóta sín inni í kennslustofu eða 

kennslurými, njóta sín oft betur þegar út er komið og útikennsla á sér stað. Kennarar 

nemenda, sem þurfa mikla athygli og mest fer fyrir inni í kennslustofu, segja að það fari 

ekki nærri eins mikið fyrir þeim nemendum úti þar sem þau fá að hreyfa sig á meðan 
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þau leysa verkefni. Aðrir kennarar segja að margir nemendur sem njóti sín mun betur 

úti en inni (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014b). 

Útikennsla og útinám gerir námið fjölbreyttara með margs konar tækifærum til 

náms og mismunandi nálgun að kennsluefninu. Með fjölbreytni eru meiri líkur á því að 

hægt sé að ná til fleiri nemenda. Útikennsla fer ört vaxandi í heiminum en til þess að 

hún haldist í skólakerfinu og geti blómstrað þarf að útbúa ramma fyrir hana sem 

skólastjórnendur og kennarar geta farið eftir (Beames, Higgins og Nicol, 2012).  

Skotar eru framarlega í þróun útikennslu og þeir hafa útbúið námskrá sem ber heitið 

Curriculum for excellence through outdoor learning þar sem fjallað er um þá þætti sem 

tengjast útikennslu, skipulagi, markmiðasetningu, upplifun af náminu, samstarf á milli 

einstaklinga og fleiri þætti sem skipta máli í útikennslu. Skotar hafa áður verið með 

útikennslu í skólum en þarna er komin markviss námskrá sem stuðlar að góðri, vel 

skipulagði og markvissri kennslu utandyra þar sem börn fá að kynnast fjölbreytni 

námsins og efla ýmis skynfæri sem ekki fá næga örvun innandyra (Scottish government, 

2010).  

Útikennsla virkjar öll skynfæri líkamans, heyrnar-, lyktar-, snerti-, sjón- og 

bragðskyn, sem ekki njóta sín eins vel innandyra í kennslustofunni því þar breytist 

umhverfið ekki eins mikið og utandyra (Louv, 2005). Þegar nemendur eru úti í 

náttúrunni nota þeir heyrnarskynið til þess að skynja öll hljóð náttúrunnar, til dæmis 

fuglasöng eða niðandi læk í grenndinni. Snertiskynið er t.d. notað til að finna hvort 

grasið sé hart, mjúkt, blautt, kalt eða þurrt og hvort það sé í lagi að setjast á það. 

Lyktarskynið nota nemendur t.d. til þess að finna hvort kennarinn er að kveikja eld og 

möguleiki sé á því að þeir fái að baka brauð á priki eða hvort moldarlykt eða blómailmur 

sé í umhverfinu. Sjónskynið nota nemendur til þess að sjá hvert þeir eru að fara, hvort 

laufin á trjánum séu ennþá græn eða jafnvel fallin. Svo er það bragðskynið sem nýtist 

við að naga grænt strá að sumri eða til þess að bragða á nýsprottnum hundasúrum 

(Fjørtoft, 2001).  

Útikennsla hefur alltaf verið til staðar í einhverjum mæli. Með mismunandi 

kennurum koma mismunandi áherslur. Oft reynist það fara eftir áhugasviði kennarans 

hvað hann leggur áherslu á. Þótt hann fari eftir gildandi aðalnámskrá þá getur hann 

farið mismunandi leiðir til þess að kenna nemendum sama efnið.  

Þegar leitað er að uppruna útikennslunnar er erfitt að finna nákvæmlega hvenær 

hún byrjaði, því eins og flestir þekkja hefur það lengi tíðkast að fara út undir beran 

bláan himin á vordögum og læra. Óljóst er hvenær markviss útikennsla hófst á Íslandi, 

þar sem farið var út úr skólastofunni með ákveðnar áherslur og skýr markmið sem 
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tengja saman náttúruna og námið. Útikennsla hefur orðið meira áberandi á Íslandi 

undanfarin ár. Norðurlandaþjóðirnar Danir og Norðmenn standa Íslendingum framar og 

fóru mun fyrr af stað með útikennslu (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014b). Norðmenn eru með skipulagða námskrá um það sem þeir kalla Friluftsliv 

(Utdanningsdirektoratet, 2013). Danir bjóða upp á útileikskóla sem eru staðsettir úti í 

skógi (Bendix, 2006). Ekki eru til neinar heimildir um hversu margir skólar á Íslandi eru 

með útikennslu og hvenær útikennslan hófst. Farið verður nánar yfir útikennslu á 

Íslandi í kafla 2.1. og útikennslu á norðurslóðum í kafla 2.2. hér á eftir. 

2.1 Útikennsla á Íslandi 

Útikennsla fær mjög lítið hlutverk eða rými í aðalnámskrá grunnskóla, einungis er 

minnst á útikennslu í greinasviðinu skólaíþróttir. Eldri aðalnámskrár hafa fjallað um 

útikennslu í tengslum við náttúrufræði og hvernig hægt sé að nýta útikennsluna til að 

auðga og bæta náttúrufræðikennslu í skólum. Útikennsla hentar vel til að samþætta 

námsgreinar og til að efla öll skynfæri nemenda (Menntamálaráðuneytið, 2007). Þrátt 

fyrir litla umfjöllun um útikennslu og útinám í núgildandi aðalnámskrá er til kennsluefni 

fyrir útinám í stærðfræði, íslensku og náttúrufræði. Höfundur hefur fundið lítið efni um 

útikennslu í öðrum námsgreinum, þ. á.m. skólaíþróttum. Útikennsla, eins og hún er 

notuð í dag sem markviss kennsla, er frekar ný hér á landi, að kennslan sé í stundatöflu 

nemenda og verið sé að vinna með ákveðin verkefni í huga. Í gildandi Aðalnámskrá 

grunnskóla er minnst á útikennslu í öðrum greinum en náttúrufræði en jafnframt er 

ekki lengur minnst á útikennslu í náttúrufræði (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). 

Þrátt fyrir að vinsældir útikennslu sem kennsluaðferðar fari ört vaxandi í skólum þarf 

að ná til þeirra kennara sem nýta ekki útikennslu í sinni kennslu. Samkvæmt 

niðurstöðum Gerðar G. Óskarsdóttur (2014) nota 62% kennara útikennslu ekkert eða 

sjaldnar en 1–3 sinnum í mánuði, 23% kennara nota útikennslu 1–3 sinnum í mánuði, 

13% 1–4 sinnum í viku og einungis 1% kennara nota útikennslu daglega eða oftar. Þegar 

hún skoðaði hvernig skiptingin er á milli stiga í grunnskólanum fá nemendur á 

unglingastigi langminnstu útikennsluna. Kennarar á unglingastigi eru í 89% tilfella með 

útikennslu eða vettvangsferðir sjaldnar en 1–3 sinnum í mánuði. Kennarar á miðstigi 

nota útikennslu sjaldnar en 1–3 sinnum í mánuði í 59% tilfella og kennarar á yngsta stigi 

sjaldnar en 1–3 sinnum í mánuði í 31% tilfella (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Þessar 

tölur sýna að þörf er á því að gera handbók um útikennslu á miðstigi og unglingastigi til 

þess að kennarar hafi hugmyndir um hvað hægt er að gera utandyra. Erfitt er að meta 
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hverjir eru með útikennslu þar sem skilgreiningu vantar á því hversu lengi í senn og 

hversu oft nemendum er kennt annars staðar en í kennslustofu til þess að það kallist 

útikennsla. Útikennsla er að sækja í sig veðrið og hefur farið ört vaxandi hér á landi 

síðustu árin (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014b). Í gegnum tíðina hefur 

kennsla verið færð út úr skólanum, t.d. með vettvangsheimsóknum á söfn eða í aðrar 

stofnanir, eða nemendur hafa fengið að fara út undir beran himin með námsbækurnar 

þegar sólin skín á vordögum (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014b). 

Til eru ýmis samtök og hópar sem hafa áhuga á útinámi og útikennslu um allan 

heim. Á Íslandi eru samtök sem bera heitið Samtök áhugafólks um útinám og þau hafa 

þann tilgang að efla útinám á Íslandi og um leið styrkja félagsmenn sína í því að efla og 

bæta útinám á Íslandi og auka faglega þekkingu, færni og umræðu um útinám. 

Samtökin stóðu fyrir ráðstefnu um útinám í september 2016 sem stóð yfir í tvo daga 

með fyrirlesurum frá ýmsum löndum. Á ráðstefnunni voru bæði smiðjur og fyrirlestrar 

um ýmis málefni, allt frá útieldun yfir í nýjar rannsóknir á þessu sviði (Hafsteinn 

Grétarsson, 2016). Þann 9. febrúar 2017 héldu samtökin málstofu þar sem allir voru 

velkomnir til að hlýða á ýmsa fyrirlesara sem vinna í skólum og/eða hjá 

frístundaheimilum og leggja upp með útikennslu í sínu starfi. Samtök áhugafólks um 

útinám halda úti heimasíðu um útinám, utinam.is (Samtök áhugafólks um útinám, 

2017). Til eru fleiri íslenskar heimasíður um útikennslu og útinám og þar ber að nefna 

Náttúruskóla Reykjavíkur sem er samstarfsverkefni nokkurra sviða hjá Reykjavíkurborg 

og hefur verið starfræktur síðan 2005. Markmiðið með skólanum er að efla útikennslu í 

leik- og grunnskólum og skapa vettvang fyrir umhverfisstarf skólanna í Reykjavík. 

Náttúruskólinn er með heimasíðuna natturuskoli.is en þar er hægt að finna ýmis 

verkefni tengd ýmsum námsgreinum og aldursstigum (Náttúruskóli Reykjavíkur, e.d.). 

Hægt er að nýta vefinn til að afla sér ýmissa gagnlegra upplýsinga um útikennslu og 

þjónar hann mikilvægu hlutverki í að kenna börnum í Reykjavík um náttúruna í 

náttúrunni. Önnur heimasíða um útikennslu og útinám á Íslandi, utikennsla.is, er í 

tengslum við áðurnefnda kennslubók Útikennsla og útinám í grunnskólum. Hefur hún 

að geyma leikjabanka og tengla á fleiri fræðandi síður um útinám í öðrum löndum (Inga 

Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014a).  

