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Ágrip 
 

Útikennsla er aðferð sem auðvelt er að nota á Íslandi.  Nemendur upplifa 

náttúruna á heilbrigðan hátt og geta með því tengt nám sitt við raunveruleikann.  Í 

ljós hefur einnig komið að með útikennslu er líklegra að nemendur verði ánægðari  

og að námið skili árangri.  Í þessu lokaverkefni er fjallað um útikennslu og útinám 

og samþættingu þess við lífsleikni.  Verkefnið er þríþætt.  Fyrsti hlutinn er 

fræðileg umfjöllun um útikennslu, útinám og lífsleikni.  Í öðrum hluta er gert 

grein fyrir rannsókn sem gerð var meðal lífsleiknikennara á Íslandi um notkun 

þeirra og viðhorf til útikennslu.  Þriðji hlutinn er svo hugmyndabanki að 

útileikjum sem hafa markmið lífsleikninnar að leiðarljósi.  Markmið verkefnisins 

var allt í senn að rýna í fræðin, athuga hvað sé að gerast á vettvangi og koma með 

leiðir til úrbóta. Verkefnið hentar helst lífsleiknikennurum og nemendum sem 

hafa áhuga á útikennslu og vilja nýta sér verkefni tengd henni. 
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1. Inngangur  
Þegar kom að því að velja efni í lokaritgerð kom eiginlega ekki annað til greina en 

að tengja það útivist á einhvern hátt þar sem það er eitt af mínum stærstu 

áhugamálum.  Einnig hef ég mikinn áhuga á lífsleiknikennslu og langaði mig því 

að samtvinna þessi tvö atriði.  Í aðalnámskrá grunnskólann kemur fram að 

mikilvægast sé fyrir skóla að setja útikennslu inn í skólanámskrá sína, en þar 

segir: „Óhætt er að fullyrða að útikennsla, það er að flytja kennslu að einhverju 

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

líkama og sál“ (Menntamálaráðuneytið 2007b, bls. 9). Í lokamarkmiðum lífsleikni 

í grunnskóla eru talin upp nokkur atriði sem skólunum ber að stefna að, þar á 

meðal að við lok grunnskóla skuli nemandi: 

o þekkja sjálfan sig, eigin styrkleika og veikleika og sé fær um að taka 

ákvarðanir á grunni þeirrar sjálfsþekkingar 

o geta átt  auðug og gefandi samskipti við einstaklinga óháð aldri, kyni, 

kynhneigð, þjóðerni, trú og líkamlegu og andlegu atgervi 

o vera meðvitaður um ýmsar hættur og slysagildrur í umhverfi sínu og rétt 

viðbrögð við þeim 

o öðlast tækifæri til að njóta útiveru í íslenskri náttúru 

(Menntamálaráðuneytið 2007a, bls. 7-8)  

Í þessari ritgerð verður fjallað fræðilega um lífsleikni og útikennslu og hvernig 

hægt er að flétta þessi fög saman.  Einnig verður gerð grein fyrir lítilli rannsókn 

meðal lífsleiknikennara á Íslandi á viðhorfi þeirra til útikennslu.  Leitast verður 

við að svara spurningunum „Er útivist/útikennsla notuð í lífsleiknikennslu á 

Íslandi?“ og í framhaldi af því „Hvernig er hægt að bæta það ef svo er ekki“. Enn 

fremur verður settur fram hugmyndabanki að útileikjum sem hafa markmið 

lífsleikninnar að leiðarljósi. 
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2. Fræðilegur hluti 
Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað á fræðilegan hátt um hugtökin 

Lífsleikni og Útikennsla.  Þar að auki verður fjallað um fræðimenn og kenningar 

sem komið hafa fram með efni tengt þessum hugtökum. Í lokin verður fjallað um 

hvernig þessi tvö hugtök tengjast og hvernig hægt er að vinna með þau saman. 

 

2.1. Lífsleikni 
Hugtakið „lífsleikni“ er vísun í enska heitið „life skills“ eða „life skills 

education“. Í bókinni Lífsleikni – sjálfstraust, sjálfsagi og samkennd, handbók 

fyrir kennara og foreldra kemur fram að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) 

hefur skilgreint lífsleikni sem getuna til að „laga sig að mismunandi aðstæðum og 

breyta á jákvæðan hátt.  Sú geta gerir okkur kleift að takast á við kröfur og 

áskoranir daglegs lífs“ (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og 

Sæmundur Hafsteinsson 2004, bls. 7).  WHO hefur einnig fært rök fyrir því að 

kennsla í lífsleikni sé afar mikilvæg og hafa hvatt til þess að hún sé kennd í þeim 

tilgangi að stuðla að alhliða heilbrigði hvers og eins.  Stofnunin hefur skilgreint 

tíu atriði sem mikilvægt er að þjálfa og kenna til að einstaklingarnir nái árangri.  

Þessir þættir eru: Samskiptahæfni, góð tjáskipti, að ráða við tilfinningar sínar, 

gagnrýn hugsun, skapandi hugsun, sjálfsvitund, samhygð, að taka ákvarðanir, að 

leysa mál og að ráða við streitu (World Health Organization [án árs], bls. 30-31). 

Útbreiðsla Lions-Quest námsefnisins1 var nokkurs konar byrjunarstig í 

lífsleiknikennslu en margs konar námsefni hefur verið þróað, bæði fyrir börn og 

fullorðna.  Þar er gert ráð fyrir að unglingar séu lífsnauðsynleg og verðmæt 

auðlind sem hafa mikla möguleika á að verða hæfir og heilbrigðir einstaklingar 

sem eru „lausir við fíkniefnavanda og hafi ríka ábyrgðarkennd gagnvart fjölskyldu 

sinni, skóla og samfélaginu“ (Að ná tökum á tilverunni 2000). Í almenna hluta 

Aðalnámskrá grunnskóla (2006) er fjallað um þær skyldur sem skólinn á að 

                                                             
1 Lions-Quest verkefnið er samstarfsverkefni Námsgagnastofnunar og Lionshreyfingarinnar á 
Íslandi. Í verkefninu felst útgáfa á lífsleikninámsefninu Að vaxa úr grasi og Að ná tökum á 
tilverunni auk námskeiðahalds fyrir kennara og aðra sem ætla að nýta efnið í kennslu eða vinnu 
með ungu fólki (Lions-Quest, verkefni um lífsleikni [án árs]). 
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uppfylla og það sem fellur undir hugtakið lífsleikni. Þar kemur fram að almenn 

menntun á að hjálpa einstaklingum til að átta sig á stöðu sinni í samfélaginu og að 

þeir verði hæfir til að tengja þekkingu sína og færni við daglegt líf og umhverfi.  

Þar má t.d. nefna að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðislegu þjóðfélagi, 

sem og að dýpka skilning þeirra á samfélaginu og hlutverki einstaklingsins í því 

(Menntamálaráðuneytið 2006, bls. 9). 

Lífsleiknikennsla er tvíþætt:  Hún á að efla einstaklinginn til athafna og 

ákvarðana auk þess að gera honum mögulegt að ná markmiðum sínum og 

yfirhöfuð að bjarga sér.  Hún á þar að auki að kenna einstaklingnum hæfnina til að 

aðlagast, geta lifað og starfað með öðrum auk þess að kenna þeim að axla ábyrgð 

gagnvart samfélaginu og umhverfinu. Með þessu er þeim kennt að vera sterkir og 

ákveðnir einstaklingar með gott sjálfstraust sem geta lifað í sátt og samlyndi við 

hvert annað (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur 

Hafsteinsson 2004, bls. 8).   

 

2.1.1. Lífsleikni sem fag 
Þjóðfélagið tekur sífellt breytingum þar sem viðteknar hefðir og viðmið raskast. 

Þessar hröðu þjóðfélagsbreytingar kalla fram álag á skóla, fjölskyldur og aðrar 

stofnanir sem taka þátt í að byggja upp heilbrigt uppeldi og þroska ungs fólks, en 

á sama tíma fara unglingar í gegnum skeið þar sem miklar breytingar verða á 

líkamlegum, félagslegum og tilfinningalegum þroska þeirra.  Án stuðnings frá 

þessum aðilum og stofnunum er margt sem bendir til þess að að það sé „hætta á að 

ungt fólk temji sér hegðun sem skapar félagsleg vandamál“ (Að ná tökum á 

tilverunni – Handbók kennara 2000, bls. 7).  

Lífsleiknikennarar þurfa að vera meðvitaðir um að lífsleikni er ekki fag sem 

kennir nemendum „réttar“ og „rangar“ skoðanir á málefnum t.d. í sambandi við 

fordóma (s.s. gagnvart útlendingum, samkynhneigðum eða fötluðum).   

Lífsleikni er fyrst og síðast færni sem öðlast má með námi, 

þjálfun og markvissri vinnu.  Þjálfunin felst m.a. í því að efla 

sjálfstraust og sjálfsaga nægilega mikið til að gera 

einstaklingum kleift að móta eigin skoðanir og varast vafasöm 
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áhrif, jafnframt því að efla samkennd, þ.e. hæfnina til að setja 

sig í spor annarra, skilja ólík sjónarmið og bera virðingu fyrir 

ólíkum einstaklingum.  (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi 

Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson 2004, bls. 9).   

Ef lífsleiknikennarar, jafnt og foreldrar, skólakerfið og þjóðfélagið allt, vinna vel 

að þessari þjálfun ættu þeir að geta treyst því að skoðanir nemendanna eða sú 

lífssýn sem þeir aðhyllast sé ákvörðuð af yfirvegun og byggð á skilningi og styrk.  

Hæfnin til að mynda sér ákveðnar og heilbrigðar skoðanir án öfga og fordóma er 

því mikilvægur þáttur í að ná markmiðum lífsleikninnar. Ef einstaklingunum er 

tryggður heilbrigður þroski og persónuleiki gerir það þá að nýtum borgurum í 

þjóðfélagi sem verður sífellt flóknara (Að ná tökum á tilverunni – Handbók 

kennara 2000 bls. 7; Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur 

Hafsteinsson 2004, bls. 9).   

Markmið félagsmiðstöðva svipar mjög til markmiða lífsleikninnar.  Á 

heimasíðu Samfés, samtaka félagsmiðstöðva á Íslandi, kemur fram að hlutverk 

þeirra sé að stuðla að jákvæðum þroska unglinga og gera þau sjálfstæðari.  Það 

eigi þá bæði við í verki sem og í félagslegum samskiptum auk þess að vinna að 

því að gera þau „hæfari til að takast á við lífið“ (Samfés [án árs]).  Á þessu má sjá 

að þessi tvö markmið eru að hluta til afar lík og væri því jafnvel möguleiki á að 

samtvinna lífsleiknikennslu og félagsmiðstöðvastarf að einhverju leiti – ef vilji er 

fyrir hendi. 

 

2.1.2. Kennarar í lífsleikni 
Stöðug þróun og framfarir hafa verið í lífsleiknikennslu í gegnum tíðina en þó 

hefur ekki enn verið mótuð nein skipuleg stefna og því hefur vantað leiðbeiningar 

fyrir kennara sem og aðra uppalendur. Kennarar í lífsleikni hverju sinni hafa því 

staðið algerlega sjálfir undir kennslu sinni, annaðhvort með því að finna 

efniviðinn til sjálfir eða fengið að láni hjá hver öðrum (Erla Kristjánsdóttir, 

Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson  2004, bls. 7).   Aldís 

Yngvadóttir nefnir í grein sinni að „sú skoðun hefur lengi verið almenn að kennsla 

í lífsleikni sé best komin í höndum umsjónar- eða bekkjarkennara.  Þeir þekki sína 
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nemendur best og séu því best til þess fallnir að fjalla um félags- og tilfinningaleg 

málefni með þeim“ (2002).  Það er hægt að segja margt um þessa skoðun en:  

Kennari sem hefur áhuga og þekkingu á viðfangsefninu, er 

góður í samskiptum, jákvæður og með opinn persónuleika, hefur 

með öðrum orðum sterka sjálfsþekkingar- og samskiptagreind 

eða tilfinningagreind, getur kennt hvaða bekk sem er lífsleikni 

óháð því hvort hann eða hún er umsjónarkennari eða ekki. Þeim 

umsjónarkennara sem ekki hefur kynnt sér námsgreinina 

sérstaklega er gerður óleikur að vera skikkaður í 

lífsleiknikennslu, að ekki sé minnst á þann sem ekki hefur áhuga 

á viðfangsefnum greinarinnar (Aldís Yngvadóttir 2002). 

 

Lífsleiknikennsla er kannski ekki á allra færi en allir kennarar, hvort sem þeir 

kenna stærðfræði, íslensku eða eðlisfræði, eru þó í raun lífsleiknikennarar þar sem 

þeir eru nemendum fyrirmyndir um samskipti og framkomu (Aldís Yngvadóttir 

2002). Mikilvægt er að þeir sem ætla sér að kenna lífsleikni og miðla námsefninu, 

hafi brennandi áhuga og metnað vegna þess hve vandasöm og að mörgu leyti 

viðkvæm námsgrein hún er. Það á að vísu við um flestar námsgreinar en í 

lífsleikni þarf að huga vel að undirbúningi og hafa það í huga að námsefnið er afar 

persónulegt.  Stöðugt þarf að vera að meta þarfir og getu hvers einstaklings sem 

og andann í nemendahópnum auk þeirrar staðreyndar að það að beita sjálfum sér 

sem fyrirmynd er öflugasta kennsluaðferðin (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi 

Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson 2004, bls. 12-13). 

Aðrir faghópar gætu einnig komið að lífsleiknikennslu.  Þar má t.d. nefna 

tómstunda- og félagsmálafræðinga þar sem þeir fá að mörgu leiti góðan grunn 

fyrir þessa kennslu í námi sínu.  Aðalatriðin í námi þeirra eru tómstundafræði, 

sálfræði, félagsfræði og siðfræði sem eru stór atriði í lífsleikni (Háskóli Íslands 

2009b). Því má sjá að menntaðir kennarar eru kannski ekki þeir einu sem kennt 

gætu lífsleikni, heldur þyrfti að meta það út frá námi og reynslu viðkomandi.  
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2.2. Útikennsla og íslensk náttúra 
Íslendingar eru nú óðum að gera sér grein fyrir því að Ísland er fallegt og 

fjölbreytt land sem er mörgum kostum búið. Það hefur marga góða kosti til 

útivistar en eiginleikar þess eru ekki þeir sömu og í nágrannalöndunum. Misjöfn 

veður og skortur á skjólríku skóglendi hafa að mestu valdið því að skólakerfið 

hefur gefið þessum kostum lítinn gaum (eða a.m.k. ekki nýtt sér þessa kosti fyrr 

en á allra síðustu árum) en það er nú óðum að breytast. Þar sem landið er sérstætt, 

hlýtur útilífið einnig að vera það og þar með frábrugðið þeim fyrirmyndum að 

útilífi sem við höfum annars staðar frá.  Það sem áður voru taldir ókostir, eru 

menn smám saman að læra að meta og opnast þeim þá jafnframt í ríkara mæli en 

áður allt það sem Ísland hefur umfram önnur lönd. Náttúrufegurð, ósnortið 

svipmót og auðn hafa einnig mikla þýðingu auk þess sem frjósöm landssvæði með 

fjölbreyttum gróðri og dýralífi hafa aðdráttarafl (Útilíf 1979, bls. 13-79).   

 

2.2.1. Hvað er útikennsla og útinám? 
Útikennsla og útinám eru hugtök sem oft eru notuð á svipuðum vettvangi. 

Útikennsla (e. Outdoor education) er aðferð til kennslu og náms sem leggur  

áherslu á margskynjunar-reynslu2; fer fram utandyra og notar samþætta aðferð til 

að læra með því að nota náttúruna, samfélagið og einstaklingsbundnar aðstæður.  

Gilbertson og félagar halda því fram að með því að nota náttúruna, geta 

útikennsluverkefni átt þátt í að upphefja líkamlegan, tilfinningalegan, vitrænan, 

félagslegan og andlegan  grundvöll einstaklingsins. Það er því þar af leiðandi 

sambland náms í og í gegnum heim náttúrunnar sem skilgreinir útikennslu. Það að 

finna fyrir sólinni, vindinum og regninu, sjá villt dýr eða fylla vit sín af 

nýstárlegum hljóðum og lykt er ný reynsla fyrir marga í nútímasamfélagi. Auk 

þess sem náttúran býður upp á mikla skynjunar reynslu, er hún einnig vettvangur 

þar sem æðri kostir náms geta farið fram (Gilbertson, Bates, McLaughlin og 

Ewert 2006, bls. 5). Útinám er því allur sá lærdómur sem fer fram utandyra.  

Munurinn á útikennslu og útinámi er því í meginatriðum byggður á því hver það 

er sem framkvæmir, þ.e. kennarinn kennir og nemandinn nemur.   

                                                             
2 Margskynjunarreynsla er hér þýðing á ensku orðunum multisensory experiences. Þar er átt við 
reynslu sem fer fram á fjölþættan hátt og öll skyn mannsins notuð s.s. heyrn, sjón, lykt, snerting 
ofl. 
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2.2.2. Tegundir útináms 

Tegundir útináms eru fjölmargar og í þessum kafla verður fjallað um nokkrar af 

þeim sem til eru. Þær sem hér eru nefndar eru nokkrar af þeim sem hægt er að 

tengja inn í útikennslu í grunnskólum. 

 

Ævintýranám 
Ævintýranám er nám sem fer fram í náttúrulegu umhverfi eða ósnortinni náttúru 

með því að stuðla að líkamlegri færni og efla samskiptafærni í útiverkefnum 

(Gilbertson o.fl. 2006, bls. 8). Outward Bound3 eru líklega þekktustu samtökin 

sem kennd eru við þetta form náms.  Tilgangur Outward Bound er að efla 

sjálfskennd og sjálfstraust og að styrkja skilning á samfélaginu með því að standa 

frammi fyrir líkamlegum áskorunum í óbyggðaumhverfi.  Með því að þróa færni í 

útilegum, sigla á kanó, klettaklifur og siglingar, geta börn aukið/bætt 

samskiptafærni sína og tengsl við sjálfan sig og aðra. Ævintýranám er notað í 

mörgum tilfellum til að kenna líkamlega færni sem gerir einstaklingnum kleift að 

ferðast um náttúrulega umhverfið auk þess sem það er líka notað til að efla 

persónulegan vöxt (Gilbertson o.fl. 2006, bls. 8-9). 

 

Reynslunám 
Reynslunám er í raun þrennt: aðferð, iðja og lífsspeki.  Reynslunám er sá 

lærdómur sem verður til við raunverulega reynslu. Sú reynsla þarfnast mikillar 

skipulagningar af hálfu kennarans, sem studd er af íhugun, gagnrýninni greiningu 

og nýmyndun. Reynslunám er ekki eingöngu að öðlast reynslu utandyra, heldur er 

hún ögrandi og þarf að fylgja ströngum vísindalegum meginreglum. Reynslan er 

þar uppbyggð þannig að nemandinn er hvattur til að taka frumkvæði, taka 

ákvarðanir og vera ábyrgur fyrir afleiðingunum.  Hlutverk kennarans í 

reynslunámi er að tryggja að nemandinn fái námstækifæri, frekar en að hann fái 

reynslu sem leiðir ekki til náms eða leiðir til þess að „rangt“ nám fari fram 

                                                             
3 Outward Bound eru fræðslusamtök sem þjónustar fólk á öllum aldri og með mismunandi 
bakgrunn.  Samtökin bjóða upp á margs konar námskeið og ferðir um óbyggðirnar jafnt sem heima 
í skólastofunni og starfa þau aðallega í Bandaríkjunum (Outward Bound 2009). 
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(Association for Experiential Education 2009; Gilbertson o.fl. 2006, bls. 9-10).  

Fjallað er meira um reynslunám í kaflanum um hugmyndir fræðimanna þar sem 

Dewey og reynslunámskenning hans er m.a. til umfjöllunar. 

 

Óformlegt nám, formlegt nám og óhefðbundið nám 
Gilbertson og félagar (2006) skilgreina nám á þrjá vegu í bók sinni Outdoor 

Education – Methods and Strategies, í óformlegt, formlegt og óhefðbundið nám.  

Vettvangur óformlegs náms (nonformal education) er utan við formlega 

skólabyggingu, yfirleitt staðsettur í náttúrunni, hvort sem er í garði, skólalóð eða í 

óbyggðum.  Í flestum tilvikum eru þátttakendur þar sjálfviljugir. Gæði kennslu í 

óformlegu námi eru ekki minni en á öðrum vettvangi.  Meginmunurinn er fólgin í 

vettvangnum og því að ekki er alltaf þörf á námsmati. 

Formlegt nám (formal education) fer fram innan skipulagðs skólakerfis.  Þar þurfa 

nemendur að ná ákveðnum kröfum áður en hægt er að halda áfram á næsta stig.  Á 

þessum vettvangi geta kennarar þróað sterkasta lærdómssambandið með 

nemendum sínum.   

Óhefðbundið nám (informal education) er algerlega ákvarðað af nemandanum og 

hann stýrir því sjálfur. Í meginatriðum kenna nemendur  sér sjálfir. Óhefðbundið 

nám getur leitt af sér meira nám vegna umfangsins við tilraunir og skyssur. Hins 

vegar getur það einnig leitt af sér slæma tækni eða rangar upplýsingar og það 

getur verið erfitt fyrir leiðbeinanda að leiðrétta rangar venjur (Gilbertson o.fl. 

2006, bls. 10-11). 

Við útikennslu í grunnskólum er í raun farið inn á allar þessar þrjár 

skilgreiningar.  Vettvangur útikennslunnar er utandyra, líkt og í óformlega náminu 

þar sem í raun skiptir staðsetning ekki máli að öðru leyti en því að hún þarf að 

fara fram utanhúss.  Ef kennari, eða skólayfirvöld, velja að vera með útikennslu er 

nemandi skyldugur til að mæta líkt og í formlegu námi sem fer fram innan 

skólans.  Í útikennslu er oft gott að nota umræður eftir að verkefnum eða leikjum 

er lokið sem getur þróað gott samband kennara og nemenda. Ef leikir eru notaðir í 

útikennslu geta nemendur stýrt sér í meginatriðum sjálfir.  Kennari setur fram 

reglur leiksins og þann efnivið sem þarf en eftir það eru nemendur látnir sjá sjálfir 

um að framkvæma.  Þeir fá, líkt og í óhefðbundna náminu að sjá sjálfir um 
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tilraunir og skyssur en kennarinn er þó til staðar til að leiðrétta ef nemendur eru 

komnir langt út fyrir viðfangsefnið. 

 

2.2.3. Kennarar 
Ef litið er á kunnáttuna sem þarf til að mennta hóp fólks sem þekkir ekki hvert 

annað og mun brátt eyða auknum tíma saman í að læra um ákveðið efni, er sú 

kunnátta sem útikennari notar til að hlúa að samskiptafærni og tengslum við 

sjálfan sig og aðra svipaðar þeim sem allir kennarar nota. Útikennarinn þarf að 

skora á einstaklings- og hópnám, byggja upp samheldni hópsins og ná 

markmiðum kennslustundarinnar, allt sem þarfnast sérstakrar kunnáttu í 

mannlegum samskiptum. Af þeim sökum eru færnin í að mennta og kunnáttan til 

að kenna samskiptafærni og tengsl við sjálfan sig og aðra mjög lík (Gilbertson 

o.fl. 2006, bls. 6).  Þeir kennarar sem stunda útikennslu þurfa að vera undir það 

búnir að eiga við hvaða kringumstæður sem hugsanlega geta komið upp, þeir eru 

stöðugt að bæta við sína þekkingu og læra af öðrum. Enginn er svo vel lærður að 

hann þurfi ekki stöðugt að vera að bæta í reynslubankann og læra eitthvað nýtt eða 

læra fleiri aðferðir við einn hlut (Gilbertson o.fl. 2006, bls 16). Tæplega 400 

kennarar og leiðbeinendur (grunnskóla- og leikskóla-)  hafa sótt námskeið 

Náttúruskóla Reykjavíkur um útikennslu og er stöðug ásókn í þau námskeið.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sem gerð var meðal grunn- og leikskóla 

Reykjavíkurborgar bendir allt til þess að útikennsla sé í fjölmörgum skólum orðin 

hluti af almennu námi.  Talsvert hærra hlutfall grunnskóla en leikskóla hafa 

tileinkað sér aðferðina (Náttúruskóli Reykjavíkur 2008). Þessar niðurstöður þýða 

vonandi að útikennsla sé í mun meira mæli að ryðja sér rúm innan skólakerfisins 

og að kennarar séu almennt að fá meiri áhuga á þessari tegund kennslu.   

Vitneskja og skilningur kennarans á væntingum, hæfni, áhuga og reynslu 

einstaklingana í hópnum getur haft úrslitaáhrif á það hvernig til tekst í útinámi og 

hann þarf því að vera meðvitaður um ýmislegt bæði hvað varðar kennsluna sjálfa 

og hópinn. Einnig þarf hann að gera sér grein fyrir því að áhugi og væntingar 

nemendanna endurspegla ekki alltaf hans eigin áhuga og væntingar. Þó svo að 

kennarinn sé sjálfur mjög áhugasamur um það sem hann er að gera þá er ekki 

endilega víst að nemendurnir sjálfir hafi þennan sama áhuga. Það er því liður í 
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þessari kennslu eins og allri kennslu að glæða áhuga nemenda og missa ekki 

sjónar á því sem á að koma til skila (Gilbertson o.fl. 2006, bls. 44).   

  

2.2.4. Hvers vegna útikennsla? 
Margir foreldrar, ömmur og afar eiga minningar úr barnæsku um endalaust frelsi, 

daga þar sem þeir fóru að heiman um morgun, með nesti og var ekki búist við 

þeim heim aftur fyrr en um kvöldmatartíma.  Þau áttu ekki tölvuleiki, farsíma eða 

græjur og höfðu ekki Internetið - þau áttu bara vini, sem þau fóru út að leika með.  

Í dag er barnæskan öðruvísi og eftir því sem börn lifa meira kyrrsetulífi, fara 

áhyggjur vaxandi af auknum tilfellum offitu í barnæsku og öðrum atriðum 

tengdum líkamlegum og andlegum heilsuvandamálum (Danks og Schofield  2005, 

bls. 12). Samkvæmt rannsókn sem unnin var á starfssviði 

Heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri árin 2000-2001 kemur fram að aukin þyngd 

hefur áhrif á líðan nemenda sem og á námsárangur þeirra.  Sýnt var fram á að eftir 

því sem þyngdin var meiri kom fram samband við lakari námsárangur auk þess að 

líðan nemenda var verri (Magnús Ólafsson, Kjartan Ólafsson, Kristján M. 

Magnússon og Rósa Eggertsdóttir 2003). 

Til þess að börn vaxi eðlilega og öðlist nægan hreyfiþroska, styrk og fimi er 

nauðsynlegt fyrir þau að fá einhverja líkamlega áreynslu.  Samkvæmt 

ráðleggingum Lýðheilsustöðvar eiga börn að hreyfa sig í minnst 60 mínútur á dag 

og þar getur skólinn komið sterkur inn.  Vel búin, aðlaðandi og örugg skólalóð 

ýtir undir hreyfingu barna auk þess sem hægt er að flétta útikennslu og hreyfingu 

inn í aðrar kennslustundir (Gígja Gunnarsdóttir 2005). Norsk rannsókn sýnir að 

hreyfing barna er allt að tvöfalt meiri í útiskóla heldur en við hefðbundna 

skólakennslu.  Hjartsláttartíðni 14 nemenda í 6.bekk var mæld í tvo kennsludaga, 

einn útiskóladag og einn hefðbundinn kennsludag.  Meðalhjartsláttur nemenda við 

hefðbundinn skóladag var 90-118 slög á mínútu.  Aftur á móti var 

meðalhjartsláttur á útikennsludegi 125-145 slög á mínútu (Grønningsæter, Hallås, 

Kristiansen og Nævdal 2007).   

Þrátt fyrir aukningu kyrrsetunnar býður náttúran enn upp á leiksvæði, stað fyrir 

einfalda, frjálsa og heilbrigða skemmtun. Það að skoða umhverfi sitt allt frá 

barnæsku eykur hjá börnum forvitni á fullorðinsaldri til að vita meira um heiminn.  

Auðvitað vilja allir að börn sín vaxi upp, læs á tölvur og undirbúnir, með alla þá 
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færni sem þau þurfa til að lifa af í hinum nútíma heimi, en gæta þarf jafnvægis.  

Börn þurfa að læra hvernig á að nota búnað 21.aldarinnar án þess að missa 

meðfædda ást sína og virðingu fyrir óbyggðunum.  (Danks og Schofield  2005, 

bls. 12) 

Í nútíma samfélagi eru óbyggðirnar jafnt og þétt að öðlast vinsældir, ungt fólk 

jafnt sem gamalt, menn og konur, hafa reynt fyrir sér með útilífsiðkanir, og líkað 

vel. Því miður eru þó börnin yfirleitt útilokuð frá þessari hreyfingu. Á meðan 

fullorðna fólkið er úti að byggja upp hreysti, er barnið skilið eftir.  Afleiðingarnar 

af því verða mögulega önnur kynslóð sem telur að „íþróttir“ sé eitthvað sem 

þarfnast tveggja liða með að minnsta kosti fimm manns í hvoru - Kynslóð sem 

horfir á óbyggðirnar einungis sem bakgrunn teiknimynda. Ung börn geta þrifist í 

óbyggðum okkar tíma alveg jafn örugglega, þægilega og hamingjusamlega og 

börn gerðu áður.  Kennarar gætu þurft einhvern sérstakan búnað og gera nokkrar 

breytingar á áætlunum sínum. En þeir munu sannarlega fá umbun fyrir 

fyrirhöfnina og óþægindin. Með því að kynna börn fyrir náttúrunni, munu 

kennarar finna fyrir sérstakri nálægð.  Með því að hvetja börn til að snúa sér að 

náttúrunni er hægt að kveikja áhuga sem getur leitt til heilsusamlegs, 

uppbyggilegs lífs. Með því að þróa umhyggju fyrir óbyggðunum hjá næstu 

kynslóð, er hægt að stuðla að verndun þess í framtíðinni (Danks og Schofield  

2005, bls 12; Dorsey 1978, bls. 1-3). 