2.2 Útikennsla á norðurslóðum  

Útikennsla hefur lengi verið stunduð í Svíþjóð, Danmörku, Noregi og Skotlandi eins og 

bent hefur verið á hér að framan. Notuð eru mismunandi heiti á útikennslu og útinámi í 

ofangreindum löndum. Norðmenn notast við orðin „uteskole“ og „friluftsliv“, þegar 
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þeir fjalla um útikennslu og útinám, og skilgreina útikennslu sem þá kennslu sem er 

færð út fyrir veggi skólans út í nærumhverfið (Jordet, 1998). „Friluftsliv“ er frábrugðið 

útikennslu að því leyti að það snýst meira um að njóta útiverunnar og náttúrunnar í 

stað þess að gagngert sé verið að leysa einhver ákveðin kennslufræðileg verkefni. Í 

„friluftsliv“ er unnið með sjálfbærni náttúrunnar og lögð áhersla á að njóta ferska 

loftsins; einnig er unnið markvisst að því að kynna margs kyns afþreyingu, t.d. 

fiskveiðar, klifur, gönguferðir, róður, ræktun o.fl. (Utdanningsdirektoratet, 2013).  

Danir notast við orðið udskole og sömu skilgreiningu og Norðmenn (Bandix, 2005). 

Utomhuspedagogikk og friluftslif er mest notað í Svíþjóð (Dahlgren og Szczepanski, 

1997). Útikennslan er vel þekkt í þessum löndum og hefur verið viðurkennd 

kennsluaðferð. Það fer þó eftir áhuga sveitarfélaga og skólastjórnenda í hverjum skóla 

hvort útikennsla er notuð í kennslu (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014b). Skotar notast við outdoor education og outdoor learning þegar þeir ræða um 

útikennslu og útinám. Útikennsla er ekki skilgreind í útikennslunámskránni heldur er 

fjallað um mikilvægi útikennslu almennt (Scottish government, 2010).  

Norðmenn eru mikið útivistarfólk og njóta útivistar og heilbrigðs lífernis almennt. 

Þeir sem komið hafa til Noregs að vetrarlagi og ekið um sveitir landsins ættu að hafa 

tekið eftir því að alls staðar er fólk á göngu, annaðhvort á gönguskíðum eða í 

fjallgöngum. Norðmenn eiga mikið af fallegum skíðasvæðum og eru duglegir að nota 

þau gjarnan með allri fjölskyldunni. Sumir leikskólar í Noregi eru með útikennslu – enda 

eru skógar oft í nánasta umhverfi – og þá er farið út í skóg í alls kyns leiki. Útikennsla í 

Danmörku er nokkuð algeng en árið 2016 voru 17,9% af öllum ríkisreknum skólum í 

Danmörku með útikennslu einu sinni í viku eða aðra hverja viku. Af sjálfstæðum og 

einkareknum skólum í Danmörku voru 19,4% með útikennslu á sama tíma. Árið 2007 

voru einungis 14% af bæði ríkis- og einkareknum skólum í Danmörku með útikennslu 

(Barfod, Ejbye-Ernst, Mygind og Bentsen, 2016). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á Norðurlöndum á útikennslu. Ingunn Fjørtoft 

(2001) hefur gert nokkrar slíkar. Þar má meðal annars nefna rannsóknina The natural 

environment as a playground for children: „The impact of outdoor play activities in pre-

primary school children“. Í þessari rannsókn fær hópur úr elsta bekk í leikskóla, sem 

hefur grenndarskóg, að fara reglulega úti í skóg og leika sér og leysa ýmis verkefni á 

meðan annar hópurinn hefur leikskólalóðina til þess að leika sér á. Hópurinn, sem fékk 

að fara út í skóg, ganga á fjölbreyttu landslagi, renna sér í brekkum, rúlla sér, hanga og 

klifra í trjám, jók hreyfifærni sína meira en hópurinn sem var eingöngu á 

leikskólalóðinni. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru að fjölbreytt landslag í skóglendi 
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ýtir undir hreyfifærniþroska hjá börnum og eykur þar með hreyfifærni þeirra (Fjørtoft, 

2001). Greinilegt er að hreyfing í fjölbreyttu umhverfi strax frá leikskólaaldri hefur góð 

áhrif á einstaklinga því að góð hreyfifærni er talin vera mikilvæg til þess að draga úr 

áhrifum öldrunar á gönguhraða þegar einstaklingar eldast (VanSwearingen og 

Studenski, 2014). 

 Skógurinn ýtir undir hreyfiþroska nemenda og því er tilvalið að nýta hann við 

kennslu (Fjørtoft, 2001). Í handbókinni Lærum það úti (sjá fylgiskjal 1) er eitt þema 

skógur og þar er að finna ýmis verkefni sem reyna á mismunandi þroska nemenda og á 

fjölbreyttu undirlagi skógarins eykst um leið hreyfifærni þeirra.  

 Næst ber að nefna doktorsritgerð eftir Emiliu Fägerstam (2012). Hún gerði fjórar 

rannsóknir á útikennslu og hér verður fjallað um tvær þeirra. Fyrri rannsóknin er 

„Learning biology and mathematics outdoors: Effects and attitudes in a Swedish high 

school contact“. Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt: í fyrsta lagi að athuga hvort 

aðstæður til náms hefðu áhrif á námsmat nemenda í líffræði og í öðru lagi að kanna 

skilning nemenda, sem fengu útikennslu, á líffræði og stærðfræði. Blönduðum 

rannsóknaraðferðum var beitt. Tvær bekkjardeildir úr 7. bekk og tvær úr 8. bekk tóku 

þátt í rannsókninni. Eigindlegum gögnum var safnað með spurningalistum sem allir 

nemendur þurftu að svara í byrjun rannsóknarinnar. Önnur bekkjardeildin úr 7. bekk og 

önnur úr 8. bekk fengu útikennslu í sex skipti yfir fimm mánaða tímabil og hinar 

bekkjardeildirnar fengu tvö skipti í útikennslu á sama tímabili. Eftir íhlutunina þurftu 

nemendurnir aftur að svara spurningalistum og voru einnig teknir í viðtal þar sem 

rifjaður var upp kennslutími sem var fimm mánuðum áður. Niðurstöðurnar voru þær að 

nemendur, sem fengu fleiri útikennslutíma, mundu betur eftir námsefninu en þeir sem 

fengu kennsluna inni. Nemendurnir, sem voru úti, áttu auðveldara með að útskýra 

kennsluna og notuðu mun fleiri lýsingarorð en þeir sem lærðu inni. Einnig kom fram að 

nemendurnir voru mjög ánægðir með að fá útikennslu og fannst kennslan skemmtileg 

og þeim fór ekki aftur í náminu (Fägerstam og Blom, 2013). Ekki er tekið fram hvar 

kennslan fór fram heldur er einungis nefnt að um útikennslu hafi verið að ræða.  

 Önnur rannsókn Emiliu Fägerstam (2012), sem hér er fjallað um ber heitið „High 

school teachers´ experiences of the educational potential of outdoor teaching and 

learning“. Rannsóknin hafði tvö markmið, annars vegar að kanna reynslu 

framhaldsskólakennara af útikennslu og hins vegar að kanna hvernig viðhorf kennara til 

útikennslu breyttist eftir eins árs útkennsluverkefni. Notuð var eigindleg aðferðafræði 

þar sem notaðir voru listar með hálfopnum spurningum. Niðurstöðurnar voru þær að 

kennurunum þótti til að byrja með erfitt að fara með nemendur út í kennslu vegna 
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agavandamála og fleiri hindrana en þegar þau mál voru leyst þótti kennurunum 

útikennslan þess virði. Kennararnir tóku eftir því að nemendur, sem höfðu verið feimnu 

nemendurnir inni í kennslustofunni, létu frekar ljós sitt skína þegar út var komið. Einnig 

voru nemendur í betra sambandi við kennara sinn úti og leituðust frekar eftir aðstoð. 

Niðurstöðurnar sýndu líka fram á að ekki var nauðsynlegt að fara langt í burtu frá 

skólanum til þess að fá jákvæðar niðurstöður úr útikennslu heldur dugði skólalóðin, 

nærumhverfi skólans og opin svæði í kring það (Fägerstam, 2014).  

2.3 Áhrif útikennslu á nemendur 

Rannsóknir benda til þess að þeir sem stunda reglubundna hreyfingu hafi meiri lífslíkur 

en þeir sem stunda enga hreyfingu eða mjög litla (Warburton, Nicol og Bredin, 2006). 

Þeir sem stunda hreyfingu úti í náttúrunni njóta meiri ávinnings af hreyfingunni en þeir 

sem hreyfa sig innandyra. Ávinningurinn felst í betri svefni og minni streitueinkennum 

(Pasanen, Tyrvainen og Korpela, 2014). Því er nauðsynlegt að venja börn við útiveru 

strax á leikskólaaldri því að meiri lífslíkur og bætt lífsgæði eru mikilvæg. Nemendur í 

grunnskóla eru um það bil fimm klukkustundir á dag í skólanum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Stóran hluta þess tíma sitja þeir við borð í 

kennslustofunni. Mælt er með að börn hreyfi sig að minnsta kosti í 60 mínútur á dag 

alla daga vikunnar af meðalákefð til mikillar ákefðar (Embætti landlæknis, 2015). Ekki 

ná öll börn markmiðunum og er ástæðan lítil virkni í skólanum, bæði í frímínútum og 

kennslustundum. Önnur börn ná að uppfylla markmiðin með góðri virkni í frímínútum 

og kennslustundum auk þess að stunda hreyfingu utan skóla. Kennarar verða að ná til 

þeirra fyrrnefndu og gera sér far um að virkja þá og hvetja til að vera virkari utandyra. 