 

2.2.5. Kostir og gallar útikennslu 
Með hentugum og öruggum klæðnaði má auðveldlega bregðast við rysjóttri, 

íslenskri veðráttunni en hinsvegar er augljóst að fari maður aldrei nema sem 

snöggvast út undir bert loft og nái aldrei að ganga sér til hita, er auðvelt að komast 

á þá skoðun að Ísland sé með öllu óhentugt til útivistar nema örfáa sumardaga.  

Fyrsta reynsla flestra af útilífi kemur venjulega af ferðalögum með foreldrum.  

Það hversu mikið og hvernig fjölskyldan stundar útivist hefur mikil áhrif á börn 

og unglinga og getur útiveran sem tengist fjölskylduferðum átt drjúgan þátt í að 

þróa áhugasvið barna (Útilíf 1979, bls. 13-79).   

Það ætti þó ekki að koma á óvart, miðað við hina hefðbundnu skólastofu-

aðferð, að það þarf að taka tillit til nokkurra staðreynda sem tengjast því að kenna 

utandyra. Þær eru t.d. að utandyra geta nemendur orðið berskjaldaðri fyrir hættum 
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eins og vegna fólksflutninga, veðurs og almennrar slysahættu. Kennarar þurfa að 

hafa ákveðna sérþekkingu á því sem þeir eru að kenna, geta lagt mat á áhættu og 

brugðist við slysum.Við útikennslu þarf í sumum tilfellum sértækan búnað og 

áhöld og kennslustund getur orðið lengri en venjulegt er auk þess sem kostnaður 

fylgir ef flytja þarf nemendur á milli staða (Gilbertson o.fl. 2006, bls. 12).   

 

2.3. Hugmyndir fræðimanna 
Í þessum kafla verður fjallað um nokkrar hugmyndir og kenningar sem settar hafa 

verið fram. Þær sem hér koma tengjast allar á einhvern hátt því að í skólastarfi 

þurfi að vera boðið upp á fjölbreytt nám þar sem enginn nemandi sé eins og að 

fólk læri á mismunandi vegu.  Þar kemur útikennsla sterkt inn sem mögulegur 

vettvangur öðruvísi kennslu, sem hentar t.d. þeim sem eiga erfitt með að læra 

„beint af bókinni“. 

 

2.3.1. Gardner og fjölgreindakenningin 
Á síðustu áratugum hafa menn gert sér grein fyrir að hæfileikar mannsins eru 

mjög fjölbreyttir og að prófin sem eitt sinn ákvörðuðu greind, eru ekki lengur talin 

áreiðanlegur mælikvarði fjölbreytta hæfileika nemenda.  Einnig eru menn 

sammála um að hefðbundið skólastarf geri ekki ráð fyrir þessum fjölbreytileika og 

að tilfinningar skipti miklu máli fyrir velgengni í námi og starfi.  Margar 

kenningar hafa verið settar fram um fjölbreytileika mannlegrar greindar en ein 

þeirra er fjölgreindakenningin sem Howard Gardner, sálfræðingur og prófessor 

við Harvard-háskóla, setti fram árið 1983 (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi 

Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson 2004, bls. 17-28; Armstrong, Thomas 

2005, bls. 2-6).   

Fjölgreindakenning Gardners gerir ráð fyrir átta mismunandi greindarsviðum: 

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

hreyfigreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Sú 

níunda er tilvistargreind en hún hefur ekki enn verið skilgreind að fullu.   

Greindarsviðin eru ólík en engin greind er betri eða mikilvægari en önnur. 

Gardner vill því meina að það sé samfélaginu háð hvernig einstaklingar ná að 
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þroska greindarsvið sín en leggur áherslu á að hver og einn búi yfir öllum þessum 

greindum en noti þær á mismunandi hátt og mismikið.  Hver einstaklingur getur 

svo einnig haft sterkar og veikar hliðar innan sömu greindar.  Ef fólk áttar sig á 

muninum á þessum greindarsviðum gerir það sér betur grein fyrir því að allir hafa 

styrkleika á mismunandi sviðum og mismunandi hugmyndir um hvernig á að gera 

hlutina. Þetta getur gert öllum auðveldara að skilja aðra, lynda við þá og læra af 

þeim (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson 

2004, bls. 17-28; Armstrong, Thomas 2005, bls. 2-6).   

Í skólakerfinu hafa greindirnar í raun ekki verið jafnt metnar. Einungis tvær 

þeirra hafa sérstaklega verið hafðar í hávegum, málgreind og rök- og 

stærðfræðigreind. Nútíma samfélag gerir þó allt aðrar kröfur t.d.á vinnumarkaði 

þar sem nú er fyrst og fremst lögð áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í 

mannlegum samskiptum.  Afar erfitt getur verið fyrir kennara að taka tillit til 

ólíkra einstaklinga og eru börn og unglingar metin eftir hæfni á afmörkuðum 

sviðum. Almennt er þó viðurkennt að börn geta ekki skilið tilfinningar sínar eftir 

fyrir utan skólann fremur en líkama sinn og hefur líðan barna jafnt sem 

fullorðinna áhrif á nám og starf.  Í lífsleiknikennslu er nauðsynlegt að vinna 

markvisst með allar þessar greindir, veita börnum fjölþætt tækifæri og fræða þau 

um margvíslega hæfileika. Það þarf að hjálpa þeim að sjá á hvaða sviði styrkur 

þeirra liggur og samtímis að vekja áhuga og þjálfa færni á öðrum sviðum (Erla 

Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson 2004, bls. 17-

28; Armstrong, Thomas 2005, bls. 2-6). 

 

2.3.2. Dewey og reynslunám 
John Dewey  var bandarískur heimspekingur og menntafrömuður sem gaf út 

fjölda bóka m.a. um skóla- og menntamál.  Í bók sinni Reynsla og menntun sem 

kom fyrst út árið 1938 (og í íslenskri þýðingu árið 2000) segir hann frá þeirri 

skoðun sinni að þó að „öll sönn menntun eigi sér stað með tilstyrk reynslu merkir 

[það] ekki að öll reynsla stuðli að sannri eða jafngóðri menntun“ (bls. 35-36). 

Hann vill meina að ekki sé hægt að leggja reynslu og menntun að jöfnu þar sem 

að sum reynsla getur verið neikvæð í menntunarlegu tilliti eins og t.d. reynsla sem 

hefur þær afleiðingar að stöðva eða rangfæra frekari þroska. Dewey telur að það 
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sé ekki nóg að halda því fram að reynsla sé nauðsynleg heldur sé allt undir því 

komið hvers eðlis reynslan er. Reynslan getur komið fram á tvo vegu, annars 

vegar strax (það á bæði við um góða og slæma reynslu) og hins vegar geta áhrifin 

af henni komið fram seinna meir. Áhrif reynslunnar eru svo vandi kennarans þar 

sem það er í hans verkahring að skipuleggja athafnir sem vekja ekki andúð 

nemandans, virkja hann til frekari þátttöku og eru meira en stundargaman þar sem 

þær eiga að stuðla að æskilegri reynslu hans síðar (Dewey 2000, bls. 35-38).  

Gilbertson og félagar (2006) setja fram nokkrar meginreglur sem leiðbeina um 

hvernig á að nota reynslunám sem fræðilega nálgun í útinámi:  

� Raunveruleg reynsla - Til að athafnirnar séu reynslunám, þurfa þær að vera 

raunverulegar, ekki upphugsaðar. Vissar athafnir eru notaðar í útinámi til að 

fá fram hegðanir eða tilfinningar sem hægt er að yfirfæra á raunveruleikann. 

� Sameiginlegar athafnir - Til þess að öðlast mismunandi sjónarmið á reynslu, 

skal nota athöfn þar sem reynslan verður svipuð.  Þegar nemendur geta spáð í 

svipaða velgengni og viðfangsefni verða þeir hæfari til að ræða um hvað þeir 

hafa lært.   

� Skipulögð reynsla - Ekki má treysta á óundirbúnar uppákomur sem 

nemendurnir gætu lært af.  Þess í stað þarf að skipuleggja tímann og undirbúa 

tækifæri þar sem nemendurnir geta öðlast viðeigandi reynslu.   

� Leiðbeina námi nemenda – Hjálpa þarf nemendunum að fá skilning á 

reynslunni með því að setja hana í samhengi. Nemandi getur oft upplifað 

eitthvað og ekki áttað sig á atvikinu eða umfangi þess (Gilbertson o.fl. 2006, 

bls. 36-38).  

Öll reynsla lifir svo áfram í nýrri reynslu hvort sem menn óska þess eða ekki.  

Því er aðalvandi þess aðila sem byggir nám á reynslu að „velja þá tegund athafna 

sem lifa á frjóan og skapandi hátt í síðari reynslu“ (Dewey 2000, bls. 37-38). 

Samkvæmt Dewey verður því menntun eða nám í raun til við hvaða reynslu sem 

er, svo lengi sem reynslan var ekki neikvæð. Þessu er hægt að vera á móti ef t.d. 

hugsað er út í orðatiltækið „að læra af reynslunni“.  Þar getur „neikvæð reynsla“ 

komið að máli þar sem þar er yfirleitt átt við að maður læri af mistökum sínum, 

geri þau ekki aftur, heldur framkvæmi rétt í næsta sinn.   
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2.3.3. Fjölmenningarleg kennsla 
Fjölmenningarleg kennsla er uppeldisstefna sem sýnt hefur fram á ákveðnar 

lausnir á vandamálum sem geta skapast í fjölmenningarlegum samfélögum.  

Fjölmargar skýringar á fjölmenningarlegri kennslu hafa verið settar fram en 

fjölmenningarleg kennsla þýðir: „sameiginlegur lærdómur fólks af mismunandi 

þjóðerni, fólks með mismunandi menningarlegan og trúarlegan uppruna, fólks 

með mismunandi hæfni og ólíka getu á mismunandi sviðum“ (Guðrún Pétursdóttir 

2003, bls. 11). Fjölmenningarleg kennsla stuðlar að því að gera alla meðlimi 

samfélagsins fjölmenningarlega hæfa enda fjölskyldumynstur nemenda ólík, þeir 

fá ólíkt uppeldi, búa við ólíkan efnahag og búsetuskilyrði, hafa ólík áhugamál og 

ólíka hæfni og námsgetu (Guðrún Pétursdóttir 2003, bls. 11-12).  

Ungt fólk hefur ekki enn metið að fullu viðhorf sitt til fordóma, menningar, 

fjölmenningarsamfélagsins, rasisma og mótað sína eigin persónulegu sjálfsmynd. 

Viðhorf vina og fjölskyldu auk annarra sterkra áhrifavalda eins og fjölmiðla, 

bíómynda, bóka og fleiri miðla hafa einnig áhrif á viðhorf þeirra. Kennarinn þarf 

því að skoða vel hvernig hann getur skapað námsumhverfi þar sem nemendum 

finnst þeir öruggir og sem hvetur þá til að deila hugmyndum sínum, tilfinningum 

og áhyggjum.  Áður en byrjað er að fjalla um viðkvæm og tilfinningatengd 

málefni er mjög mikilvægt að unnið hafi verið með hópandann í bekknum og að 

traust hafi verið skapað milli nemenda. Í bekk þar sem ekki ríkir traust og 

samstaða, getur umfjöllun um viðkvæm málefni breyst í andhverfu sína og m.a. 

beinlínis ýtt enn frekar undir útilokun eða einelti ákveðinna nemenda. Með 

fjölmenningarlegri kennslu getur nemendum verið gefið tækifæri til að auka 

víðsýni sína, æfa samskipti og samvinnu og læra að takast á við fjölbreytileikann í 

umhverfi sínu auk þess að rannsaka fordóma, eðli þeirra og birtingarmyndir og 

skoða eigin viðhorf í því ljósi. Það getur verið erfitt að takast á við tilfinningar 

fólks og viðhorf. Í kennslustofunni er sjaldan auðvelt að rannsaka viðhorf og þarf 

stundum „að brjótast í gegnum þykkan vegg óöryggis eða varnarviðbragða áður 

en hægt er að virkja bekkinn í umræður um tilfinningar“ (Guðrún Pétursdóttir 

2003,bls. 13-14).  
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Á Íslandi er ekki lengur sjaldgæft að ungur hvítur Íslendingur eigi 

stjúpforeldra, ættingja af erlendum uppruna eða hörundsdökka vini. Sumir eru 

sjálfir, eða eiga foreldra, af blönduðum uppruna og enn aðrir hafa jafnvel sterkar 

skoðanir um fordóma og staðalmyndir vegna persónulegrar reynslu af árásum, 

einelti eða útilokun vegna útlits eða sérþarfa. Kennari getur því byggt kennslu sína 

á alls kyns fjölbreytileika og eru þær forsendur mikilvægar til að útskýra að fólk 

er mismunandi og menning þess getur verið margbreytileg.  Þá er ekki einungis 

verið að meina menningu tengda uppruna, heldur einnig að það sé mismunandi 

menning meðal fólks af íslenskum uppruna (Guðrún Pétursdóttir 2003, bls. 14). 

Í lífsleiknikennslu þarf alltaf að hafa fjölmenninguna í huga þar sem að hún 

mótar á margan hátt viðhorf nemenda.  Fjölbreytileikinn er þar í fyrirrúmi og er 

mikilvægt að vinna með hópandann og sýna fram á að enginn einstaklingur er 

eins.  Útikennsla getur þar verið stórt atriði og geta útileikir t.d. hjálpað til við 

hópandann þar sem að með leikjum getur innihald kennslunnar valdið mun meiri 

dýpt hjá nemendum og þeir upplifa efnið í gegnum eigin tilfinningar og reynslu.  

 

2.3.4. Hugsmíðahyggja 
Gilbertson og félagar (2006) tala um hugsmíðahyggju (e. constuctivism) sem eina 

mest notuðu kenninguna í nútíma menntun og á það einnig við um menntun sem 

fer fram utandyra.  Megin þema þessarar kenningar er að byggja á fyrirliggjandi 

þekkingu og reynslu nemenda til að hjálpa þeim að byggja eða smíða nýja 

þekkingu. Nálgun hugsmíðahyggjumannsins á námi gerir ráð fyrir því að nemandi 

komi í tíma með hafsjó af þekkingu, færni og reynslu sem mynda skilning 

hans. Hlutverk kennarans er að ákveða hvað nemandinn veit og byggja síðan á 

fyrirliggjandi þekkingu og reynslu til að nemandinn læri meira. 

Í kennslustund byggðri á hugsmíðahyggju þarf að hafa nokkur atriði í huga: 

� Fyrirfram mótaðar hugmyndir skipta máli – kennari þarf að taka sér tíma til að 

átta sig á skynjun/skilningi nemenda á umræðuefninu áður en hann hefur 

kennsluna. Hann má ekki líta fram hjá áhyggjum nemenda vegna þess hve 

hann þekkir efnið vel.   
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� Gera efnið viðeigandi – kennari þarf að nota dæmi sem nemendur þekkja svo 

þeir geti skilið á sínum eigin forsendum um hvað kennslan snýst.  

� Kenna heildarhugmyndir, ekki staðreyndir – kennari þarf að nota staðreyndir 

til að styðja við heildarhugmyndir. Allt of oft eru staðreyndir taldar upp til að 

leggja áherslu á málið en nemendur eiga oft erfitt með að muna.  Að kenna 

eintómar staðreyndir krefst stöðugs utanbókarlærdóms.  

� Skapa áskorun - að skora á nemandann getur hjálpað til við að skapa 

ósamræmi eða óþægindi sem geta virkað sem hvati til að breyta fyrirfram 

mótuðum hugmyndum nemenda svo þeir geti haldið áfram í námi sínu.   

� Bein reynsla er mikilvæg - með því að hjálpa nemendum að öðlast eins mikla 

beina reynslu og hægt er geta þeir yfirfært þekkingu sína og færni á það sem 

þeir hafa þegar lært. Þetta hjálpar til við að skapa endurskipulagningu á 

hugsunum sem hefur í för með sér nýtt hugarástand sem kalla má nám 

(Gilbertson o.fl. 2006, bls. 29-30).  

 

2.4. Útikennsla í lífsleiknikennslu 
Sífellt fleiri nemendur krefjast nýrra leiða í kennslu til þess að hafa jöfn tækifæri 

og aðrir til að læra vegna þess að hefðbundnar kennsluaðferðir henta þeim ekki. 

Námsörðugleikar eru ekki endilega meginástæðan heldur hafa nemendur hæfni á 

ýmsum ólíkum sviðum og geta því ekki endilega meðtekið innihald kennslunnar á 

þann hátt sem framsetning hennar krefst. Almennur skilningur fólks á kostum 

fjölbreytninnar og margbreytileikans er grundvallarforsenda allrar vinnu gegn 

fordómum og mismunun (sbr. umfjöllunin um fjölgreindir og fjölmenningarlega 

kennslu). Það er fyrst þegar einstaklingar í meirihlutahópi samfélagsins skilja og 

finna kosti og mikilvægi fjölbreytileikans fyrir samfélagið í heild í gegnum 

gagnvirk samskipti, að þeir leggja sig eftir því að horfa dýpra og leita eftir hæfni 

og getu hvers og eins. Það er þó ekki vegna þess að þeir hafi lært að umbera ólíka 

einstaklinga eða sætta sig við þá, heldur vegna þess að þeir skilja og til að vinna 

að sameiginlegum markmiðum sækjast þeir eftir ólíkum einstaklingum (Guðrún 

Pétursdóttir 2003, bls. 9).  

Mjög mikilvægt er að búa nemendur vel undir nýjar áherslur og breyttar 

kennsluaðferðir. Mismunandi tegundir samvinnunáms eða samvirknináms og 
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ýmsar æfingar og leikir eru þær kennsluaðferðir sem hafa hentað best til að ná 

markmiðum fjölmenningarlegrar kennslu. Innihaldið öðlast meiri dýpt hjá 

nemendum með því að nota leiki og þeir skynja námsefnið í gegnum eigin 

tilfinningar og reynslu. Samvinnunám hefur reynst henta einstaklega vel til að 

örva félagsþroska og samskiptahæfni nemenda. Þar læra nemendur hvað það er 

mikilvægt að komast að samkomulagi og taka ábyrgð hver á öðrum. 

Samvinnunám er í stuttu máli sagt kennsluaðferð sem byggir á því að nemendum 

er skipt í hópa og þeir leysa ákveðin verkefni í sameiningu (Guðrún Pétursdóttir 

2003, bls. 15-18). En þeir leysa ekki aðeins verkefnin saman, „heldur eru þeir 

samábyrgir fyrir því að allir í hópnum tileinki sér námsefnið“ (Guðrún 

Pétursdóttir 2003, bls. 18).   

Þegar samvinnunámsverkefni eru vel skipulögð læra nemendur að ná 

sameiginlegum markmiðum með því að vinna saman sem einstaklingar, sem hluti 

af hóp og sem samstarfsfólk. Þegar svo, við ákveðnar aðstæður, nemendur átta sig 

á kostum samvinnunnar er líklegra að þeir geri sér grein fyrir mikilvægi 

samvinnunnar í daglegu lífi utan skólans. Það er þó alls ekki nóg að nemendur 

læri um mikilvægi samvinnunnar heldur þurfa þeir „að finna í gegnum eigin 

reynslu að samvinna og jákvæð samskipti skila betri árangri“ (Guðrún Pétursdóttir 

2003, bls. 13;18). 

Í náttúrunni eru endalausir möguleikar til náms og margbreytileiki hennar er 

ótvíræður.  Í útikennslu fá nemendur að læra um raunveruleikann í 

raunveruleikanum auk þess að fá tækifæri til að nota öll skilningarvit sín ásamt 

persónulegri og beinni reynslu af raunveruleikanum. Nemendur fá einnig tækifæri 

til athafna, á forsendum námsgreinanna, eins og t.d. lífsleikni.  Þeir fá að leika sér 

af sjálfsdáðum, finna til forvitni, ímyndunar, upplifunar og samkenndar um leið 

og þeir þroskast.  Þetta býður upp á fjölbreyttari kennslu og námsaðferðir, betri 

heilsu og betri tengsl við viðfangsefni kennslunnar (Jordet, Arne Nikolaisen 1998, 

bls. 24).  

 

2.4.1. Leikir 
Lengi vel þótti leikurinn vera gagnslaus dægrastytting sem þyrfti að venja börn af 

sem fyrst. Fjöldi fræðimanna hafa rannsakað leik barna og fjallað um hann á 
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fræðilegan hátt og margir hafa eytt löngum tíma í að kanna hvaða hlutverki 

leikurinn gegnir.  Leikurinn er fjölþætt og yfirgripsmikið fyrirbæri og því hægt að 

skoða hann frá mörgum mismunandi sjónarhornum. Þótt vísindamenn séu 

sammála um ýmsa þætti leiks og ýmis einkenni, hafa þeir þó ekki komist að 

neinni einni sameiginlegri niðurstöðu auk þess sem þeir leggja ekki endilega sömu 

merkingu í orðið „leikur“.  Sumir fræðimenn telja að börn leiki sér til þess að fá 

útrás fyrir tilfinningar sínar og togstreitu.  Aðrir segja að hann sé til þess gerður að 

fá óskir sínar uppfylltar, styrkja sjálf sitt eða vinna bug á kvíða.  Enn aðrir telja 

tilgang leiksins vera að aðlagast samfélaginu og ríkjandi menningu og að tjá 

viðhorf sitt til lífsins, upplifana sinna og tilfinninga.  Að síðustu telja sumir að 

börn leiki sér einfaldlega til þess að leika sér, ánægjunnar vegna. Með þetta allt í 

huga er ljóst að leikurinn eflir alhliða þroska barnsins og lýsa tengslum leiksins 

við hina ýmsu þroskaþætti eins og líkams- og hreyfiþroska, tilfinningaþroska, 

vitsmunaþroska og félagsþroska. Með leik og markvissu leikuppeldi er stuðlað að 

heilbrigðum þroska barnsins, jafnt andlegum sem líkamlegum.  Það styrkir svo þá 

undirstöðu sem skyldubundið skólanám þarf að byggja á (Valborg Sigurðardóttir 

1991, bls. 11;107;136). 

Leikir henta vel sem hluti af kennslu þar sem þeir geta gert námið skemmtilegt 

og virkað hvetjandi á nemendur. Í námsferlinu geta leikir leitt athygli nemenda að 

ákveðnum athöfnum, þeir geta haft reglur og ef vilji er til þá geta þeir endað með 

sigurvegara.  Mikilvægt er að þekkja svæðið sem leikirnir fara fram á og 

fyrirbyggja slys með því að fjarlægja eða gera ráðstafanir vegna hugsanlegra 

slysagildra (Gilbertson ofl. 2006, bls 110-112). Allir útileikir, hvort sem farið er í 

þá um vetur, sumar, vor eða haust, hafa útivistargildi og þeir mest sem einhver 

ferðalög fylgja. Að sjálfsögðu er hægt að fara aðrar leiðir til að lifa skemmtilegu, 

farsælu og heilbrigðu lífi en að fara út í náttúruna en hún er ein leiðin sem að 

þessu marki leiðir og væri ákjósanlegast að sem flestir færu þá leið að einhverju 

leyti. Þá er haft í huga að fátt mun fremur tryggja farsæla framtíð þjóðarinnar en 

traust tengsl við landið sjálft (Útilíf 1979, bls. 37). 

Samkeppnisleikir leiða oft til þess að nemendur einangrist, vegna þess að aðrir 

eru hylltir. Verklag, búningar, bið eftir að eiga leik, sérstakir hæfileikar, strangar 

reglur, búnaður, þjálfarar, áhorfendur og val í lið – þar sem versti leikmaðurinn er 

kosinn síðastur – eiga enga hlutdeild í samvinnuleik. Þess í stað er metið hvernig 
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gekk miðað við okkar eigin síðustu frammistöðu, en ekki miðað við aðra 

leikendur.  Við lærum að samþykkja mistök okkar og hvernig á að vera stoð í 

mistökum annarra.  Þegar hlutverk hvers leikmanns er mikilvægt, verður enginn 

einangraður. Leikendurnir eru mikilvægari en leikurinn, okkur er annt um hvert 

annað, en ekki um strangar túlkanir reglna og hefða.  Leikir geta alið upp góða 

eiginleika eða slæma. Keppnisleikir leiða að samkeppni í öðrum hliðum lífsins en 

samvinnuleikir leiða að breiðari samvinnu með öðrum.  Í samkeppnisleikjum nær 

leikmaður markmiði sínu – sigri – aðeins ef öðrum leikmönnum misheppnast; allir 

nema sigurvegarinn enda uppi sem taparar og sigurvegarinn getur ekki annað en 

glaðst yfir tapi allra hinna.  Hefðbundin samkeppni er nauðsynlegur hluti af lífinu, 

en verður að innihalda lið misbresta; samkeppnisleikir bjóða upp á það mótvægi 

sem nauðsynlegt er í óhjákvæmilegum keppnum (Sobel 1983, bls. 1-2). 

 

2.4.2. Lokun 
Þegar talað er um aðstæðurnar, sem upplifaðar voru í leik (hvernig voru hlutirnir 

sagðir? Hvað var sagt? Hvernig var brugðist við? Hvernig leið mér?) á 

málefnalegan hátt, gerir það nemendum kleift að gera sér grein fyrir tilfinningum 

sínum.  Umræðurnar styrkja meðvitundina um hvað lærðist með leiknum en ef 

einungis er leikið og ekki unnið úr leiknum á eftir, hefur hann mun minna 

lærdómsgildi (Guðrún Pétursdóttir 2003, bls. 35). Þessi umræða er oft nefnd lokun 

þar sem hún bindur þátttakendur saman og er það síðasta sem þátttakendur heyra, 

þ.e. síðustu áhrif kennslunnar. Vegna tíma er lokunin oft felld út auk 

löngunarinnar við að draga upplifun leiksins á langinn.  Samt sem áður getur 

lokunin verið einn af mikilvægustu þáttum kennslunnar og án hennar getur 

hugsanleg merking og umbreytingakraftur upplifunarinnar tapast (Gilbertson ofl. 

2006, bls 92-96). 
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3. Rannsóknin 
Gerð var stutt könnun á notkun lífsleiknikennara á útikennslu og viðhorf þeirra til 

hennar.  Í könnuninni voru þátttakendur að auki beðnir um að útlista hvað það 

væri helst sem hindraði þá í að nota útikennslu og hvaða hugmyndir þeir hefðu að 

lausnum. Tilgangur rannsóknarinnar var að athuga hvort lífsleiknikennarar í 

grunnskólum nota einhverja útikennslu og ef ekki, hvernig hægt væri að styðja 

betur við þá til að auka útikennslu þeirra. Var spurningalistinn búinn til út frá 

tveimur rannsóknarspurningum: „Er útivist/útikennsla notuð í lífsleiknikennslu á 

Íslandi?“ og „Hvernig er hægt að bæta það ef svo er ekki?“.  

 

3.1. Aðferð 
Í þessum kafla verður farið nákvæmlega yfir hvernig rannsóknin var framkvæmd.  

Kaflanum er skipt í þrjú atriði, þátttakendur, mælitæki og framkvæmd og er farið 

yfir öll þau atriði sem tengjast rannsókninni og spurningakönnunin útskýrð. 

Spurningakönnunina má sjá í heild sinni í fylgiskjali 6.2., bls 59. 

 

3.1.1. Þátttakendur 
Þátttakendur könnunarinnar voru lífsleiknikennarar í grunnskólum á Íslandi.  Listi 

yfir alla grunnskóla landsins (þýðið) var sóttur á vefsíðuna www.menntagatt.is.  

Notast var við kerfisbundið slembiúrtak þar sem valinn var  þriðji hver skóli á 

landinu sem úrtak. Þýðið var 176 grunnskólar landsins og úrtakið því 59 skólar.  

Fremsti skólinn á listanum var valinn sem fyrsta úrtak (skólunum er raðað upp 

eftir póstnúmeri og stafrófsröð) og svo unnið kerfisbundið út frá því sem gerir 

skóla nr. 1, 4, 7, 10 o.s.frv. Kostir þess að draga kefisbundið slembiúrtak er að það 

er einfalt en ókosturinn getur verið að röð á þýðislista sé á einhvern hátt 

kerfisbundin svo að þeir sem valdir eru gætu á einhvern hátt verið öðruvísi eða 

skorið sig úr þýðinu á einhvern hátt. Sú hætta er þó sennilega afar lítil (Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson 2003, bls. 57-58). Sendur var tölvupóstur 

til stjórnenda þessara 59 skóla þar sem þeir voru beðnir um að senda bréfið áfram 

til þeirra kennara sem kenna lífsleikni og biðja þá um að taka þátt í könnuninni 

með því að smella á meðfylgjandi tengil.  Tengillinn var slóðin inn á 
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spurningakönnunina.  Svarhlutfall var 49% eða 29 einstaklingar af 59.  Hafa ber í 

huga að í flestum tilfellum eru nokkrir lífsleiknikennarar í hverjum skóla og því 

gætu einstaka þátttakendur verið frá sömu skólunum og úrtakið í raun fleiri en 59.  

Þátttakendur voru 26 konur og þrír karlar.  Af þessum 29 kenna 22 lífsleikni í 

skólum á landsbyggðinni en sjö í skólum á höfuðborgarsvæðinu.  Könnunin var 

nafnlaus og því ekki hægt að rekja niðurstöður til þátttakenda.   

 

3.1.2. Mælitæki 
Notast var við megindlega spurningaaðferð þar sem sami spurningalistinn var 

sendur til allra þátttakenda . Megindleg aðferðafræði byggist á tölum og því sem 

hægt er að mæla og telja.  Hún byggist á því að finna meðaltöl og dreifingu úr 

hverjum hópi og til þess að þær teljist góðar rannsóknir þurfa þær að byggjast upp 

á innra og ytra réttmæti, áreiðanleika og hlutlægni.  Áreiðanleiki er forsenda 

réttmætis og byggist á því að endurtekning á mælingu á sama hlutnum myndi 

leiða til svipaðrar niðurstöðu.  Í réttmæti felst að túlkun niðurstaðna og afrakstur 

mælinga sé réttur og er forsenda þess að niðurstöður rannsókna séu 

merkingabærar. Í hlutlægni felst að mælingin litist ekki af gildismati 

rannsakandans (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson 2003, bls. 222; 

232-233). Við gerð spurningalistans var gengið út frá rannsóknarspurningum auk 

fræðilegra heimilda.  Notast var við umsjónarkerfið K2 sem er í boði í Uglu, innri 

vef Háskóla Íslands. Við úrvinnslu rannsóknarinnar var notast við 

töflureikniforritið Microsoft Office Excel. 