Þegar skólalóðin nær yfir grænt svæði og skóglendi eru nemendur virkari úti í 

frímínútum og verða þar af leiðandi líkamlega heilbrigðari (Dyment og Bell, 2008). 

Rannsóknir hafa sýnt að unga kynslóðin nú á dögum hefur minni lífslíkur en 

kynslóðin á undan henni vegna aukinna lífsstílssjúkdóma eins og sykursýki, offitu og 

hjarta- og æðasjúkdóma (Olshansky o.fl., 2005). Hreyfing er mikilvæg fyrir alla 

aldurshópa og mikilvægt er að skóli og samfélagið í heild vinni sameiginlega að 

umhverfi sem fræðir og stuðlar að aukinni hreyfingu. Máltækið „Börnin læra það sem 

fyrir þeim er haft“ á vel við hér; ef fullorðna fólkið er duglegt að vera úti sækja börnin í 

það líka. Útikennslan sýnir nemendum hvað hægt er að gera úti í náttúrunni. Verkefnið 

„Æfingabanki“ (sjá í fylgiskjali 1) hjálpar nemendum að átta sig á hvaða hreyfingar þeir 

geta framkvæmt úti í skógi sér og öðrum til heilsubótar. Grey og félagar (2015) hafa 

sýnt fram á það með rannsóknum að börn, sem eyða meiri tíma úti, eru virkari og eyða 
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minni tíma í kyrrsetu en þau sem halda sig meira innandyra. Þessar niðurstöður benda 

til þess að börn þurfa að fá meiri tíma í daglegu lífi til að vera úti svo að þau geti betur 

þróað með sér heilbrigt og virkt líferni. Að nota náttúruna er ódýr og einföld leið til þess 

að virkja börn til að vera utandyra og hreyfa sig. Það eitt að vera úti eykur hreyfingu 

barna og minnkar líkur á lífsstílssjúkdómum eins og sykursýki 2 og offitu (McCurdy, 

Winterbottom, Mehta og Roberts, 2010).  

Öryggi barna er mikilvægt og hægt er að færa rök fyrir því að börnin séu öruggari 

þegar þau sitja inni við borð en úti í skógi að klifra í trjám. Rannsóknir hafa sýnt að börn 

auka hreyfiþroska sinn með því að leika sér frjáls úti í skógi í stað þess að leika sér í 

skipulögðu umhverfi eins og leikvelli (Fjørtoft, 2001). Eins hefur komið í ljós í öðrum 

rannsóknum að börn þurfa á örvuninni, sem á sér stað utandyra, að halda. Hætturnar, 

sem eru til staðar úti, eiga ekki að koma í veg fyrir að börn fái að leika sér frjálst úti sem 

þroskar skilningarvit þeirra (Tremblay o.fl., 2015). Græn svæði ýta undir hreyfingu 

barna í frímínútum. Skólalóð, sem er manngerð með steypta eða malbikaða velli, 

hentar vel til hópíþrótta sem ýta undir mikla ákefð en slíkt höfðar ekki nema til lítils 

hluta nemenda. Stúlkur sérstaklega nýta slík svæði til kyrrsetu í stað hreyfingar. Þar sem 

eru græn svæði með trjám og fjölbreyttari möguleikum til hreyfingar og leikja eru 

stelpur mun virkari í frímínútum en á formföstum svæðum (Dyment, Bell og Lucas, 

2009). Til þess að ýta undir hreyfingu nemenda í frímínútum á skólalóðinni þarf að hafa 

fjölbreytt umhverfi sem býður upp á margs konar hreyfingu (Haug, Torsheim, Sallis og 

Samdal, 2010).  

Útivera hefur áhrif á fleiri þætti en þann líkamlega, hinn andlegi þáttur einstaklinga 

nýtur líka góðs af útiveru og grænum svæðum (McCurdy o.fl., 2010). Sýnt hefur verið 

fram á að vitsmunaþroski nemenda eykst með útiveru á grænum svæðum þar sem þeir 

geta hreyft sig í frjálsum leik. Minni nemenda og einbeiting eykst við það að fá að vera 

úti í ómótuðu umhverfi og á grænum svæðum (Dadvand o.fl., 2015). Hreyfing úti sem 

inni minnkar einkenni þunglyndis þó svo að hreyfingin nái ekki ráðlögðum dagskammti 

(Hallgren o.fl., 2016). Því er mikilvægt að nota náttúruna til þess að auka vellíðan 

barnanna en þannig verða þau einnig meðtækilegri fyrir því sem fram fer inni í 

kennslustofunni. Þegar nemendur fá tækifæri til þess að fara í skemmtilegan leik eða fá 

skemmtilegt verkefni, þar sem þau þurfa að hreyfa sig úti, eykur það líkurnar á að þeir 

haldi áfram að njóta náttúrunnar og hreyfa sig úti þegar þeir eldast. Slíkt fæst ekki með 

því að sitja undir fyrirlestrum um hversu gott það er fyrir þá að hreyfa sig úti (Sebire, 

Jago, Fox, Edwards og Thompson, 2013).  
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Áhrif útikennslunnar er fjölþætt, nemendur öðlast meiri hreyfingu en í innikennslu 

sem leiðir til aukinnar vellíðunar á mörgum sviðum eins og fram hefur komið hér að 

framan. Þegar nemendur fá að njóta sín í náttúrunni getur það dregið úr þunglyndi og 

streitu. Nemendur fá aukna möguleika á því að ná markmiðum ráðlegginga um 

hreyfingu í útikennslu þar sem þeir eru á hreyfingu um svæðið. Útikennsla hefur áhrif á 

félags- og samskiptahæfni þannig að nemendur eiga betra með að vinna saman og 

umgangast hver annan þegar þeir eru í útikennslu (Hartmeyer og Mygind, 2016; 

Mygind, 2009).  

2.4 Vettvangur útikennslu 

Vettvangur útikennslu er þar sem kennslan fer fram. Hentugur vettvangur fyrir utan 

kennslustofuna og skólabygginguna í nærumhverfi skólans (Odberg, 2010). Hægt er að 

flokka vettvang útikennslunnar nánar niður og hér verður hann flokkaður í fimm þemu: 

snjó, skóg, nærumhverfi skóla, leiki og opið svæði.  

Snjór er tímabundinn vettvangur til kennslu sem vert er að nýta á meðan varir. 

Kenndir eru áfangar á framhaldskólastigi (Menntaskólinn á Tröllaskaga, 2014) og 

námskeið á háskólastigi (Háskóli Íslands, 2014) þar sem snjór er mjög nauðsynlegur. 

Einnig má nota snjó til þess að skapa ýmsa hluti og auka stærðfræðikunnáttu nemenda, 

sbr. verkefnið „Snjókarl eða snjókerling“ (sjá fylgiskjal 1) þar sem nemendur búa til 

snjókarl eða snjókerlingu og mæla hæð og ummál snjókarlsins/-kerlingarinnar til að 

leysa stærðfræðiþrautir þegar inn er komið. Samkvæmt heimspekingnum John Dewey 

læra nemendur meira á því að framkvæma verk en að lesa um það í bók (Pound, 2005).  

Skógur er sá vettvangur þar sem nemendur nota öll skynfæri sín (Louv, 2005) við 

frjálsan leik og verkefni. Efniviðurinn í skóginum fyrir kennslu er nánast óteljandi, vinna 

má mörg verkefni sem tengja saman ólíkar námsgreinar, t.d. verkefnið „Æfingabanki“ 

(sjá fylgiskjal 1) þar sem tengdar eru saman námsgreinarnar skólaíþróttir og 

samfélagsfræði. Nemendur eiga að útbúa hreyfingu sem hægt er að framkvæma í 

skóginum og hengja hana upp svo að þegnar samfélagsins geti nýtt sér hana. Skógurinn 

ýtir undir aukna hreyfifærni nemenda með því að þeir ganga á ójöfnu og beygja sig 

undir greinar þegar farið er um skóginn (Fjørtoft, 2001).  

Nærumhverfi skóla getur boðið upp á fjölbreytt tækifæri til þess að leysa ýmis 

verkefni sem hægt er að tengja við námsgreinar sem oft eru kenndar inni í skólastofu. 

Til dæmis má nefna verkefnið „Kort af nærumhverfi“ (sjá fylgiskjal 1) þar sem 

nemendur eiga að læra áttirnar og teikna upp kort af gönguleiðinni sem þeir fara. Þar 

eru nemendur farnir að vinna með landafræði og myndmennt. Nærumhverfi skóla 
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býður líka upp á að nemendur fái tækifæri til að hreyfa sig við mismunandi aðstæður og 

af mismikilli ákefð (Fjørtoft o.fl., 2010). Fjölbreytt skólaumhverfi eykur einnig virkni 

nemenda á skólalóðinni (Smith o.fl., 2014).  

Þótt leikir feli ekki í sér sjálfa aðstöðuna til útikennslu eru þeir vissulega vettvangur 

náms og skemmtunar. Eins og var komið inn á hér á undan þá er mælst til þess í 

aðalnámskrá að leikir séu hluti af þeim kennsluaðferðum sem beitt er í kennslu 

nemenda á öllum aldri. Leikir ýta undir margvíslegan þroska nemenda og hægt er að 

nota leiki í ýmsum námsgreinum eins og t.d. stærðfræði þar sem gefin hafa verið út 

ýmis námsgögn til að ýta undir leiki í stærðfræði (Gardnes, 2009; Leikir og þrautir í 

stærðfræði fyrir grunnskólanemendur, 2008). Leikir eru stór þáttur í skólaíþróttum og í 

verkefninu „Heim í höfn“ (sjá fylgiskjal 1) vinna nemendur með kasthæfni og snerpu um 

leið og þeir efla liðsanda og samkennd innan hópsins. 