 

3.1.3. Framkvæmd  
Byrjað var á að búa til þær spurningar sem mikilvægast þótti að fá svar við. Þær 

voru settar inn í umsjónarkerfi sem kallast K2 en þá þurfti að gera allnokkrar 

breytingar á þeim þar sem kerfið býður ekki upp á  nema einfalda svarmöguleika. 

Úrtakið var svo valið og spurningalistinn sendur til skólastjórnenda þeirra skóla 

sem valdir voru í tölvupósti. Stjórnendurnir voru beðnir um að senda póstinn 

áfram til þeirra kennara sem kenna lífsleikni við skólann og biðja þá um að taka 

þátt í könnuninni.  Tekið var fram í tölvupóstinum að könnunin væri nafnlaus og 

því væri ekki hægt að rekja niðurstöður til þátttakenda.  
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Átján spurningar voru í listanum, þar af þrjár opnar spurningar. Þeim átti að svara 

með því að velja á milli tveggja eða fleiri valmöguleika, eða skrifa texta í 

textabox. Spurningalistanum var skipt í fjóra hluta: 1. Almennar spurningar  2. 

Lífsleikni í skólanum  3. Áhugi og undirbúningur  og 4. Útikennsla við skólann.   

Reynt var að hafa spurningarnar eins hnitmiðaðar og skýrar og hægt var.   

 

3.2. Niðurstöður 
Hér á eftir koma niðurstöður rannsóknarinnar og er þeim raðað upp í sömu fjóra 

flokka og spurningakönnunin. 

 

3.2.1. Almennar spurningar 
Af þeim sem svöruðu könnuninni voru 3 karlar og 26 konur.  Af þessum 29 kenna 

22 einstaklingar í skólum á landsbyggðinni en 7 í skólum á höfuðborgarsvæðinu.  

Allir karlarnir sem svöruðu vinna í skóla á landsbyggðinni og þar af leiðandi voru 

það allt konur sem vinna á höfuðborgarsvæðinu. 

 

3.2.2. Lífsleikni í skólanum 
Langflestir þátttakenda, eða 20 manns, kenna einungis einum árgangi lífsleikni 

(ekki var spurt um hversu mörgum bekkjum innan hvers árgangs væri kennt). 

Fjórir  kenna tveimur og þrír kenna þremur árgöngum, einn kennir fjórum og einn 

sex árgöngum.  Allir þátttakendur kenna einnig eitthvað annað fag við skólann. Á 

mynd 1 má sjá hlutfall svara við spurningunni „valdir þú að kenna lífsleikni eða 

varstu sett/ur í starfið?“ Fjórir þátttakendur, einn karl og þrjár konur völdu það en 

aðrir segjast hafa verið settir í starfið (eða beðnir um að taka það að sér).  
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Mynd 1. Skipting þátttakenda eftir því hvort þeir völdu að kenna lífsleikni eða 
voru fengnir til þess 

 

3.2.3. Áhugi og undirbúningur 

Þegar kennararnir voru spurðir um áhuga sinn á útivist og útiveru, (utan skólans, í 

sínum frítíma) svöruðu 20 að áhuginn væri nokkuð, eða mjög mikill, sex voru 

hlutlausir og þrír hafa frekar lítinn áhuga. Á mynd tvö má sjá hve mikinn áhuga 

kennarar hafa á útivist og útiveru í frítíma sínum. 

 

Mynd 2. Áhugi þátttakenda á útivist og útiveru 

Eins og sjá má á mynd 3 svöruðu langflestir spurningunni „fékkstu einhvern 

undirbúning fyrir útikennslu í námi þínu?“ á þá leið að þeir teldu sig ekki hafa 

fengið neinn undirbúning eða mjög lítinn.  Einungis einn kennari taldi sig hafa 

fengið mikinn undirbúning og tveir sögðust hafa fengið nægilegan.   

24; 83%

4; 14%

1; 3%

Valdir þú að kenna lífsleikni eða varstu sett/ur í 
starfið?

Var sett/ur í starfið

Valdi að kenna 
lífsleikni

Skilaði auðu

8

12

6

2
1

0

2

4

6

8

10

12

14

Mjög 
mikill

Nokkuð 
mikill

Hlutlaus Nokkuð 
lítill

Mjög 
lítill

Fj
ö

ld
i þ

á
tt

ta
ke

n
d

a

Hver er áhugi þinn á 
útivist / útiveru? 



29 
 

 

Mynd 3. Undirbúningur í kennaranámi fyrir útikennslu 

Þeir sem svöruðu þessari spurningu játandi, hvort sem það var mikill, 

nægilegur eða lítill undirbúningur, voru beðnir um að nefna hvaða nám, námskeið 

eða þjálfun það hefði verið. Svörin voru mjög misjöfn og yfirleitt voru nefnd 

einhverskonar námskeið eða að undirbúningurinn hefði verið hluti af 

kennaranáminu. Önnur atriði sem þátttakendur svöruðu voru námskeið í tengslum 

við leikskóla, hjálparsveitarstarf og skátastarf og námskeið erlendis. Svör 

kennaranna má sjá í heild sinni í fylgiskjali 6.3., bls. 61. 

Við spurningunni „Hvernig undirbúning (menntun, þjálfun) myndir þú telja 

mikilvægastan / bestan / hagnýtastan til að kenna lífsleikni úti?“ komu nokkur 

svör sem flest fólu í sér að það vantaði hugmyndabanka, fleiri námskeið, 

sýnikennslu og verklega kennslu. Í þessari spurningu var beðið um huglægt mat 

og má sjá svör þeirra ellefu kennara sem svöruðu, í heild sinni í fylgiskjali 6.3., 

bls. 61. 

 

3.2.4. Útikennsla við skólann 
Í könnuninni voru þátttakendur spurðir að því hvort þeim væri kunnugt um að 

útikennsla væri viðhöfð í einhverjum námsgreinum í þeirra skóla (spurning 4.1.). 

Því  svaraði 21 þátttakandi játandi.  Þeir voru beðnir um að útlista hvaða 

námsgreinar það væru og svör þeirra má sjá á mynd 4. 
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Mynd 4. Útikennsla eftir námsgreinum í skólum þátttakenda 

Þarna má sjá að náttúrufræði og íþróttir hafa verulega yfirburði hvað útikennslu 

varðar og þar á eftir koma stærðfræði og heimilisfræði.   

Spurningunni „Hefur útikennsla verið notuð í lífsleikni í þínum skóla?“ 

svöruðu 18 játandi,aðrir neitandi, en við spurningunni „hefur þú áhuga á að nota 

útikennslu í lífsleiknitímum?“ svöruðu 26 einstaklingar já og 3 nei.   

Átján þátttakendur hafa notað útikennslu í lífsleiknitíma. Þeir voru spurðir með 

hvaða hætti það hafi farið fram og voru svörin á þann hátt að flestir notuðu leiki 

eða vettvangsferðir eins og sjá má á mynd 5. 
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Mynd 5. Aðferðir sem þátttakendur hafa notað við útikennslu í lífsleikni 

Allir þeir kennarar sem notað hafa útikennslu í lífsleiknikennslu sinni mæla 

með notkun hennar. 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvað myndi helst hindra þá í að nota 

útikennslu voru svörin einkum á þann veg að ef það væri eitthvað sem hindraði þá 

væri það helst tímaleysi (vegna stuttra kennslustunda) og hugmyndaleysi þeirra. 

15 þátttakendur svöruðu að það væri ekkert sem hindraði þá í að nota útikennslu. 

Fimm þeirra hökuðu þó einnig við einstaka atriði sem myndu hindra þá í að nota 

útikennslu. Þar af var hugmyndaleysi nefnt þrisvar sinnum, fjármagn og skortur á 

sértækum búnaði einu sinni hvort og tveir nefndu að það væri annað sem myndi 

hindra þá.  Öll svörin má sjá á mynd 6. 
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Mynd 6. Þær hindranir sem þátttakendur telja að standi í vegi fyrir því að þeir 

stundi útikennslu. 

 

Að síðustu var spurt hvað það væri sem myndi veita þeim mestan stuðning við 

að færa kennslu í auknum mæli út.  Svörin við því fólu að mestu leyti í sér að það 

væri gott að hafa hugmyndabanka til að ganga í, að þeir gætu farið á námskeið og 

svo að veðrið mætti vera betra.  Svör kennaranna í heild sinni má sjá í fylgiskjali 

6.3., bls. 61. 
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3.3. Umræða 

Það vakti strax athygli mína þegar niðurstöðurnar komu að 83% þeirra sem 

svöruðu spurningunni „Valdir þú að kenna lífsleikni eða varstu sett/ur í starfið? 

(þ.e. varstu beðin/n um að taka þessa kennslu að þér eða baðst þú um það 

sjálf/ur?)“ sögðust hafa verið settir í starfið.  Einungis fjórir kennarar höfðu valið 

það sjálfir að kenna lífsleikni. Þetta fannst mér mjög merkilegt í ljósi þess hve 

mikilvægt það er fyrir lífsleiknikennara að hafa brennandi áhuga og metnað á 

námsgreininni þar sem huga þarf vel að undirbúningi hennar og alltaf ber að hafa 

það í huga að námsefnið er afar persónulegt.  Þarna skiptir máli að hafa rétta 

kennara, sama hvort færa eigi kennsluna út eða ekki.  Það á við í lífsleiknikennslu 

eins og annars staðar – kennarar verða að hafa áhuga á því sem þeir eru að kenna, 

annars missa nemendurnir sjálfir áhugann (Aldís Yngvadóttir 2002). 

Þrátt fyrir að langflestir þátttakenda (20 af 29) hafi nokkuð mikinn eða mjög 

mikinn áhuga á útivist eða útiveru virðast ekki margir þeirra hafa sóst eftir því að 

fara í áfanga eða á námskeið um það efni í námi sínu. Auðvitað er möguleiki á að 

það hafi hreinlega ekki verið í boði sem val í skóla þeirra en greinilegt er að 

þátttakendur hafa ekki fengið neinn almennilegan undirbúning fyrir útikennslu.  

Langflestum þátttakendum langaði að fara meira á námskeið, fá sýnikennslu og 

verklega kennslu um útikennslu. Í Háskóla Íslands er ágætt úrval námskeiða í boði 

sem tengjast útivist á einhvern hátt.  Þar má nefna námskeiðin útivist og útinám,   

Útinám og útikennsla, útivist – ferðamennska á vatni, útivist – klettaklifur, og 

ferðamennska og rötun (Háskóli Íslands 2009a). Ef vilji er fyrir hendi geta því 

kennarar valið úr fjölbreyttu úrvali námskeiða sem tengjast útivist. 

Þegar svör þátttakenda um hvaða fög það væru helst sem notuðu útikennslu 

komu aðalniðurstöðurnar ekki mjög á óvart.  Náttúrufræði og íþróttir hafa þar 

yfirburði en merkilegast fannst mér hvað heimilisfræðin kom sterkt inn (8 

þátttakendur vita af útikennslu í heimilisfræði í sínum skóla).  Kennarar eru 

greinilega smám saman að verða meðvitaðri um að útikennslu sé hægt að nota í 

fleiri námsgreinum en þeim sem lengi hafa verið stundaðar sem er auðvitað ekkert 

nema frábært. Í niðurstöðum rannsóknar Náttúruskóla Reykjavíkur kom þó fram 

að í þeim skólum sem útikennsla var notuð reglulega, dregur verulega úr 

útikennslu þegar nemendur komast á unglingastig (Náttúruskóli Reykjavíkur 
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2008).  Hins vegar var einnig athyglisvert að sjá að þátttakendur í 8 skólum vissu 

ekki til þess að útikennsla væri stunduð í neinni grein í þeirra skóla. 

Ákveðið misræmi kemur fram í svörum þátttakenda við tveimur spurningum.  Í 

spurningunni „hefur útikennsla verið notuð í lífsleikni í þínum skóla?“ svöruðu 18 

henni játandi.  Í spurningunni um hvort þeir hefðu notað útikennslu í lífsleiknitíma 

svöruðu einnig 18 þeirri spurningu játandi, en það voru í nokkrum tilfellum ekki 

þeir sömu og höfðu svarað fyrri spurningunni játandi. Þrátt fyrir að „einungis“ 18 

hafi notað útikennslu í lífsleiknitíma hafa greinilega mun fleiri áhuga á að gera 

það.  26 þátttakendur svöruðu spurningunni „hefur þú áhuga á að nota útikennslu í 

lífsleiknitímum?“ játandi en einungis þrír sögðu nei.  Því er augljóst að það er 

eitthvað sem er að hindra þá, hvort sem það er raunveruleg hindrun eða almenn 

leti að hafa ekki verið farnir að stunda útikennslu. 

Þegar spurningunni um hvað það væri helst sem myndi hindra þá í að nota 

útikennslu kom mér ekki beint á óvart að þar væri hugmyndaleysi og tímaleysi 

efst á blaði.  Það kom mér þó sérstaklega á óvart að enginn þátttakendanna nefndi 

áhugaleysi nemenda sem mögulega hindrun (þrátt fyrir að einn kennari hafi nefnt 

það í annarri spurningu að nemendur kynnu ekki að klæða sig til útiveru og þyrfti 

helst að byrja snemma á útikennslu (meðan þau eru enn ung) ef nota eigi 

útikennslu fyrir eldri árganga). Ákveðið misræmi kom einnig fram í svörum við 

þessari spurningu því að 15 þátttakendur nefndu að það væri engin hindrun, þeir 

gætu stundað útikennslu að vild en 5 þeirra krossa þó við einhverjar hindranir. 

Þegar svörin við rannsókninni eru athuguð út frá rannsóknarspurningunum 

kemur í ljós að meirihluti (18 af 29) þeirra sem svara spurningunni um hvort þeir 

hafi notað útikennslu í lífsleiknitíma, svara henni játandi.  Því má segja að 

útikennsla sé notuð í lífsleiknikennslu á Íslandi að einhverju leyti.  Þegar seinni 

rannsóknarspurningin er skoðuð, um hvernig hægt sé að bæta það ef svo er ekki 

og styðja betur við kennara, komu fjölmörg svör frá kennurunum.  Langflestar 

fólu þó í sér að það væri mjög gott ef það væri til einhverskonar hugmyndabanki 

sem kennarar gætu gengið í, sem væri sameiginlegur svo allir þyrftu ekki að vera 

að vinna sömu vinnuna aftur og aftur.  Margir kennaranna væru líka til í að fá 

meiri þjálfun í útikennslu í formi kennslu á leikjum, námskeiðum, sýnikennslu og 

verklegri þjálfun.  Ég ætla því að koma með hugmyndir að nokkrum leikjum sem 
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gagnast geta í lífsleikni (sjá fylgiskjal 6.1.), en endalaust er þó hægt að bæta í 

þann banka.  Langbest er fyrir kennara ef þeir geta fengið að prófa leikina sjálfir, 

með öðrum kennurum til að sjá hvernig þeir virka. 

Margir kennarar settu líka veðrið fyrir sig sem kom mér ekki beint á óvart. Þó 

er það mín skoðun að þar sem að við búum á Íslandi, þar sem veður eru ansi 

misjöfn og breytast reglulega og oft á tíðum mjög hratt, sé veðrið ekki eitthvað 

sem við Íslendingar ættum að setja fyrir okkur.  „Ekkert veður er vont veður, ef þú 

bara klæðir þig rétt“ hefur oft heyrst sagt og eru það orð að sönnu.  Ef nemendum 

er kennt frá unga aldri að klæða sig rétt, að það þýði lítið sem ekkert að kvarta yfir 

veðrinu og þeim þess í stað kennt að njóta þess að vera úti, sama hvernig viðrar, 

ætti veðrið ekki að vera fyrirstaða.  Hafa þarf þó í huga viðleitni kennarans sjálfs 

til útivistar þar sem það gagnast nemendum ekki neitt ef kennarinn hefur engann 

áhuga á útikennslu.  
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4. Lokaorð 
Í náttúrunni gefast ótal tækifæri þar sem reynir á hreyfifærni barna.  Í útikennslu 

víkur hinn hefðbundni rammi skólastarfsins fyrir margbreytileika náttúrunnar.  

Borðum, bókum og tölvum er skipt út fyrir himinn, gras og tré.  Nemendur fá 

ótakmarkað pláss fyrir starf sem reynir á fjölbreytta hreyfifærni.  Útikennsla er því 

frábær kennsluaðferð sem nær vel til nemenda auk þess sem hún gerir 

viðfangsefni kennslustundarinnar áþreifanlegri og skemmtilegri. Vona ég að sem 

flestir skólar taki upp útikennslu í einhverjum mæli, í sem flestum námsgreinum, 

aukalega við það sem nú er gert.  Sýnt hefur verið fram á að lífsleiknikennarar eru 

að nota að einhverju leyti útikennslu í kennslu sinni en hugmyndaleysi hamlar 

þeim að stórum hluta. Það er því von mín að hugmyndabankinn komi að góðum 

notum við að auka útikennslu í lífsleikni, sem og í öðrum greinum 
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6. Fylgiskjöl 

6.1. Hugmyndabanki 
Leikir eru áhrifarík tól sem er hægt er að nota á margvíslegan hátt.  Leikir koma 

þér í tengsl við annað fólk, þeir byggja upp samband milli einstaklinga, gera alla 

jafna og fyrst og fremst kalla fram hlátur sem hjálpar fólki að skemmta sér. Þegar 

leikur hefur það að markmiði að bæta hópanda, sjálfsálit, sjálfsbjargarviðleitni 

o.s.frv. er hægt að beina leiknum í þá átt að hann auki nám allra sem taka þátt.  

Einn leikur getur fókusað á mörg markmið hverju sinni en sama leiknum er líka 

oft hægt að breyta þannig að hann einblýni bara á eitt markmið í einu, svo 

leikurinn er öðruvísi í hvert sinn sem hann er leikinn.  

 Leikjum sem byggja á samvinnu er auðvelt að stjórna, spennandi að taka þátt í, 

þeir eru ögrandi og eru yfirleitt alltaf uppáhalds leikirnir til að leika. Einn 

einfaldur leikur getur tekið á félagsfærni, samskiptum og reiðistjórnun, 

sjálfstrausti, samloðun hópsins, samkennd og mati á hverjum einstakling innan 

hópsins.  Jafnvel þótt hægt sé að finna öll þessi atriði í leik er ekki alltaf hægt að 

sjá það meðan leikurinn er leikinn.  Atriðin koma oft ekki upp á yfirborðið fyrr en 

hópurinn kemur saman til að ræða um leikinn og þess vegna er umræða (lokun) 

mjög mikilvæg.  

Vegna þess hve hópeflisleikir eru að verða vinsælir er sífellt erfiðara að finna 

leiki sem enginn í hópnum hefur farið í.  Suma leiki er hægt að fara í aftur og aftur 

en hópeflisleikir eru mun áhrifaríkari þegar þeir eru alveg nýjir öllum í hópnum.   

 

 

Hér á eftir koma lýsingar á 12 leikjum sem byggja á hugmyndafræði 

lífsleikninnar, þar sem meðal annars er tekið á hópefli, sjálfsáliti og samskiptum.  
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Loftbólu-þrautin 

Jafnvel eitthvað eins einfalt og að búa til sápukúlur getur orðið að alveg nýju, spennandi ævintýri 

þegar verkefnið framundan er krefjandi og hópurinn þurfi að vinna saman, vera úrræðagóður, og að 

lokum finna svarið.   

Markmið 

Að vinna saman með öðrum, sem meðlimur í hóp.  Að leysa vandamál og gera tilraun til að leysa 

krefjandi verkefni sem hópur. 

Hverjir 

Fólk sem hefur hæfileikann til að leysa vandamál, en þarf að vinna að því að nota hæfileika sína til 

samvinnu þegar verið er að leysa vandamál í hóp. 

Hópastærð 

2-4 þátttakendur (eða skipta stórum hóp í minni hópa af 2-4 hverjum) 

Efni 

• Skál 

• Fljótandi sápa eða uppþvottalögur 

• Vatn 

• Drykkjarrör 

• Garn 

 

Lýsing 

Gefðu hópnum allan efniviðinn og útskýrðu fyrir þeim að þeirra verkefni er að búa til sápukúlur (sem 

svífa í loftinu) úr því sem þú hefur látið þau fá.  Skoraðu einnig á þau að gera eins stóra kúlu og þau 

geta. 

Vísbending : Sápunni og vatninu getur verið blandað saman til að búa til veika sápukúlublöndu, svo 

bara það að gera kúlu er áskorun en með því að blanda því rétt er það auðveldara.  Garnið getur verið 

notað til að gera sápukúlur með því að setja bút af bandinu gegnum tvö rör og binda það saman í 

lykkju þannig að það myndi ferning þegar þú ert búinn.  Haltu þá í rörin og dýfðu því í sápublönduna 

og reyndu að búa til sápukúlu.  Þú gætir þurft að klippa rörin í tvennt til að búa til smærri kúlur.  Eða 

einfaldlega notaðu fingurna til að mynda hring sem getur verið notaður til að búa til kúlur. 
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Umræðuhvatar 

1. Var þetta verkefni ergilegt fyrir einhvern í hópnum?  Ef svo, af hverju?  Ef ekki, af hverju? 

2. Hvernig komst hópurinn að lausninni? 

3. Var nauðsynlegt  að vinna með öðrum til að ljúka verkefninu? Af hverju eða af hverju ekki? 

4. Hvernig gerði samvinna með öðrum framkvæmd verkefnisins auðveldari?  Eða gerði hún það 

erfiðara fyrir þig? 

5. Hverju miðlaðir þú af þér til hópsins? 

6. Hvernig leið þér með þitt framlag? 
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Fótabrú 

Að leysa vandamál er auðvelt þegar þér eru gefnir allir liðir svarsins.  Hins vegar, þegar 

svarinu þarf að vera pússlað saman, verður það allt í einu mun erfiðara að leysa auðvelt 

vandamál.  Það er á þannig tímum sem hópur fólks getur komið saman og brotið heilan 

sameiginlega um hvernig á að leysa vandamálið 

Með smá samvinnu og smá hugsun getur verkið verið leyst frekar hratt og þá þurfa 

hópmeðlimir að hjálpa hverjum öðrum að framkvæma lausnina með því að vinna saman. 

Markmið 

Að vinna saman sem partur af liði til að leysa vandamál og að leysa erfitt verk 

Hverjir 

Fólk sem getur leyst vandamál en þarf að læra að gera það með hópi af fólki 

Hópastærð 

4 eða fleiri 

Efni 

• 10 flöt spjöld eða pappabútar (u.þ.b. 1x1 meter eða aðeins stærra) 

 

Lýsing 

Útskýrðu fyrir hópnum að þeir þurfi að koma hópnu sínum frá einum enda svæðisins til hins 

endans.  Reglurnar eru að þau mega aðeins nota spjöldin sem þeim eru gefin til að komast 

yfir.  Þau mega ekki snerta jörðina á neinum tímapunkti á meðan þau reyna að komast yfir, 

en mega stíga á spjöldin.  Þegar spjald hefur verið lagt á jörðina má ekki færa það, (nema að 

hópurinn ákveði að byrja upp á nýtt og taka upp öll spjöldin).  Einnig, um leið og einhver 

stígur á spjald má hann einungis halda áfram en ekki fara til baka. 

Á þessum tímapunkti, skiptu hópnum í tvennt og gefðu hvorum hóp fyrir sig 5 spjöld (eða 

nægilega mörg til þess að komast hálfa leið yfir en alls ekki lengra, með því að leggja þau 

niður og stíga á þau til að búa til „brú“).  Útskýrðu að þetta þurfi að gera í minni hópum svo 

að þú þurfir að skipta þeim.  Láttu hópana vera í sitthvorum enda svæðisins, eins langt frá 

hvor öðrum og svæðið leyfir (en láta þá snúa að hvor öðrum).  Biddu þau um að koma upp 

með áætlun sem mun koma litla hópnum þeirra hinum megin svæðisins með því að virða 

allar reglurnar. 
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Á þessum tímapunkti munu báðir hóparnir reyna að komast yfir, sem er mjög erfitt þar sem 

þeir hafa ekki nægilega mörg spjöld til að búa til brú nema að þeir átti sig á að liðin tvö verði 

að hittast í miðjunni og hjálpa hvoru öðru að komast yfir með því að búa til eina stóra brú.  

Vegna þeirrar staðreyndar að það má ekki fara til baka mun þurfa dálitla samvinnu til að 

komast framhjá hverju öðru í miðjunni þegar hóparnir eru að fara í öfugar áttir. 

Þetta er skemmtilegt og þeim mun færri vísbendingar sem þú gefur þeim mun betra og þeim 

mun lengra í burtu hóparnir eru frá hvorum öðrum, þeim mun áhrifaríkari er leikurinn. 

Umræðuhvatar 

1. Hvað þurfti frá báðum hópum til þess að þessi leikur heppnaðist? 

2. Hvernig leið ykkur þegar leiðir ykkar lágu saman við hitt liðið á miðri brúnni? 

3. Er einhverntíman tími í lífi ykkar þar sem þið þurfið að treysta á aðra til þess að  

ganga vel í einhverju? Hvenær og hvað gerið þið? 

4. Er það einhverntíman erfitt fyrir ykkur að biðja um hjálp frá öðrum? Af hverju? 

5. Hvenær ættuð þið að biðja um hjálp frá öðrum? Gerið þið það? 
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Yfir, Undir, Í gegn 

Ef þú hefur einhverntíman komið að gaddavírsgirðingu, veistu að það eru þrjár leiðir til að 

komast hinum megin (án þess að skera á hana).  Þú getur farið yfir hana, undir hana og í 

gegnum bilið. 

Í þessum leik getur fólk annað hvort farið yfir, undir eða í gegnum böndin, alveg eins og þau 

myndu gera með gaddavírsgirðingu.  Nema að það eru fáeinar auka reglur sem þarf að fylgja 

sem bætt er við þrautina, og auðvitað verður samvinna aðalhráefnið sem þarf til þess að 

hópnum gangi vel. 

Markmið 

Að vinna saman sem hópur til að leysa vandamál og að byggja traust og samskipti meðal 

hópmeðlima á meðan það þarf að huga að öryggi allra í ferlinu.   

Hverjir 

Fólk sem þarf að læra að leysa verkefni sem hópur. Fólk sem þarf að læra að vinna með 

öðrum og treysta á aðra um hjálp.  Fólk sem þarf að læra að vera áreiðanlegt. 

Hópastærð 

5 eða fleiri 

Efni 

• 2 langir kaðlar 

• Eitthvað til að binda kaðlana á milli (t.d. tré, blakstangir o.s.frv.) 

 

Lýsing 

Bittu kaðlana tvo fast, lárétt milli trjánna tveggja (eða hvað sem er sem þú finnur til að binda 

þá á milli) svo að það sé nægilega mikið pláss fyrir hvern meðlim hópsins til að koma líkama 

sínum á milli þeirra, en þannig að þeir gætu þurft hjálp við að gera það.  Hæð kaðlanna getur 

verið mismunandi milli hæfnisstigi hópsins og stærð hópmeðlima. 

Þegar kaðlarnir eru komnir á réttan stað skoraðu þá á hópinn að koma öllum meðlimum frá 

annari hlið kaðlanna yfir á hina á velheppnaðan hátt.  Útskýrðu svo fyrir þeim eftirfarandi 

reglur fyrir þennan leik: 
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1. Enginn má snerta kaðlana á neinum tímapunkti, annars þarf allt liðið að byrja upp á 

nýtt. 

2. Ein persóna verður að fara yfir efri kaðalinn 

3. Ein persóna verður að fara undir neðri kaðalinn 

4. Afgangur liðsins verður að fara á milli kaðlanna tveggja 

5. Það má ekki fara í kringum kaðlana (þ.e. fara t.d. hringinn í kringum tréð) 

Leggðu áherslu á öryggi og samvinu í gegnum þetta verkefni 

 

Umræðuhvatar 

1. Hvernig heldur þú að liðinu þínu gekk í þessu verkefni? 

2. Hvað var erfiðasti parturinn? 

3. Hvað þurftir þú að gera til að þetta gengi vel? 

4. Hvaða hlutverk tókst þú að þér á meðan á verkefninu stóð? 

5. Hvaða hlutverk tekur þú venjulega að þér þegar þú ert í samvinnu-aðstæðum? 

6. Hvenær í lífi þínu er samvinna mikilvægur hlutur? 

7. Hvaða samvinnuhæfileika þarft þú að bæta þig í? Í hverjum ertu góð/ur? 
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Vitinn 

Viti leiðbeinir skipum réttu leiðina í þoku og myrkri næturinnar og í burtu frá hættum.  

Skipstjóri skips verður að hafa fullt traust til hvers vita ef hann/hún á að geta komið skipinu á 

áfangastað á réttum tíma og örugglega. 

Í þessari þraut er traustið milli „skipstjóra“ skipsins og „vitans“ lykillinn að því að skipið 

afhendi „farm“ sinn á réttum tíma og lykillinn að því að byggja upp traust milli hópmeðlima.   

Markmið 

Að hver og einn einstaklingur taki að sér mismunandi hlutverk í hópvinnu til að styðja lið sitt. 

Hverjir 

Fólk sem þarf að læra að vinna með öðrum, treysta þeim og treysta á þá með hjálp.  Fólk 

sem þarf að læra að vera treystandi/áreiðanlegt. 

Hópastærð 

4 eða fleiri 

Efni 

• Mismunandi hindranir 

• Eitthvað til að binda fyrir augun 

• Bitar af innpökkuðu nammi 

 

Lýsing 

Bindið fyrir augun á einum einstakling og staðsetjið hann við endann á svæði sem er með 

mismunandi hindrunum á (t.d. steinar, keilur, tré o.s.frv.). Veljið a.m.k. þrjá af þeim 

hópmeðlimum sem eftir eru til að vera „vitar“ og biðjið þá um að standa á mismunandi 

stöðum innan svæðisins. 