Opin svæði bjóða upp á fjölmarga möguleika á kennslu og úrlausnum á verkefnum 

tengdum ólíkum námsgreinum. Opin græn svæði auka virkni nemenda þannig að þeir 

bæta heilsu sína á skólatíma (Dyment og Bell, 2008). Verkefnið „Samvinna“ (sjá 

fylgiskjal 1) hentar vel á opnu svæði þar sem nemendur hvers hóps geta dreift sér um 

svæðið. Verkefnið felst í að nemendur leysi ýmis verkefni í sameiningu og nota til þess 

til dæmis samhæfingu augna og handa. Opið svæði getur verið góður kostur fyrir 

útikennslu þar sem ekki þarf að fara langa leið með nemendur áður en hægt er að hefja 

kennsluna (Fägerstam, 2014).  
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3 Tengsl við aðalnámskrá grunnskóla  

Aðalnámskrá grunnskóla gegnir mikilvægu hlutverki í menntamálum á Íslandi. Hún er 

rammi sem skólarnir starfa eftir til að samræmi sé í kennslu á milli skóla og öll börn eigi 

kost á góðri og gildri menntun (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

3.1 Grunnþættir menntunar 

Aðalnámskrá grunnskóla byggir á menntastefnu sem er reist á sex grunnþáttum 

menntunar. Grunnþættirnir sex eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Með grunnþáttunum er börnum og ungmennum gert 

kleift að byggja sig upp andlega og líkamlega þannig að þau læri að bjarga sér í 

samfélaginu, geti unnið með öðrum og tekið virkan þátt í því samfélagi sem þeir búa í 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Læsi er einn af grunnþáttum menntunar. Lengst af hefur læsi verið skilgreint sem 

kunnátta fólks til að skrifa hugsanir sínar á blað eða að fólk geti skilið ritaðan texta. 

Læsið snýst um kerfisbundin tákn sem er raðað saman þannig að þau myndi ákveðið 

orð eða merkingu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Læsi er ekki bara leikni 

sem gerir manni kleift að lesa og skrifa heldur er einnig hægt að búa yfir læsi á umhverfi 

sitt, náttúruna, fólk og mannvirki. Með læsi á náttúruna er t.d. átt við að fólk átti sig á 

þeim hættum sem er að finna í náttúrunni (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014b).  

Sjálfbærni sem einn af grunnþáttum menntunar felst í því að kenna nemendum 

hvað hugtakið felur í sér og hvernig þeir geti verið í stakk búnir til þess að takast á við 

samspil umhverfis, efnahags og félagslegra þátta við þróun sjálfbærs samfélags. Þegar 

talað er um sjálfbærni og sjálfbæra þróun er m.a. átt við að einstaklingar skili jörðinni 

og vistkerfinu af sér í sama eða í betra horfi en þeir tóku við því til þess að komandi 

kynslóðir geti lifað af (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Ef farið er reglubundið út í náttúruna með börn þá fer náttúran að skipta þau máli 

og viðhorf þeirra til hennar verður jákvæðara. Þá fara börnin að skilja umhverfi sitt og 

verða meðtækilegri fyrir nýjum upplýsingum um náttúruna en slíkt eykur virkni og færni 

barnanna í náttúrunni. Þegar útinám á sér stað gengur börnum betur að skynja, túlka 

og meta náttúruna, en slíkur árangur næst síður með því að kenna innandyra (Sigrún 
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Helgadóttir, 2013). Forsenda sjálfbærrar þróunar er að börn geti gert sér grein fyrir að 

þau eru hluti af náttúrunni og átti sig jafnframt á samspili eigin velferðar og annarra 

(Ólafur Páll Jónsson, 2007). Markmið menntunar er geta til aðgerða (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Lýðræði hefur verið lykilatriði í Aðalnámskrá grunnskóla frá 1974 á meðan 

mannréttindi hafa varla verið nefnd (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 

2012). Lýðræði er mikilvægt á vettvangi skólans. Í fyrsta lagi þurfa skólar að taka mið af 

því að barna og ungmenna bíður að taka þátt í lýðræðissamfélagi og því er mikilvægt að 

þau læri um þess háttar samfélög. Í öðru lagi þurfa skólar að taka mið af því í 

starfsháttum sínum að borin sé virðing fyrir manngildi hvers og eins. Gert er ráð fyrir því 

að börn og ungmenni læri til lýðræðis með því að læra um lýðræði í lýðræði (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013). Það getur reynst erfitt fyrir nemendur að læra um 

lýðræði í lýðræði í skólanum, þar sem kennarinn hefur ákveðið hvað skal læra og 

hvernig það skuli gert (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). 

Útikennsla og útinám stuðlar oft og tíðum að lýðræði með því að leyfa nemendum að 

aðstoða við að velja viðfangsefni sem á að fjalla um í útikennslunni og hvernig á að 

framkvæma það. Þannig læra nemendur um lýðræði í lýðræði (Inga Lovísa Andreassen 

og Auður Pálsdóttir, 2014b).  

Jafnrétti endurspeglast í að allir einstaklingar fái sömu tækifæri og á sama grundvelli 

og aðrir óháð því hvort þeir skeri sig úr hópnum út frá eftirtöldum atriðum (sem eru 

talin hér upp í stafrófsröð): Aldur, búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, litarháttur, 

lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, ætterni eða þjóðerni. Stefnan „skóli 

án aðgreiningar“ stuðlar að því að ekki sé neinum mismunað eða neitað um 

raunverulegt tækifæri til náms þó að einhver af ofangreindum atriðum falli ekki fyllilega 

að normi samfélagsins (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Það getur verið 

erfitt að bera kennsl á suma þá þætti sem geta gert það að verkum að nemandi skeri sig 

úr hópnum. Á það meðal annars við um menningu, trúarbrögð og stétt. Hins vegar er 

auðvelt að taka eftir nemanda sem á við fötlun að stríða. Þá þarf að gæta að því að 

hann komist þá leið eða um það svæði sem aðrir nemendur fara. Hægt er að virkja 

samnemendur til þess að athuga hvort nemandi, sem er t.d. í hjólastól, komist inn um 

dyr sem nemendur þurfa að fara eða hvort hallandi braut sé í stað trappa (Kristín 

Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). 

Heilbrigði og velferð er grunnþáttur sem talinn er ná vel til allra námsmanna og 

starfsmanna skólans. Heilbrigði byggist á því að öðlast andlega, líkamlega og félagslega 

vellíðan. Þeir þættir heilbrigðis, sem þarf að leggja áherslu á, eru: jákvæð sjálfsmynd, 
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hreyfing, næring, hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði 

og skilningur á eigin tilfinningum og annarra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). Sjálfsmynd er byggð á sjálfsþekkingu og sjálfsvirðingu. Með jákvæðri sjálfsmynd 

kemur sjálfsöryggi. Þegar nemandi hefur öðlast sjálfsöryggi og getur hann beitt kostum 

sínum til að vinna á veikleikum sínum. Með aukinni útiveru eins og í útikennslu er 

stuðlað að heilbrigði og velferð.  

Sköpun er oft og tíðum tengd við listir eins og dans-, tón-, myndlist. Sköpun er svo 

miklu meira en það og nær til mun fleiri þátta. Það að skapa er að öðlast nýja þekkingu 

með því að prófa eitthvað nýtt eða uppgötva nýja hluti. Sköpun birtist í að örva 

forvitnina og áhugann á öðrum hlutum, virkja ímyndunaraflið og prófa nýja möguleika 

til að vinna með sama viðfangsefnið (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Sköpun getur leitt nemendur inn á þau svið þar sem þeir njóta sín sem þau sjálf. Það 

hentar ekki öllum að sitja við skrifborð og skrifa í bók en með sköpun, þar sem nemandi 

fær að láta hugann reika um viðfangsefnið, gæti hann öðlast betri skilning á því 

(Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012).  

Útinám er gott viðfangsefni til að efla sköpun hjá nemendum, þar geta nemendur 

skoðað nærumhverfi sitt og áttað sig á því sem er í kringum þá. Með útinámi þurfa 

nemendur að leysa verkefni sem ekki eru fyrir hendi inni í skólastofu. Nemendur geta 

t.d. þurft að leysa verkefnið „Að komast yfir lækinn“ en í því þurfa nemendur að beita 

sköpunarmættinum til að finna lausnina (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014b).  

Sköpun sem grunnþáttur tengist mikið öðrum grunnþáttum eins og læsi; nemandinn 

þarf að vera læs á umhverfið og sköpunin hjálpar honum að vera læs á umhverfið og 

um leið að leysa verkefnið (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012).  

3.2 Þekking, leikni og hæfni 

Þekking, leikni og hæfni eru lykilhugtök sem í aðalnámskrá grunnskóla. Hæfni 

samanstendur af þekkingu og leikni. Til þess að öðlast hæfni þarf nemandi fyrst að 

öðlast þekkingu og síðan leikni og þá verður hæfnin til. Hæfnin gerir ýmsar kröfur, t.d. 

um ábyrgð, virðingu, sköpunarmátt o.fl. Þekking er byggð á staðreyndum, lögmálum, 

kenningum og aðferðum. Nemandi getur aflað sér þekkingar með því að horfa, hlusta, 

lesa og tala um viðfangsefnið en einnig með því að upplifa. Leikni felur í sér að geta 

unnið með þá þekkingu sem hefur áunnist og þar með breyta henni í hæfni. Nemendur 

geta miðlað leikni sinni með því að nota þau verkfæri sem þekkingin hefur útvegað 

þeim, vinnubrögð, sem henta verkinu, og mismunandi tjáningarform.  
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Við lok hvers stigs í grunnskóla eru hæfniviðmið sem nemendur eiga að hafa náð og 

kennarar geta farið eftir og metið hvernig framvinda hjá hverjum nemanda er í hverju 

hæfniviðmiði fyrir sig. Skilgreind eru hæfniviðmið fyrir hverja námsgrein og lykilhæfni. 