Látið þann sem er með bundið fyrir augun fá handfylli af nammi (eitt stykki fyrir hvern vita).  

Verkefni hvers vita er að leiðbeina skipinu (blindi einstaklingurinn) í gegnum ókyrran sjóinn 

(hindranabrautina) örugglega, svo að farmurinn (nammið) geti verið afhent hverjum vita.   

Fyrsti vitinn verður munnlega að leiðbeina skipinu framhjá hindrununum og beint til vitans, 

ef þetta tekst á velheppnaðan hátt mun skipið afhenda eitt stykki nammi til þess einstaklings. 
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Eini vitinn sem má gefa leiðbeiningar á hverjum tíma er sá sem að skipið er á leiðinni til, en 

hann/hún má gefa hjálp og hvatningu eftir að það er farið framhjá.  Allir þeir vitar sem eru á 

því svæði sem skipið hefur ekki farið framhjá ennþá verða að þegja þar til skipið kemur inn á 

þeirra svæði. 

Ef skipið er sett í hættu með því að klessa á hindrun fær sá viti sem er að leiðbeina ekkert 

nammi.  Eða, ef að vitinn getur ekki leiðbeint einstaklingnum til hans/hennar og skipið fer 

framhjá fær þessi einstaklingur ekkert nammi og næsti viti tekur yfir leiðbeiningunum. 

Leyfið hópmeðlimum að skiptast á í mismunandi hlutverkum, og fyrir stóra hópa er hægt að vera með 

margar hindranabrautir í gangi í einu. 

 

Umræðuhvatar 

1. Fannst þér þú vera örugg/ur þegar þú varst „skipið“? Af hverju eða af hverju ekki? 

2. Heldur þú að allir í hópnum hefðu haldið þér alveg öruggri/öruggum ef það væri 

ekkert nammi innifalið? Af hverju? 

3. Hefur þú einhverja í þínu lífi sem þú getur treyst að leiðbeini þér? Hverja og af 

hverju? 

4. Hefur þú einhverja í þínu lífi sem gefa þér stuðning þegar þú þarft á honum að halda?  

Ef svo, hverja og hvað gera þeir? Ef ekki, Af hverju heldur þú að það sé og hvert getur 

þú farið til að finna stuðning þegar þú þarft á honum að halda? 

5. Hvernig líður þér með hópinn sem afleiðing af þessari þraut?  

 

Afbrigði 

Settu hreyfanlegar hindranir eða fólk inn á svæðið sem skipið þarf að fara um, sem eru 

einskonar „fljótandi trjábolar“.  Þessir hlutir eða fólk ætti að fara um svæðið hljóðlátlega á 

meðan vitinn reynir að stýra skipunum í kringum þá.   
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Þrír fyrir mig 

Tilgangur margra leikja er að hitta eitthvað skotmark.  Því fleiri skotmörk hitt þim mun fleiri 

stig unnin.  Í þessum leik, ertu alveg jafn mikill sigurvegari ef þú missir af skotmarkinu eins og 

ef þú hittir það.   

Stundum felst sigurinn ekki í því að fá flest stig heldur að heyra réttu hvatninguna frá 

hliðarlínunni og líða vel með sjálfan sig vegna þess sem var sagt. 

Markmið 

Að fá fólk til að sýna hæfileikann í að taka við hrósum frá öðrum og geta gefið hrós.  Fyrir fólk 

að finna jákvæðar staðhæfingar um sig sjálft. 

Hverjir 

Fólk sem heyrir ekki eða gefur ekki hrós mjög oft en gætu haft gott af. 

Hópastærð 

4-20 þátttakendur 

Efni 

• Svifdiskur (frisbee) 

• Húlahringur (eða einhvers konar skotmark) 

• Fótbolti 

• Tvær keilur,  „landamæra“mörk eða fótboltamörk 

• Tvö stór blöð og tveir breiðir tússpennar 

• Skeiðklukka eða einhvers konar tímamælir 

 

Lýsing 

Fáðu hópinn í þessar þrjár eftirfarandi þrautir (hver á eftir annarri) 

1. SVIFDISKAKAST: hallaðu húlahringnum upp að vegg eða öðrum stöðugum flöt.  Hver 

einstaklingur skiptist á að kasta svifdisknum að skotmarkinu frá fyrirfram ákveðnum 

stað.  Ef að svifdiskurinn fer inn í hringinn verður einstaklingurinn sem kastaði að 

segja einn góðan hlut um sig sjálfa/n; ef næst ekki að skjóta inn í skotmarkið verður 

einstaklingurinn að benda á einhvern annan í hópnum og verður sá einstaklingur að 

segja eitthvað gott um þann sem kastaði. 
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2. FÓTBOLTASKOT: setjuð um mark sem er að einhverju leiti krefjandi en ekki of erfitt.  

Hver einstaklingur skiptist á að gera og reynir að hitta í markið frá fyrirfram 

ákveðnum stað.  Ef sá sem skýtur hittir í markið, þá þurfa allir í hópnum að segja 

eitthvað gott um hann/hana.  Ef hann/hún hittir ekki í markið þarf hann/hún að segja 

eitthvað gott um þann sem er næstur í röðinni. 

3. SKRIFA OG HLAUPA: Skiptið hópnum upp í tvö lið og segið þeim að mynda einfalda 

línu.  Setjið stórt blað og breiðan tússpenna í annan endann á svæðinu fyrir framan 

hvort lið en liðin eru í hinum endanum.  Segið hópnum að þau muni hafa 3 mínútur 

og að þetta sé keppni um hvort liðið getur komið með fleiri jákvæðar staðreyndir á 

blaðið.  Til að framkvæma þetta þarf fremsta mannseskjan í röðinni að hlaupa að 

blaðinu sínu (liðsins) og skrifa niður eitthvað sem hann/hún er góð/ur í að gera eða 

einhvern sérstakan eiginleika sem hann/hún hefur.  Þegar þau hafa skrifað eitthvað 

niður eiga þau að skilja blaðið og pennan eftir, hlaupa til baka í röðina og láta næsta 

hlaupa og gera það sama.  Liðið má fara eins marga hringi (allir mega gera aftur) og 

það getur innan tímans til að koma að fleiri orðum en hitt liðið.  Þegar keppnin er 

búin fáið liðin tvö aftur saman og sjáið hvað liðin gátu skrifað niður mikið af hlutum. 

 

Umræðuhvatar 

1. Leið einhverjum óþægilega í dag af einhverjum ástæðum? Ef svo, af hverju? 

2. Hvernig leið þeim með að fá hrós? 

3. Hvernig leið ykkur þegar þið voruð að gefa hrós? 

4. Var auðveldara að gefa eða taka við hrósi á meðan á leiknum stóð heldur en í daglega 

lífinu? Af hverju? 
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Mennskur hnútur 

Markmið 

Hópstyrking og rökhugsun. Að hver leikmaður/keppandi leggi sitt af mörkum til að leysa 

þrautina og hjálpi öðrum þegar þeir þarfnast aðstoðar til að hópurinn leysi þraut. 

Hópastærð 

8 eða fleiri (leikurinn verður erfiðari eftir því sem fleiri leika) 

Efni 

• Ekkert 

Lýsing 

Þátttakendur standa mjög þétt saman, þeim síðan sagt að rétta út hendurnar og finna lófa til 

að halda í.  Enginn má þó leiða manneskju sem er næst við hliðina á þeim.  Þegar allir hafa 

gert þetta er kominn mennskur hnútur og eiga þátttakendur að vinna saman að því að leysa 

úr flækjunni og mynda hring án þess að sleppa takinu á þeim sem þeir leiða.  

 

Umræðuhvatar 

1. Hve margir hópar voru að vinna að lausn saman í einu? 

2. Þegar þín hlið var orðin laus, hjálpaðir þú til að losa hnútana hjá hinum eða horfðir þú 

bara á?  Af hverju? 

3. Ert þú alltaf í liði þar sem tveir eða fleiri mismunandi hópar eru að reyna að aðskilja 

hvorn annan? 

4. Er það jákvætt fyrir liðið? 

5. Eru einhverjir hnútar í þínu liði sem mætti leysa? 

 

Afbrigði 

Í þessari útfærslu er minna af snertingu á milli leikmanna, svo þetta er minna ógnandi en 

samt ögrandi áskorun og þarf í hana langa línu.  Hnýttu einn hnút á línuna fyrir hvern 

leikmann í hópnum.  Láttu vera tvo metra milli hvers hnúts.  Segðu öllum í hópnum að velja 

sér einn hnút og standa við hann, öðru hvoru megin við línuna/bandið.  Láttu hópinn svo 

grípa í línuna með annari hendi.  Sumir munu grípa töluvert frá sínum hnút, en það er í lagi!  

Skoraðu svo á hópinn að losa alla hnútana án þess að sleppa takinu af bandinu eða hreyfa til 

hendina sem er á bandinu.  Þátttakendur mega aðeins nota hendina sem er laus og er ekki á 

bandinu til að losa hnútana.  
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Rafmagnsgirðingin 
Markmið 

Að láta fólk vinna saman sem heild, þjálfa samskipti, samvinnu, samheldni, útsjónarsemi, 

traust og þrautseigju hópsins. 

Hópastærð 

6 – 15 í hóp (ef það eru fleiri en 15, þá fleiri hópar) 

Efni 

• Kaðall eða teygjulína 

• Eitthvað til að binda kaðlana á milli t.d. tré, blakstangir o.s.frv. (valfrjálst) 

 

Lýsing 

Hnýttu kaðalinn á milli tveggja staura (trjáa, stanga) eða láttu tvær manneskjur halda honum 

á milli sín.  Kaðallinn á að vera í þeirri hæð að erfitt sé að ganga yfir hann án þess að snerta 

hann, en ekki ómögulegt.  Láttu alla þátttakendur standa öðru megin við kaðalinn og er 

verkefnið að reyna að komast yfir hann án þess að snerta hann.  Á meðan leiknum stendur 

verða allir þátttakendur að koma við einhvern annan leikmann, og verður allur hópurinn að 

vera tengdur saman. Skipta má á milli tengsla (þ.e. einn þátttakandi má færa sig yfir í að 

snerta annan leikmann en verður að halda sambandinu við fyrri félaga þar til tengingu hefur 

verið náð við þann seinni).  Ef einhver snertir kaðalinn eða missir snertinguna við hópinn 

verður allur hópurinn að byrja upp á nýtt (einnig er hægt að „blinda“ þá manneskju það sem 

eftir er af leiknum).  Til öryggis er best að hafa einhvern með það hlutverk að hjálpa til, sjái 

hann að einhver sé við það að detta þegar hann er á leið yfir kaðalinn.   

 

 

Umræðuhvatar 

1. Hvernig kom hópurinn sér upp áætlun? 

2. Var öryggi þáttur í leiknum? 

3. Pössuðu leikmenn upp á hvorn annan meðan á leiknum stóð? 

4. Eru þið oft í þeim aðstæðum að þurfa að passa upp á öryggi annarra? 

5. Finnst ykkur að aðrir passi upp á öryggi ykkar? 

6. Hvaða leiðir eru til, svo að þið getir passað upp á hvort annað í öðrum aðstæðum? 

 

 

Afbrigði 

Einnig er hægt að láta alla haldast í hendur og mega þeir ekki sleppa takinu á lófum hvors 

annars. 
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Brú lífsins 
Markmið 

Að láta liðsmenn vinna saman og skipuleggja sig sem heild 

Hópastærð 

4 eða fleiri 

Efni 

• Ekkert 

 

Lýsing 

Skiptið hópnum upp í lið, með 4-10 leikmenn í liði.  Merkið af svæði sem er lengra heldur en 

liðið sjálft ef allir í liðinu stæðu hlið við hlið.  Þrautin er fyrir hvern hóp að koma einum 

meðlim frá einum enda til hins án þess að snerta jörðina eða vera borinn.   

 Mögulegar lausnir eru: 

-að liðsmenn leggist niður og myndi með því mannlega brú sem einstaklingurinn getur 

skriðið yfir 

- að liðið handlangi einstaklinginn eftir endilangri línunni í liggjandi stöðu (þ.e. liðið stendur 

og ber einstaklinginn, sem liggur flatur, á milli sín), og færa sig um stað (innan línunnar) eftir 

því sem þarf 

-að einstaklingurinn labbi á fótum/tám liðsfélaga sinna 

 

Umræðuhvatar 

1. Hvernig ákváðuð þið hver átti að vera einstaklingurinn sem þurfti að komast yfir? 

2. Hvernig ákváðuð þið aðferðina til að ná einstaklingnum yfir? 

3. Komu allir með hugmyndir á meðan á ákvarðanatökunni stóð?  Af hverju eða af 

hverju ekki? 

4. Hvaða hlutverk tekur þú yfirleitt að þér í ferlinu við ákvarðanatöku? 

5. Hefðir þú viljað hafa annað hlutverk?  Af hverju eða af hverju ekki? 

 

Afbrigði 

-Segðu hópnum að þeir þurfi að koma hálfum hópnum á milli, í stað eins leikmanns 

- Skoraðu á hópinn að reyna að koma einum leikmanni yfir stórt landsvæði 

-Settu hindranir á leið hópsins sem þarf að koma einum leikmanni yfir 
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Að reisa tjald 
Markmið 

Að einn liðsmaður stjórni hópnum til að klára verkefnið og keppendur verða að reiða sig á 

hans/hennar stjórnunarhæfileika til að klára verkið 

Hópastærð 

5-10 manns er kjörið 

Efni 

• Eitt óuppsett tjald 

• Eitthvað til að binda fyrir augun 

 

Lýsing 

Liðið velur eina manneskju til að vera stjórnandinn og bindið fyrir augun á öllum hinum.  

Látið hópinn hafa tjald sem þau þurfa að tjalda tjaldinu með því að treysta einungis á 

munnlegar lýsingar stjórnandans 

 

Umræðuhvatar 

1. Hvernig fannst þér að vera „blindur“ 

2. Höfðu allir eitthvað að gera allan tímann? 

3. Hvernig leið þér meðan þú varst að bíða eftir skipun/leiðbeiningum? Hvað gerðiru á 

meðan? 

4. Varstu óþolinmóð/ur meðan þú varst að bíða eftir skipun/leiðbeiningum frá 

stjórnanda? 

5. Sem stjórnandi, hvernig fannst þér liðið standa sig? 

6. Hvernig fannst þér að stjórna? 

7. Hvaða leiðir er hægt að fara til þess að þetta gangi betur næst? 

 

Afbrigði 

-Það er hægt að gera margar tegundir athafna með mörgum mismunandi verkefnum, þar 

sem hópurinn treystir á einn stjórnanda. 

- Hafa fleiri en einn stjórnanda sem er að gefa skipanir/leiðbeiningar og sjá hverjir hlusta á 

hvern. 
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Fjögurra horna ferð 
Markmið 

Að liðsfélagar vinni saman sem hópur auk þess að vinna með meðlimum úr öðrum liðum 

Hópastærð 

12 -24 er kjörið 

Efni 

• Pappadiskar, pappír, teppabútar, lítil spjöld, pappi eða blanda af þessum hlutum eða 

einhverju öðru sem hægt er að leggja á jörðina og má stíga á af einum eða tveimur í 

einu. 