Skólar eru ekki skyldugir til að kenna eftir námsgreinum en þeir þurfa að vera með 

heildstæða kennslu þar sem næst að uppfylla hæfniviðmið (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Útikennsla hentar vel til þess að uppfylla hæfniviðmið í grunnskóla þar sem taka má 

á mörgum þáttum í útikennslu, bæði námsþáttum í mörgum námsgreinum í einu og 

mörgum námsþáttum í einni námsgrein. Nemendur geta aflað sér þekkingar á 

viðfangsefni sem á að taka fyrir í útikennslu áður en haldið er út úr skólastofunni. Þegar 

út er komið nýta þeir leikni sína í að vinna verkið og þar með hafa þeir öðlast hæfnina 

við úrlausn verkefnisins (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014b).  

3.3 Þverfagleg og samþætt kennsla 

Með þverfaglegri kennslu er átt við þegar unnið er með fleiri en eina fræðigrein í einu 

(Íslensk orðabók, 2002). Margar námsgreinar, sem kenndar eru í grunnskólum landsins, 

eru fræðigreinar og aðrar eru list- og verkgreinar. Það er alls ekki úr vegi að flétta þær 

saman í skemmtilega útikennslu. Nemendur geta og eiga að notfæra sér þekkingu úr 

ýmsum námsgreinum, t.d. úr skólaíþróttum, náttúrufræði, samfélagsfræði, stærðfræði, 

lífsleikni o.fl. til að vinna verkefni úti (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Samþætting er það kallað þegar námsgreinar eru fléttaðar eða tengdar saman á 

einhvern hátt (Íslensk orðabók, 2002). Útikennsla hentar mjög vel í þverfaglega og 

samþætta kennslu þar sem tvær eða fleiri námsgreinar nýtast saman til að ná fyrir fram 

ákveðnu marki. Útiíþróttir og náttúrufræði eiga vel saman, þar sem hægt er að vinna 

bæði með heilbrigði og skynjun ýmiss konar. Upplýsinga- og tæknimennt er hægt að 

samþætta með öllum námsgreinum þar sem nemendur geta aflað sér upplýsinga sem 

þeir nota síðan við úrlausn verkefna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Þegar kennarar eru tilbúnir til að vinna saman að lausn verkefna geta þau verið 

fjölbreyttari og þar með höfðað til fleiri nemenda.  

Flestir, ef ekki allir, sem hafa verið á vinnumarkaðnum ættu að vita að starf er 

samþætt úr mörgum þáttum, sjaldnast er unnið með einn einangraðan þátt í einu. 

Einstaklingur þarf í mörgum störfum að getað ritað á tölvu, kunnað á mismunandi 

forrit, þekkja vörur sem verið er að selja, kunna að flokka og jafnvel að brjóta saman 

fatnað og svo mætti lengi telja. Því er nauðsynlegt að samþætta námsgreinar til að gera 
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nemendur tilbúna fyrir atvinnulífið þegar þeir hafa lokið sínu námi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Samþætting námsgreina kemur við sögu í kennsluaðferðum eins og í sjálfstæðum, 

skapandi viðfangsefnum. Þegar um samþættingu er að ræða þurfa nemendur að vinna 

umfangsmikil verkefni þar sem kennarar eru einungis leiðbeinendur á meðan 

nemendur sjálfir móta og vinna verkefnin. Í slíkum verkefnum þurfa nemendur oft að 

vinna að mörgum atriðum í einu og samþætta þau (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

Kennsluaðferðin „efnis- og heimildakönnun“ er einnig kennsluaðferð þar sem 

samþætting námsgreina nýtist sérstaklega við gerð veggspjalda, skýrslna, kynninga o.fl. 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2011). 
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4 Fleiri tækifæri með útikennslu 

Fjölbreytt nám þarf að vera til staðar í öllum námsgreinum til þess að viðhalda athygli 

og áhuga nemendanna á námsefninu hverju sinni. Í gildandi aðalnámskrá kemur 

eftirfarandi fram: 

Börnum er leikur sjálfsprottin leið til náms og þroska. Í grunnskóla er 
mikilvægt að viðhalda þessari aðferð í skólastarfi og þróa hana eftir því sem 
nemendur eldast. Leikur er 15 ára nemanda jafn árangursrík leið til þroska 
og skilnings og sex ára barni. Leik má koma við innan allra námsgreina og 
námssviða í fjölbreyttu náms- og starfsumhverfi og í félags- og 
tómstundastarfi. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 38) 

Þrátt fyrir ofangreinda kosti leikja í kennslu, sem aðalnámskráin greinir frá, virðast leikir 

ekki vera áberandi í kennslu í grunnskólum á Íslandi (Ingvar Sigurgeirsson, 2011).  

Útikennsla hentar vel fyrir alla aldurshópa, hún örvar skynfæri nemenda meira en 

innikennslan þar sem nemendur verða fyrir fjölbreyttri örvun utandyra (Larouche, 

Garriguet, Gunnell, Goldfield og Tremblay, 2016). Nemendur á miðstigi grunnskóla eru 

oft og tíðum orðnir þreyttir á skóla. Þarf þá að hafa kennsluefnið áhugavert til þess að 

hægt sé að halda athygli nemenda óskiptri. Þegar útikennsla er notuð með áherslu á 

nýja upplifun er hægt að vekja áhuga nemenda og virkja þá í leiðinni til þess að hreyfa 

sig (Bunting, 2006). Náttúrulegt umhverfi býður nemendum upp á að takast á við 

vandamál sem koma oft upp í daglegu lífi (t.d. vanvirðing samnemenda, forðast að leysa 

verkefni og að kenna öðrum um það sem illa fer) og leysa það saman á farsælan hátt. 

Nemendur þjálfast í að taka á hlutunum af gleði, nýta sköpunargleðina og njóta þess að 

vera líkamlega virkur út lífið (Lund og Tannehill, 2015).  

Þéttbýli og dreifbýli bjóða upp á mismunandi aðstæður til náms. Þéttbýli hentar vel 

til útikennslu; þar er hægt að læra að lesa á kort, nota áttavita og nemendur geta vanið 

sig á að klæða sig eftir veðri. Einnig er hægt að skoða hvað nánasta umhverfi býður upp 

á, hvaða gróður er til staðar og hvaða lífverur eru á svæðinu og fara í leiki (Lund og 

Tannehill, 2015). Yfirleitt er hægt að finna opin svæði í grennd við skóla þar sem leysa 

má verkefni og snjórinn fellur til jarðar bæði í þéttbýli og dreifbýli. Þéttbýli býður upp á 

leiksvæði með föstum leiktækjum sem henta til ákveðinna athafna. Þau bjóða hins 
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vegar síður upp á frjálsan leik þar sem börn geta látið sköpunargáfuna njóta sín 

taumlaust (Burriss og Boyd, 2005).  

Dreifbýlið getur boðið upp á fjölbreytt landslag þar sem vinna má ólík verkefni með 

mismunandi markmiðum (Lund og Tannehill, 2015). Á mörgum stöðum í dreifbýlinu er 

stutt í næsta skóg, margir skólar hafa aðgang að fjöru þar sem skoða má fjölbreytt 

dýralíf og læra á hættur hafsins. Mikil nánd er við náttúruna í dreifbýlinu þar sem stutt 

getur verið í villta náttúru með fjöllum, hólum og hæðum sem eru varpstaðir ýmissa 

fuglategunda. Þar er hægt að tengja dýralífið og breytingar sem verða hjá varpfuglum á 

milli árstíða.  

4.1 Fjölgreindir og „skóli án aðgreiningar“ 

Nemendur eru jafn ólíkir og þeir eru margir og nauðsynlegt er að vinna að velferð þeirra 

allra. Til þess að aðstoða starfsfólk skóla og foreldra við það viðamikla og mikilvæga 

verkefni má m.a. styðjast við fjölgreindakenningu Howards Gardner. Fjölgreindakenning 

Gardners kom fyrst fram árið 1983 í bók hans Frames of mind: The theory of multiple 

intelligences. Þar flokkar hann greind mannsins í átta mismundandi greindir: málgreind, 

rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og að lokum umhverfisgreind (Gardner, 1993). 

Fjölgreindakenningin gerir okkur kleift að greina hvaða greindir eru sterkar hjá 

nemendum og hverjar eru slakari en með því er hægt að efla síðarnefndu greindirnar og 

styrkja þær greindir enn frekar sem eru sterkar. Samkvæmt skýringum Gardners (1993) 

eru allir sterkir í einhverri greind. Greindirnar átta eru eftirfarandi: 

Málgreind – Munnleg og skrifleg greind. Einstaklingurinn skilur það sem sagt er við 

hann og getur ritað niður gagnlegar upplýsingar.  

Rök– og stærðfræðigreind – Hæfileikinn til að nota tölur og skilja þær. Einstaklingurinn 

notar tölur í rökfræðilegum úrlausnarefnum eins og tölvuforritarar.  

Rýmisgreind – Hæfileikinn til að meta fjarlægð hlutar eða hvort visst rými er hentugt 

fyrir verkefni sem á að framkvæma. Einstaklingurinn getur séð fyrir sér hvort rými er of 

stórt eða of lítið fyrir verkefni, t.d. hvort hægt er að fara í handahlaup í stofunni (vekur 

vissulega ekki kátínu hjá húseiganda en gæti heppnast vel!).  

Líkams– og hreyfigreind – Hæfileikinn til þess að hreyfa líkamann á vissar hátt sér til 

gagns. Leirlistakona þarf t.d. að kunna að beita höndum sínum eða verkfærum til þess 

að geta mótað leirinn eins og best verður á kosið.  
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Tónlistargreind – Hæfileikinn til þess að njóta, skynja og meta tónlist. Einstaklingurinn 

getur metið hvort tónlist sé í takti, hvort tónn sé falskur eða vel mótaður. 

Samskiptagreind – Hæfileikinn til að skynja einstaklingana í umhverfinu. 

Einstaklingurinn áttar sig á hvernig skap þeirra er, hvað átt er við með ákveðnu 

látbragði og tónhæð í tali.  