 

 

Lýsing 

Fyrir þennan leik þarftu stórt opið svæði.  Leggðu pappadiskana (eða hvaða hlut sem þú 

ætlar að nota) í sama munstur og sést á myndinni.  Það ættu að vera tvær hornalínur sem 

liggja frá horni til horns og skerast í miðjunni.  Línurnar þurfa ekki að vera beinar heldur geta 

sveigst og snúist.  Þær ættu samt sem áður að vera nokkurnvegin eins. 

Skiptu hópnum upp í fjögur lið og láttu hvert lið vera á hverju horni (við endann á línu).  

Gefðu þeim svo eftirfarandi reglur. 

1. Þú verður að ferðast frá þínu horni í hornið beint á móti þér. 

2. Þú mátt ekki snerta jörðina og mátt einungis ferðast með því að stíga á reitina 

(diskana eða hvað annað sem þú ert með). 

3. Ef þið snertið jörðina verðið þið að fara aftur í ykkar upprunalega horn og byrja aftur. 

4.  Reitur verður virkur um leið og einhver stígur á hann.  Svo lengi sem einhver snertir 

hann, er hann áfram virkur og er hægt að nota. 

5. Um leið og virkur reitur verður óvirkur (enginn er að snerta hann eftir 

upphafssnertingu), flýtur hann í burtu (stjórnandinn fjarlægir hann) og er ekki hægt 

að nota hann það sem eftir er af leiknum.  

6. Liðinu þínu tókst þrautin um leið og liðsmenn allra fjögurra liðanna standa í horninu 

beint á móti því sem þau byrjuðu á. 

7. Ekki er hægt að taka reiti upp og færa þá til. 

 

Besta ráðið fyrir liðin til að klára þessa þraut er að hvert lið ferðist aðeins öðru megin á leið 

sinni til miðjunnar. Deila þarf svo reitunum í miðjunni með hinum liðunum og hafa að 

minnsta kosti einn leikmann á miðjureit þar til allir eru komnir yfir. 
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Umræðuhvatar 

1. Vann liðið þitt með hinum liðunum eða bjugguð þið til ykkar eigin áætlun? 

2. Hugsaðir þú um hina meðan á leiknum stóð 

3. Ert þú kappsamur gegn hinum liðunum, þegar þú ættir að vera að vinna með þeim? 

4. Þegar þú ert að vinna sem hluti af liði, þarfnast þú þá einhverntíman aðstoðar 

keppinautanna? 

5. Hvernig samskipti hefur þú við annað lið sem þarfnast hjálpar þinnar og hvað hefur 

þú að bjóða þeim 
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Vegasalt 
 

Markmið 

Að láta félaga samræma sig að sameiginlegu markmiði 

Hópastærð 

2 eða fleiri í einu 

Efni 

2x6 metra þjöl, fyrir hvern hóp (eða skiptast á) og eitthvað til að setja undir miðjuna á henni.  

Einnig hægt að nota venjulegt (tré)vegasalt. 

Lýsing 

Þessi leikur er jafnvægisleikur.  Fyrst skal stilla þjölina af þannig að hún sé miðjuð á þeim hlut 

sem heldur henni uppi.  Þá færðu a.m.k. tvo einstaklinga til að standa á sitthvorum endanum 

og má leikurinn einungis hefjast þegar leikmenn hafa náð að gera þjölina lóðrétta (náð 

jafnvægi).  Takmarkið er svo að ná að ganga saman til miðju án þess að þjölin snerti jörð öðru 

hvoru megin.  Til að gera þetta nógu erfitt má láta parið byrja aftur á byrjunarreit í hvert sinn 

sem þjölin snertir jörðina. 

 

Umræðuhvatar 

1. Hvernig tókst þér og félaga þínum að leysa þessa þraut? 

2. Var þetta ergjandi fyrir einhvern? Af hverju? 

3. Höfðu einhver pör forskot/yfirburði yfir aðra? 

4. Hvaða þættir gerðu þetta auðvelt eða erfitt? 

5. Finnst þér einhverntíman eins og liðið sem þú ert í sé óhagstætt? Ef svo, hvernig 

komst þú yfir það? 

 

Afbrigði 

-Það er hægt að hafa fleiri þjalir í gangi svo keppendur geta keppt í tíma og séð hverjir ná að 

halda jafnvægi fyrst.  

-Það er hægt að nota stærri þjalir til að það séauðvelda að standa á þeim og ná jafnvægi. 

-Semdu sögu um að liðin verða að nota þjölina til að komast yfir stórt gil að miðjupunkti og 

þessi þjöl sé eina leiðin til öryggis.  Látið liðin koma með hugmyndir að leiðum til að nota 

þjölina sem vegasalt.
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Togkraftur mannsins 
Markmið 

Að meðlimir hópa læri að biðja hvort annað um aðstoð til að klára krefjandi 

verkefni 

Hópastærð 

10-15 er upplagt 

Efni 

• Ekkert 

 

Lýsing 

Í byrjun skaltu biðja stærsta og sterkasta manninn í hópnum um að vera 

sjálfboðaliði (eða láttu hópinn velja hann).  Sá sem verður fyrir valinu verður að 

liggja á jörðinni beinn með bakið niður, hendur meðfram síðu og vera alveg 

stífur.  Biddu svo minnsta manninn í hópnum að reyna að lyfta þeim stóra upp í 

standandi stöðu og nota aðeins eina hendi.  Ef það gengur ekki skaltu bjóða þeim 

að fá annan sjálfboðaliða úr hópnum og sá má líka aðeins nota eina hendi.  Ef 

þeim tekst það ekki, bjóddu þá þeim nýja að velja annan sjálfboðaliða til að 

aðstoða þá við að lyfta honum upp.  Endurtakið þetta þar til sá stóri er kominn á 

fætur.  

Það er möguleiki að ekki allir í hópnum verði fyrir vali til að aðstoða enn það ætti 

að geta leitt til góðrar umræðu um hvern er best að fá til að aðstoða sig við 

þessar aðstæður.  Til öryggis á alltaf að vera maður á bakvið þann stóra til að 

grípa hann ef illa fer. 

 

Umræðuhvatar 

1. Af hverju er það mikilvægt að biðja stundum um hjálp? 

2. Er það alltaf auðvelt að biðja fólk um hjálp? 

3. Ef þú varst ekki valin/n í að aðstoða eða varst einn af þeim síðustu 

valin/n, af hverju heldur þú að það sé? 

4. Getur þú hugsað þér aðrar aðstæður þar sem þú gætir verið valinn strax 

til að aðstoða? 

5. Á hvaða hátt leggur einstaklingur sitt fram, sem hópur gæti ekki gert? 
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6.2. Spurningalistinn 
 

Notkun útivistar í lífsleiknikennslu 
Tilgangur þessarar spurningarkönnunar er að athuga hvort lífsleiknikennarar séu að 
nota einhverja útikennslu í kennslu sinni. Könnunin er liður í B.A. verkefninu 
Útikennsla og Lífsleikni, á Tómstunda- og félagsmálabraut Menntavísindasviðs Háskóla 
Íslands, þar sem rannsóknarspurningin er "Er útivist/útikennsla notuð í 
lífsleiknikennslu á Íslandi? Hvernig er hægt að bæta það ef svo er ekki?" 
 
Könnunin er nafnlaus og því ekki hægt að rekja svör þátttakenda. 

1. Almennar spurningar  
* 1.1 Kyn 

Karl Kona 

* 1.2 Hvar kennir þú? 

Kenni í skóla á höfuðborgarsvæðinu Kenni í skóla á landsbyggðinni 

2. Lífsleikni í skólanum  
2.1 Hvaða bekk kennir þú lífsleikni? 
Merkja má við fleiri en einn möguleika 

1.bekk 2.bekk 3.bekk 4.bekk 5.bekk 6.bekk 7.bekk 

8.bekk 9.bekk 10.bekk 

2.2 Kennir þú eitthvað annað fag við skólann, annað en lífsleikni? 

Já Nei 

2.3 Valdir þú að kenna lífsleikni eða varstu sett/ur í starfið? 
þ.e. varstu beðin/n um að taka þessa kennslu að þér eða baðst þú um það sjálf/ur? 

Valdi að kenna lífsleikni Var sett/ur í starfið 

3. Áhugi og undirbúningur  
3.1 Hver er áhugi þinn á útivist / útiveru? 
Hér er átt við áhuga þinn utan skólans, í þínum frítíma 

Mjög mikill Nokkuð mikill Hlutlaus Nokkuð lítill Mjög lítill 

3.2 Fékkstu einhvern undirbúning fyrir útikennslu í námi þínu? 
Hér er átt við hvort kennaranám þitt (eða annað nám) hafi undirbúið þig fyrir að vera 
með útikennslu á einhvern hátt 

Já, mikinn Já, fékk nægilegan Já, en lítinn Nei, engan 

3.3 Ef já við 3.2 hvaða nám, námskeið eða þjálfun var það? 

 
3.4 Hvernig undirbúning (menntun, þjálfun) myndir þú telja mikilvægastan / bestan / 
hagnýtastan til að kenna lífsleikni úti? 
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4. Útikennsla við skólann  
4.1 Er þér kunnugt um að útikennsla sé viðhöfð í einhverjum námsgreinum í þínum 
skóla? 

Já Nei 

4.2 Ef já við 4.1, Í hvaða námsgreinum aðallega? 
Merkja má við fleiri en einn möguleika 

Íslensku Stærðfræði Ensku Dönsku Heimilisfræði Listum 

Íþróttum Náttúrufræði Samfélagsgreinum og kristinfræði Upplýsinga- 
og tæknimennt 

4.3 Hefur útikennsla verið notuð í lífsleikni í þínum skóla? 

Já Nei 

4.4 Hefur þú áhuga á að nota útikennslu í lífsleiknitímum? 

Já Nei 

4.5 Hefur þú notað útikennslu í lífsleiknitíma? 

Já Nei, ef nei svara þá næst spurningu 4.8 

4.6 Ef þú hefur notað útikennslu í lífsleiknitíma, með hvaða hætti fór það fram? 
ATH þessi spurning er einungis fyrir þá sem svöruðu já í spurningu 4.5. hér að ofan. 
Merkja má við fleiri en einn möguleika 

Leikjum Verkefnum Ferðalögum Vettvangsferðum Öðru en hér 
hefur verið talið upp 

4.7 Myndir þú mæla með því að nota útikennslu í lífsleikni? 
ATH þessi spurning er einungis fyrir þá sem svöruðu já í spurningu 4.5. hér að ofan 

Já Nei 

4.8 Hvað af þessum atriðum myndi helst hindra þig í að nota útikennslu? 
Þ.e. ef þig langaði til að vera með útikennslu í dag, er eitthvað af þessum atriðum sem 
gæti hindrað það? Merkja má við fleiri en einn möguleika 

Skólastjórnendur Tímaleysi (stuttar kennslustundir) Umhverfið 

Hugmyndaleysi (þ.e. veit ekki hvað ég ætti að gera úti) Fjármagn Skortur á 

sértækum búnaði Ég hef engann áhuga á útikennslu Nemendurnir hafa 

engann/lítinn áhuga á útikennslu Annað Ekkert, ég get stundað útikennslu að 
vild 

4.9 Hvað er það sem myndi veita þér mestan stuðning við að færa kennslu í auknu 
mæli út? 
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6.3. Svör þátttakenda 
Svör þeirra kennara sem svöruðu já við spurningu 3.2 um hvaða nám, námskeið 

eða þjálfun það var sem þau fengu fyrir útikennslu í námi sínu: 

• Náttúrufræðinámskeið og samfélagsfræðinámskeið 

• Hluti af stærðfræðikennslu á miðstigi 

• Líffræðival í KHÍ 

• Yngri barna kennsla 

• Útikennsla við KHÍ auk þess hef ég sótt námskeið erlendis 

• Umhverfismennt hjá Stefáni Bergmann 

• Ég er nú reyndar leiðsögumaður.  Ég er leiðbeinandi 

• Fullt af námskeiðum í tengslum við leikskóla, hjálparsveit og skátastarf 

• Ég valdi að fara á námskeiðið „Að ná tökum á tilverunni“ 

• Sem tilheyrði minni grein 

• Umhverfi og skóli 

 

Svör þeirra kennara sem svöruðu spurningu 3.4. um hvaða undirbúning 

(menntun, þjálfun) þau myndu telja mikilvægastan / bestan / hagnýtastan til 

að kenna lífsleikni úti:  

• Námskeið og gott námsefni. 

• Veit ekki.  Kannski bara mikilvægi þess að hugsa vel um náttúruna. 

• Gott hugmyndaflug og aðgangur að hugmyndabanka t.d. útileikir. 

• Námskeið þar sem leiðir og hugmyndir eru kynntar.  Flestir kenna mörg 

fög og þurfa því að skipta tímanum til undirbúnings niður á fögin og oft 

vilja fög eins og lífsleikni mæta afgangi. Hugmyndaöflun er því af 

skornum skammti. 

• Í námskeiðisformi með jöfnu millibili á nokkurra ára fresti. 

• Einhvers konar sýnikennslu. 

• Verklegar æfingar úti við og mikil brainstorming. 

• Kennaranám, skátastarfið kemur að mjög góðum notum. 

• Bara hugmyndabanka. 

• Með markvissri kennslu og prófa leikina sjálf. 
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• Fara í raunveruleg lífsleikniferðalög. 

 

Svör þeirra kennara sem svöruðu spurningu 4.9., um hvað það væri sem myndi 

veita þeim mestan stuðning við að færa kennslu í auknum mæli út: 

• Gott námsefni. 

• Tilbúin verkefni með hinum ýmsu greinum. Það kostar að sjálfsögðu 

aukna vinnu að skipuleggja útikennslu. Ég hef gert það en miðað við 

vinnuna við að vera umsjónarkennari þá reyni ég að vera ekki að auka 

álagið að óþörfu. Ég myndi samt ekki eyða þeim litla t [hér kom ekki 

meira frá þessum kennara]. 

• Betra veður :-) 

• Veðrið. 

• Hugmyndabanki og námskeið. 

• Veðurfar, áhugi og e.t.v. að geta bakkað um ein þrjátíu ár í aldri. 

• Þarf að venja nemendur við útikennslu frá 1.bekk. Ég kenni á unglingastigi 

og þau eru ekki klædd til að vera úti. 

• Hugmyndir, er frekar hugmyndalaus varðandi lífsleikni útikennslu. 

• Betra veður :) En það væri gott að komast á námskeið. 

• Að skólastjórnendur myndu ákveða að þeir vildu haga kennslunni þannig.  

Ég er alveg tilbúin að vera með krakkana í útikennslu og myndi þykja það 

rosalega gaman. 

• Veður. 

• Fleiri hugmyndir að útikennslu og safn af verkefnum sem hægt væri að 

ganga í. 

• Hugmyndir og betra veður oft á tíðum ;)  

• Að fá góðan hugmyndabanka. 

• Hugmyndabanki, stuðningsefni og verkefni sem mætti styðjast við eða fá 

að nota. Einnig að fá útfærðar hugmyndir sem styðjast mætti við og 

yfirfæra á ýmsar námsgreinar. 

• Skólastjórnendur og aukið fjármagn. 