Sjálfsþekkingargreind – Hæfileikinn til að þekkja eigin veikleika og styrkleika og vinna 

útfrá þeim. Einstaklingurinn þekkir sínar eigin hvatir, skapgerð og fyrirætlanir. Hann ber 

virðingu fyrir sjálfum sér og býr yfir hæfni til að beita sig sjálfsaga. 

Umhverfisgreind – Hæfileikinn til að þekkja eigið umhverfi, hvaða dýrategundir og 

jurtategundir eru í umhverfinu. Einstaklingurinn hefur hæfileika til að þekkja náttúruna, 

t.d. hvað skýjafar getur sagt um veðurfarið (Armstrong, 2001). 

Þegar unnið er að því að leysa verkefni úti í náttúrunni er unnið með margar greindir 

í einu og í einhverjum tilvikum er óhætt að segja að notast sé við allar þessar greindir 

þegar útikennsla á sér stað. Því er tilvalið að nota útikennslu og náttúruna til þess að 

efla greindir nemenda og styrkja þannig nemendurna sjálfa (Inga Lovísa Andreassen og 

Auður Pálsdóttir, 2014b). Mikið er unnið með greindirnar í verkefnum handbókarinnar 

Lærum það úti (sjá fylgiskjal 1). Málgreindin er notuð í öllum verkefnunum þar sem 

kennari gefur nemendum fyrirmæli um hvað skal gera og nemendur þurfa að eiga 

samskipti sín á milli í hóp- og paraverkefnum. Rýmisgreind er notuð þegar nemendur 

þurfa sjálfir að velja stað fyrir þau verkefni sem þeir vinna skal. Rök- og 

stærðfræðigreind er notuð þegar nemendur ýmist mæla hæð, ummál, þyngd eða 

rúmmál. Líkams- og hreyfigreind er notuð í öllum verkefnunum en nemendur þurfa að 

hreyfa sig úti í náttúrunni til þess að leysa öll verkefnin og styrkja um leið eigið 

heilbrigði. Tónlistargreindin er lykilatriði í verkefninu „Upplifum umhverfið“ þar sem 

nemendur sitja með lokuð augun og skynja hljóðin, sem eru í kringum þá, og meta 

tilfinningar sínar útfrá hljóðunum sem þeir heyra. Samskiptagreind er mikilvæg í öllum 

verkefnunum en nemendur þurfa að eiga samskipti hver við annan og kennara sinn til 

þess að geta leyst verkefnin á farsælan hátt. Sjálfsþekkingargreindin er mikilvæg í 

mörgum verkefnanna svo að nemendur geti unnið með hliðsjón af eigin getu. 

Umhverfisgreindin er ein af þeim greindum sem eru líklega mest efld í útikennslu þegar 

nemendur læra á umhverfið og átta sig á hvað það hefur upp á að bjóða. Einnig læra 

nemendur inn á sjálfbærni náttúrunnar og að þeir eiga að skila náttúrunni í ekki slakara 

ásigkomulagi en þeir tóku við henni. 
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Nemendur koma af mismunandi heimilum, hafa ólíkan bakgrunn og þurfa á alls 

konar stuðningi að halda í skólanum. Þess vegna skiptir stefnan um skóla án 

aðgreiningar gífurlega miklu máli. „Skóli án aðgreiningar“ felur í sér að nemendur sitja 

allir við sama borð, þeir eiga allir rétt á að fá kennslu við sitt hæfi í sínu nærumhverfi. 

Nemendur, sem eiga við einhvers konar námsörðugleika að stríða, hvort sem það eru 

minni háttar lestrarörðugleikar eða mikil námsvandamál og geðraskanir, eiga allir rétt á 

námi við sitt hæfi. Það er mjög mikilvægt að mæta þörfum allra sem eru í skyldunámi 

og það er í höndum sveitarfélaganna að útvega þá þjónustu sem nemandinn þarf til 

þess að geta sinnt náminu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Hugtakið 

„skóli án aðgreiningar“kom fyrst fram á Íslandi árið 1994 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2015). Skiptar skoðanir eru á stefnunni skóla án aðgreiningar 

vegna aukins álags á kennara vegna þess hve mikill tími fer í að sinna nemendum sem 

þurfa sérstök úrræði en það bitnar á öðrum nemendum. Slíkt skapast vegna of lítils 

fjármagns til þess að hægt sé að ráða sérkennara eða stuðningsfulltrúa með nemendum 

sem þurfa á því að halda (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015).  

 Útikennsla getur að einhverju leyti komið til móts við nemendur, sem þurfa 

sérstaka athygli, þar sem hreyfingin, sem þeir fá, getur hjálpað þeim að einbeita sér og 

öðlast hugarró (Mutz og Muller, 2016) en við slíkar aðstæður kemur stefnan „skóli án 

aðgreiningar“ við sögu. Laugarnesskóli (e.d.) setur fram í sinni skólastefnu að eitt af 

markmiðum skólans sé að leggja áherslu á útikennslu. Þar er tekið fram að með 

útikennslu sé auðveldara að komi til móts við fjölbreytileika nemenda. 
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5 Niðurstöður og umræða 

Í upphafi þess verkefnis, sem fjallað er um í þessari ritgerð, var lagt upp með þau 

markmið að hanna handbók fyrir kennara á miðstigi grunnskóla sem þeir geta nýtt sér 

til þess að færa kennsluna út undir beran himin og tengja hana við aðalnámskrá 

grunnskóla. Hér hefur verið farið yfir tengingu Aðalnámskrá grunnskóla við útikennslu 

og hvernig tengja má ýmsa þætti aðalnámskrár grunnskóla við útikennsluna. Mismikið 

hefur verið minnst á útikennslu í aðalnámskrám grunnskóla þótt útikennsla hafi verið 

nefnd að einhverju leyti í síðustu námskrám. Í Aðalnámskrá grunnskóla árið 2007 má 

finna eitthvað um útikennslu og þá í tengslum við náttúrufræði en nokkuð augljós 

tengsl eru á milli náttúrufræði og útikennslu (Menntamálaráðuneytið, 2007). Samt sem 

áður er búið að fjarlægja þá umfjöllun úr núgildandi aðalnámskrá en útikennsla er 

nefnd undir skólaíþróttum í staðinn (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Í 

stað þess að taka umfjöllun um útikennslu út úr einni námsgrein og færa hana í aðra 

væri betra að fjölga þeim greinum sem tengdar eru við útikennslu því að hægt er að 

nota hana í flestum námsgreinum. Fjallað var um hvernig hægt er að nýta útikennslu í 

samþættingu námsgreina og hvernig vinna má með alla grunnþætti menntunar þegar 

kennslan er færð út úr skólastofunni. Mikilvægi hreyfingar, sem nemendur öðlast í 

útikennslu, hjálpar þeim að ná ráðlögðum hreyfimarkmiðum (Embætti landlæknis, 

2015). Andlegur og líkamlegur ávinningur af útikennslu er mikill hvað varðar streitu, 

þunglyndi (Pasanen o.fl., 2014), þol og hreyfifærni, þ.e. líkamlegt heilbrigði (Fjørtoft, 

2001).  

Lærum það úti tengir alla ofangreinda þætti saman í kennsluefni sem kennara geta 

notað í útikennslu fyrir nemendur í 5.–7. bekk í grunnskóla. Nemendur fá góða 

hreyfingu, margvísleg námstækifæri og þörfum flestra er mætt með fjölbreyttu 

námsumhverfi.  

Hugmyndin að Lærum að úti byrjaði að mótast í byrjun árs 2016 þegar höfundur fór 

að huga að lokaverkefni sínu. Höfundur horfir til meistaraverkefnisins Færni til 

framtíðar sem unnið er af Sabína Steinunn Halldórsdóttir, (2013). Færni til framtíðar er 

handbók sem inniheldur hugmyndir að hreyfingum fyrir leikskólabörn til að örva 

hreyfifærni þeirra. Höfundi þykir bókin gagnleg og skemmtileg og langaði að gera 

lokaverkefni sem myndi nýtast í kennslu að námi loknu eins og verk Sabínu. Hafist var 

handa við að skoða ýmsar erlendar bækur um útikennslu til að fá hugmyndir að 
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verkefnum. Hugmyndavefurinn Pinterest.com var skoðaður og nokkrar hugmyndir 

komu upp úr því. Ýmsar hugmyndir voru prófaðar þegar höfundur fór í vettvangsnám 

sitt og reyndust verkefnin skemmtileg. Sum voru reyndar full krefjandi fyrir nemendur 

en þá var hægt að betrumbæta verkefnin og laga. Þegar handbókin Lærum það úti 

verður fullmótuð væri gaman að gefa hana út til þess að fleiri kennarar geti nýtt sér 

hana í kennslu. 

5.1 Lærum það úti 

Lærum það úti er kennsluefni sem byggir bæði á hugmyndum höfundar að verkefnum í 

útikennslu og verkefnum sem höfundur hefur kynnst annars staðar (sjá fylgiskjal 1). 

Leitast var við að útbúa verkefni sem fela bæði í sér leik og fræðslu því að börn þurfa á 

leik að halda eins og kom fram í kafla 4. Höfundur fann engar rannsóknir á hversu 

algeng útikennsla er í íslenskum skólum og því erfitt að segja til um hvort útikennsla er í 

vexti á Íslandi eður ei. Ekki er til nákvæm útskýring á útikennslu, hversu tíð hún er og 

hvernig hún er framkvæmd eins og fram hefur komið hér á undan í kafla 2.1. 

Í Lærum það úti (sjá fylgiskjal 1) eru verkefnin sett í fimm flokka eða þemu sem eru: 

snjór, skógur, nærumhverfi skóla, leikir og opið svæði. Undir hverju þema eru fimm til 

sjö verkefni. Með því að skipta verkefnunum upp í þemu er sýndur sá fjölbreytileiki sem 

hægt er að styðjast við í útikennslu og ekki þurfa allir að hafa aðgang að eins umhverfi. 

Verkefnin eru útfærð þannig að sem fæstra áhalda sé þörf, að ekki þurfi að kosta miklu 

til vegna verkefnanna heldur sé hægt að nýta það sem er til staðar. 

Hverju verkefni er skipt í þrjá liði: undirbúning, framkvæmd og úrvinnslu. Í liðnum 

undirbúningi er farið yfir hvað þarf að gera áður en farið er af stað í verkefnið, hvort 

nemendur þurfi að vera búnir að afla einhverra gagna, hvort fara þurfi yfir 

öryggisráðstafanir og fleira sem gæti þurft að gera áður en lagt er af stað. Liðurinn 

framkvæmd fjallar um hvernig viðfangsefnið er framkvæmt, hvað þarf að gera, kennari 

er leiddur í gegnum ferlið allt. Undir liðnum úrvinnsla kemur fram hvað þarf að gera 

þegar komið er aftur í skólann, hvernig nota má þær upplýsingar sem aflað var við 

framkvæmd verkefnisins. Með þessari uppsetningu vonast höfundur til að handbókin sé 

auðveld í notkun. Höfundur óskar þess að fleiri kennarar taki það upp að vera með 

útikennslu til þess að breyta til í kennslunni og gera hana um leið heilsueflandi því að 

heilsa er með því mikilvægasta sem einstaklingur getur búið yfir. Í hverju verkefni 

kemur fram hvaða grunnþáttum menntunar verkefnið tengist og hvernig lykilhugtökin 

þekking, leikni og hæfni tengjast inn í verkefnið. Einnig kemur fram hvaða áhöld þarf að 

nota í verkefninu og hvort um hópverkefni, para- eða einstaklingsverkefni er að ræða. 
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Loks kemur fram hvaða námsgreinar koma við sögu hverju sinni og hvaða greindir úr 

fjölgreindarkenningu Gardners reynir á við vinnslu verkefnisins.  

5.1.1 Hverjir geta notað Lærum það úti? 

Lærum það úti, er kennsluefni í útikennslu fyrir miðstig grunnskóla ætlað öllum 

kennurum sem áhuga hafa á því að gera kennslu sína fjölbreyttari og skiptir ekki máli 

hvaða námsgrein kennarinn kennir. Einnig geta allir sem eru með leikjanámskeið fyrir 

börn eða fjölmennar fjölskyldur nýtt sér efnið. Það er alls ekki þannig að börn og 

unglingar eigi að leggja lærdóm í dvala þó að frí sé í skólanum hvort sem það er um 

sumar eða vetur. Verkefnin eru fjölbreytt og tengjast mörgum námsgreinum,t.d. 

náttúrufræði, stærðfræði, lífsleikni, skólaíþróttum, samfélagsfræði og myndmennt. 

Samþætting námsgreina er í nokkrum verkefnum, t.d. verkefninu „Fánar“ (sjá fylgiskjal 

1). Þar er unnið með fána frá mismunandi löndum sem tengir verkefnið við landafræði. 

Útfæra þarf fánana í snjó sem tengir verkefnið við myndmennt. Samþætting 

námsgreina er góð leið til þess að vinna að fleiri en einni hlið verkefnis í einu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013). Samþætting námsgreina er tekin fyrir í Aðalnámskrá grunnskóla 

2013 og komið inn á samþættingu list- og verkgreina (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013) eins og raunin er í verkefninu „Fánar“ sem nefnt er hér 

á undan. Í hverju verkefni fyrir sig tengjast Aðalnámskrár grunnskóla (2013) og Lærum 

það úti sterkum böndum með tilvísun í grunnþætti menntunar, lykilhugtökin þekkingu, 

leikni og hæfni og samþættingu námsgreina.  

Lærum það úti er samið með hliðsjón af nemendum á miðstigi grunnskóla en hægt 

er að nota flest verkefnanna á öllum skólastigum, allt frá leikskóla upp í framhaldsskóla. 

Verkefnin eru þannig upp sett að auðvelt er að nota hluta úr þeim, einfalda þau fyrir 

yngri nemendur eða þyngja þau fyrir þá eldri. Nemendur á öllum aldri hafa gaman af því 

að fara út í leik eða að brjóta upp kennsluna á einhvern hátt. Því geta leikskólakennarar, 

grunnskólakennarar og framhaldskólakennarar nýtt sér handbókina. 
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6 Lokaorð 

Lærum það úti er handbók sem hentar kennurum frá leikskóla upp í framhaldsskóla en 

er hugsuð út frá miðstigi grunnskóla eða 5.–7. bekk. Þess er vænst að handbókin henti 

kennurum sem vilja spreyta sig á útikennslu, því eru í handbókinni verkefni sem 

tengjast grunnþáttummenntunar, lykilhugtökunum þekkingu, leikni og hæfni, 

samþættingu námsgreina og fjölgreindunum. Verkefnin eru öll eins upp sett og auðveld 

yfirlestrar þar sem allar helstu upplýsingar eru á einum stað. Leitast er við að sem fæst 

áhöld þurfi við vinnslu verkefnanna þannig að þau krefjist hvorki mikils undirbúnings né 

kostnaðar. Með aukinni útikennslu læra nemendur um náttúruna í náttúrunni og njóta 

hreyfingar samhliða námi í ýmsum námsgreinum. Nemendur eru glaðari og líflegri 

þegar þeir stunda nám utandyra og eiga auðveldara með að einbeita sér í kennslu þegar 

haldið er aftur inn í skólastofuna. 

Flest verkefnanna hafa verið prófuð að einhverju eða öllu leyti. Höfundur lagði 

nokkur verkefnanna fyrir nemendur á miðstigi grunnskóla og einnig fyrir nemendur á 

yngsta stigi. Gekk úrlausn verkefnanna vel og nemendum þótti verkefnin skemmtileg og 

nutu tilbreytingarinnar frá hefðbundnum námsverkefnum. Einfalda þurfti verkefnin 

fyrir nemendur á yngsta stigi og gekk það mjög vel. Höfundur vonast til þess að 

verkefnin munu nýtast kennurum í útikennslu og til að þróa hana enn frekar.  

 



 

35 

Heimildaskrá 

Armstrong, T. (2001). Fjölgreindir í skólastofunni [Fjölgreindir í skólastofunni]. 
Reykjavík: JPV útgáfa.  

Bandix, M. (2005). Hvad er udeskole? Sótt af http://www.skoven-i-
skolen.dk/content/hvad-er-udeskole 

Barfod, K., Ejbye-Ernst, N., Mygind, L. og Bentsen, P. (2016). Increased provision of 
udeskole in Danish schools: An updated national population survey. Urban 
Forestry & Urban Greening(20), 277–281.  

Beames, S., Higgins, P. og Nicol, R. (2012). Learning outside the classroom. New York: 
Routledge.  

Bendix, M. (2006). Når tingene taler til os. Sótt af http://www.skoven-i-
skolen.dk/content/n%C3%A5r-tingene-taler-til-os 

Bunting, C. J. (2006). Interdisciplinary teaching through outdoor education. United 
States Human kinetics.  

Burriss, K. G. og Boyd, B. F. (2005). Outdoor Learning and Play Ages 8-12. Georgia: 
Association for children education international.  

Dadvand, P., Nieuwenhuijsen, M. J., Esnaola, M., Forns, J., Basagana, X., Alvarez-
Pedrerol, M., . . . Sunyer, J. (2015). Green spaces and cognitive development in 
primary schoolchildren. Proc Natl Acad Sci U S A, 112(26), 7937–7942. 
doi:10.1073/pnas.1503402112 

Dahlgren, L.-O. og Szczepanski, A. (1997). Utomhuspedagogik. Boklig bildning och 
sinnlig erfarenhet. Skapande vetande.  

Dyment, J. E. og Bell, A. C. (2008). Grounds for movement: green school grounds as 
sites for promoting physical activity. Health Educ Res, 23(6), 952–962. 
doi:10.1093/her/cym059 

Dyment, J. E., Bell, A. C. og Lucas, A. J. (2009). The relationship between school ground 
design and intensity of physical activity. Children's Geographies, 7(3), 261–276. 
doi:10.1080/14733280903024423 

Embætti landlæknis. (2015). Hreyfing og börn 6-12 ára. Sótt af 
http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/hreyfing/born/ 

Fägerstam, E. (2012). Space and Place: Perspectives on outdoor teaching and learning. 
University Electronic Press, Linköping.  

Fägerstam, E. (2014). High school teachers’ experience of the educational potential of 
outdoor teaching and learning. Journal of Adventure Education & Outdoor 
Learning, 14(1), 56–81.  

http://www.skoven-i-skolen.dk/content/hvad-er-udeskole
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/hvad-er-udeskole
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/n%C3%A5r-tingene-taler-til-os
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/n%C3%A5r-tingene-taler-til-os
http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/hreyfing/born/


36 

Fägerstam, E. og Blom, J. (2013). Learning biology and mathematics outdoors: effects 
and attitudes in a Swedish high school context. Journal of Adventure Education 
& Outdoor Learning, 13(1), 56–75.  

Fjørtoft, I. (2001). The natural environment as a playground for children: The impact of 
outdoor play activities in pre-primary school children. Early childhood education 
journal, 29(2), 111–117.  

Fjørtoft, I., Löfman, O. og Thorén, K. H. (2010). Schoolyard physical activity in 14-year-
old adolescents assessed by mobile GPS and heart rate monitoring analysed by 
GIS. Scand J Public Health, 38(5 ), 28–37. doi:10.1177/1403494810384909 

Gardner, H. (1993). Frames of mind: the theory of multiple intelligences (2. útgáfa). 
London: Fontana.  

Gardnes, M. (2009). AHA! - ekki er allt sem sýnist (Benedikt Jóhannesson þýddi). 
Reykjavík: Heimur.  

Gerður G. Óskarsdóttir (ritstj.). (2014). Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar. 
Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Gray, C., Gibbons, R., Larouche, R., Sandseter, E. B., Bienenstock, A., Brussoni, M., . . . 
Tremblay, M. S. (2015). What Is the Relationship between Outdoor Time and 
Physical Activity, Sedentary Behaviour, and Physical Fitness in Children? A 
Systematic Review. Int J Environ Res Public Health, 12(6), 6455–6474. 
doi:10.3390/ijerph120606455 

Guðmundur Hjaltason. (1911). Kennsla undir berum himni. Skólablaðið, 5(6), 88.  

Hafsteinn Grétarsson. (2016). Bréf til Mennta- og menningarmálaráðuneytis. Sótt af 
http://utinam.is/?page_id=769 

Hallgren, M., Herring, M. P., Owen, N., Dunstan, D., Ekblom, O., Helgadottir, B., . . . 
Forsell, Y. (2016). Exercise, Physical Activity, and Sedentary Behavior in the 
Treatment of Depression: Broadening the Scientific Perspectives and Clinical 
Opportunities. Front Psychiatry(7), 36. doi:10.3389/fpsyt.2016.00036 

Hartmeyer, R. og Mygind, E. (2016). A retrospective study of social relations in a Danish 
primary school class taught in ‘u deskole’. Journal of Adventure Education and 
Outdoor Learning, 16(1), 78–89.  

Haug, E., Torsheim, T., Sallis, J. F. og Samdal, O. (2010). The characteristics of the 
outdoor school environment associated with physical activity. Health Educ Res, 
25(2), 248–256. doi:10.1093/her/cyn050 

Háskóli Íslands. (2014). Vetraríþróttir. Sótt af 
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=7004
6120160&merkja=Vetrar%C3%AD%C3%BEr%C3%B3ttir&kennsluar=2015 

Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir. (2014a). Útikennsla. Sótt af 
http://utikennsla.is/ 

Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir. (2014b). Útikennsla og útinám í 
grunnskólum. Reykjavík: Mál og menning.  

http://utinam.is/?page_id=769
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=70046120160&merkja=Vetrar%C3%AD%C3%BEr%C3%B3ttir&kennsluar=2015
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=70046120160&merkja=Vetrar%C3%AD%C3%BEr%C3%B3ttir&kennsluar=2015
http://utikennsla.is/


 

37 

Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson. (2012). 
Sköpun, Ritröð um grunnþætti menntunar. Reykjavík: Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið og Námsgagnastofnun. 

Ingvar Sigurgeirsson. (2011). Að mörgu er að hyggja. Reykjavík: Iðnú.  

Ingvar Sigurgeirsson. (2013). Litróf kennsluaðferðanna. Reykjavík: Iðnú.  

Íslensk orðabók. (2002). In Mörður Árnason (Ed.), Íslensk orðabók M–Ö (Vol. 3). 
Reykjavík: Edda. 

Jordet, A. N. (1998). Nærmiljøet som klasserom. Oslo: Cappelen akademisk forlag.  

Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir. (2013). Jafnrétti, 
Ritröð um grunnþætti menntunar. Reykjavík: Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið og Námsgagnastofnun. 

Kristján Þór Magnússon, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Þórarinn Sveinsson og Erlingur 
Jóhannsson. (2011). Líkamshreyfing 9 og 15 ára íslenskra barna í ljósi 
lýðheilsumarkmiða. Læknablaðið 97(2), 75–81.  

Larouche, R., Garriguet, D., Gunnell, K. E., Goldfield, G. S. og Tremblay, M. S. (2016). 
Outdoor time, physical activity, sedentary time, and health indicators at ages 7 
to 14: 2012/2013 Canadian Health Measures Survey. Health Rep, 27(9), 3–13.  

Laugarnesskóli. (e.d.). Skólastefna Laugarnesskóla. Sótt af 
http://www.laugarnesskoli.is/skolanamskra20/skolastefna 

Leikir og þrautir í stærðfræði fyrir grunnskólanemendur. (2008). Reykjavík: 
Námsgagnastofnun.  

Louv, R. (2005). Last child in the woods. London: Atlantic books.  

Lund, J. og Tannehill, D. (2015). Standard-Based Physical Education Curriculum 
Development. United States: Cathy L. Esperti.  

Lög um grunnskóla nr. 3/2008. 

McCurdy, L. E., Winterbottom, K. E., Mehta, S. S. og Roberts, J. R. (2010). Using nature 
and outdoor activity to improve children's health. Curr Probl Pediatr Adolesc 
Health Care, 40(5), 102–117. doi:10.1016/j.cppeds.2010.02.003 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 
2011: Greinasvið 2013. Reykjavík: Höfundur. 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2015). Mat á framkvæmd stefnu um skóla án 
aðgreiningar. Sótt af 
https://www.menntamalaraduneyti.is/media/frettir2015/Skyyrsla_starfshoops_
um_mat_a_menntastefnu_loka.pdf 

Menntamálaráðuneytið. (2007). Aðalnámskrá grunnskóla - Náttúrufræði og 
umhverfismennt. Reykjavík: Höfundur. 

Menntaskólinn á Tröllaskaga. (2014). Útivist í snjó og vetrarfjallamennska. Sótt af 
http://namskra.is/courses/536a48fb62933a4b590015ef 

http://www.laugarnesskoli.is/skolanamskra20/skolastefna
https://www.menntamalaraduneyti.is/media/frettir2015/Skyyrsla_starfshoops_um_mat_a_menntastefnu_loka.pdf
https://www.menntamalaraduneyti.is/media/frettir2015/Skyyrsla_starfshoops_um_mat_a_menntastefnu_loka.pdf
http://namskra.is/courses/536a48fb62933a4b590015ef


38 

Mutz, M. og Muller, J. (2016). Mental health benefits of outdoor adventures: Results 
from two pilot studies. J Adolesc, 49, 105–114. 
doi:10.1016/j.adolescence.2016.03.009 

Mygind, E. (2009). A comparison of childrens’ statements about social relations and 
teaching in the classroom and in the outdoor environment. Journal of Adventure 
Education & Outdoor Learning, 9(2), 151–169.  

Náttúruskóli Reykjavíkur. (e.d.). Náttúruskólinn. Sótt af 
http://www.natturuskoli.is/default.asp?sid_id=26483&tre_rod=001|003|&tId=
1 

Odberg, A.-H. (2010). Almennar kennslustundir - Útikennsla. Í G. Gunnarsdóttir (ritstj.), 
Virkni í skólastarfi (bls. 59–65). Reykjavík: Lýðheilsustöð.  

Olshansky, S. J., Passaro, D. J., Hershow, R. C., Layden, J., Carnes, B. A., Brody, J., . . . 
Ludwig, D. S. (2005). A potential decline in life expectancy in the United States 
in the 21st century. N Engl J Med, 352(11), 1138–1145. 
doi:10.1056/NEJMsr043743 

Ólafur Páll Jónsson. (2007). Náttúra, vald og verðmæti. Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag.  

Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir. (2012). Lýðræði og mannréttindi, 
Ritröð um grunnþætti menntunar. Reykjavík: Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið og Námsgagnastofnun. 

Pasanen, T. P., Tyrvainen, L. og Korpela, K. M. (2014). The relationship between 
perceived health and physical activity indoors, outdoors in built environments, 
and outdoors in nature. Appl Psychol Health Well Being, 6(3), 324–346. 
doi:10.1111/aphw.12031 

Pound, L. (2005). How children learn: from Montessori to Vygotsky - educational 
theories and approaches. London: Leamington Spa: Step Forward Pub.  

Sabína Steinunn Halldórsdóttir. (2013). Færni til framtíðar. Reykjavík: Sabína Steinunn 
Halldórsdóttir.  

Samtök áhugafólks um útinám. (2017). Lærum hvert af öðru. Sótt af 
http://utinam.is/wp-
content/uploads/2017/01/SAU_auglysing_malthing_feb2017.pdf 

Scottish government. (2010). Curriculum for excellence throgh outdoor learning. 
Glasgow: Learning and teaching Scotland. 

Sebire, S. J., Jago, R., Fox, K. R., Edwards, M. J. og Thompson, J. L. (2013). Testing a self-
determination theory model of children's physical activity motivation: a cross-
sectional study. Int J Behav Nutr Phys Act(10), 111. doi:10.1186/1479-5868-10-
111 

Sigrún Helgadóttir. (2013). Sjálfbærni, Ritröð um grunnþætti menntunar. Reykjavík: 
Mennta- og menningarmálaráðuneytið Námsgagnastofnun. 

http://www.natturuskoli.is/default.asp?sid_id=26483&tre_rod=001|003|&tId=1
http://www.natturuskoli.is/default.asp?sid_id=26483&tre_rod=001|003|&tId=1
http://utinam.is/wp-content/uploads/2017/01/SAU_auglysing_malthing_feb2017.pdf
http://utinam.is/wp-content/uploads/2017/01/SAU_auglysing_malthing_feb2017.pdf


 

39 

Smith, L., Kipps, C., Aggio, D., Fox, P., Robinson, N., Trend, V., . . . Hamer, M. (2014). 
Camden active spaces: does the construction of active school playgrounds 
influence children's physical activity levels? A longitudinal quasi-experiment 
protocol. BMJ Open, 4(8), e005729.  

Tremblay, M. S., Gray, C., Babcock, S., Barnes, J., Bradstreet, C. C., Carr, D., . . . Brussoni, 
M. (2015). Position Statement on Active Outdoor Play. Int J Environ Res Public 
Health, 12(6), 6475-6505. doi:10.3390/ijerph120606475 

Utdanningsdirektoratet. (2013). Curriculum for the elective subject of nature, 
environment and outdoor life. In T. N. D. f. E. a. Training (Ed.). Norway: Ministry 
of Education and Research. 

VanSwearingen, J. M. og Studenski, S. A. (2014). Aging, motor skill, and the energy cost 
of walking: implications for the prevention and treatment of mobility decline in 
older persons. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 69(11), 1429–1436. 
doi:10.1093/gerona/glu153 

Warburton, D. E., Nicol, C. W. og Bredin, S. S. (2006). Health benefits of physical 
activity: the evidence. Cmaj, 174(6), 801–809. doi:10.1503/cmaj.051351 

 

 


