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Ágrip 

Þessi ritgerð er afrakstur rannsóknar sem gerð var á útiskólakennurum á Íslandi og í Noregi vorið 

2009. Alls tóku 26 skólar þátt í rannsókninni, 11 frá Íslandi og 15 frá Noregi. Markmið 

rannsóknarinnar var að komast að því hver bakgrunnur þeirra kennara sem taka að sér útikennslu 

er, með tilliti til menntunar, og bera niðurstöður landanna saman. Mikil aukning hefur verið í 

útikennslu hér á landi síðustu ár og því var áhugavert að rannsaka hvaða menntun kennararnir 

hér á landi hafa og bera hana saman við menntun  kennara í Noregi, en útiskólar hafa verið 

starfræktir þar í landi í fjölda ára. 

Í ritgerðinni er fjallað um það hvað útiskóli er, af hverju velja ætti útiskóla og þeir kostir 

sem hann getur haft í för með sér fyrir nemendur og kennara kynntir. Hugtökum sem notuð voru 

í ritgerðinni eru gerð skil og námskenningar nokkurra fræðimanna kynntar. Einnig er að finna 

umfjöllun um það nám sem í boði er fyrir kennara til að auka menntun sína á sviði útikennslu, 

annars vegar á Íslandi og hins vegar í Noregi. Vægi útivistar í aðalnámskrám landanna var 

skoðað og kannað hvaða kröfur aðalnámsskrár gera til nemenda. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að yfir helmingur Íslendinga (54,5%) og 

þriðjungur Norðmanna (33,3%) hafði sótt námskeið á sviði útiskóla. 18,2% Íslendinga og 46,7% 

Norðmanna hafði tekið námsleið eða áfanga á háskólastigi en 18,2% Íslendinga og 13,3% 

Norðmanna hafði lesið bækur um útiskóla. 9,1% Íslendinga og 6,7% Norðmanna sögðust ekki 

hafa menntun á sviði útiskóla. Kennararnir voru spurðir hvort þeir teldu sig hafa næga þekkingu 

til þess að kenna úti, en rúmlega helmingur Íslendinga (54,5%) og 86,7% Norðmanna töldu sig 

hafa næga þekkingu til þess. Langflestum, bæði Norðmönnum og Íslendingum þótti 

námsframboð ekki nægilegt. Nærri allir kennararnir myndu nýta sér námsefni og/eða námskeið 

til að auka við þekkingu sína. Þeir Íslandingar sem tóku þátt voru jákvæðari en Norðmennirnir í 

garð útiskóla en allir þátttakendur töldu foreldra/forráðamenn nemendanna og skólastjórnendur í 

sínum skólum mjög eða frekar jákvæða í garð útiskólans.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til fullnaðar B.S.-gráðu í íþrótta- og heilsufræðum við Háskóla 

Íslands. Vægi ritgerðarinnar er 10 einingar. Ritgerð þessi er samanburðarrannsókn milli Íslands 

og Noregs þar sem bakgrunnur útiskólakennara, með tilliti til menntunar, var kannaður. Skoðað 

var hvort munur væri á milli menntunar kennara á Íslandi og í Noregi og ef svo reyndist vera, í 

hverju hann væri fólginn.   

Í inngangi segjum við frá hvers vegna við völdum þetta verkefni, kynnum 

rannsóknarspurningar okkar og tilgátur og skilgreinum þau hugtök sem tengjast rannsókninni. 

Fræðilegi kaflinn inniheldur m.a. útskýringu á því hvað útiskóli er, þar eru ýmsar námskenningar 

kynntar, fjallað um kosti útiskóla og þær leiðir sem kennarar geta valið til að auka þekkingu sína 

á því sviði. Þá skoðuðum við einnig aðalnámskrár grunnskóla á Íslandi og í Noregi til að sjá 

hversu mikil áhersla væri lögð á útivist í grunnskólum í hvoru landi fyrir sig.  Í 

aðferðarfræðikaflanum eru þær aðferðir sem notaðar voru við gerð rannsóknarinnar útskýrðar, 

fjallað um framkvæmd hennar og hvernig unnið var úr gögnunum. Í lokin eru niðurstöður 

kynntar, fjallað um þær og ályktanir sem byggðar eru á rannsókninni settar fram. 
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1.0 Inngangur 

1.1 Val á verkefni 

Útiskóli er kennsluaðferð sem hefur verið stunduð lengi en hún byggist á því að hluti 

kennslunnar er færður úr hinu hefðbundna lærdómsumhverfi út í náttúruna. Börnin taka þátt í 

skipulagningunni og glíma við hin ýmsu verkefni (Hebæk, Holmen og Retterstøl. 2001: 9). 

Undanfarin ár hefur þessi kennsluaðferð notið aukinna vinsælda hér á landi og hafa margir 

kennarar þegar samtvinnað hana almennri kennslu. 

Það að kenna úti, í náttúru og samfélagi, er mjög mikilvæg viðbót við hefðbundið skólanám. 

Með því að samtvinna útikennslu og almennt skólanám styrkist námið og nemendur fá að upplifa 

á sjálfstæðan hátt og sjá hlutina með eigin augum. Þeir fá tækifæri til að hitta fagfólk með mikla 

reynslu og þekkingu og heyra ólík sjónarmið á hinum ýmsu verkefnum (Friluftsrådet). 

Útikennsla er hluti af námskrám margra landa og hefur aukin áhersla verið lögð á hana í 

Aðalnámskrá grunnskóla hér á landi. Með aukinni vitundarvakningu um jákvæð áhrif útikennslu, 

aukast kröfurnar í sambandi við hana en gera má ráð fyrir því, að eftir því sem hluti útikennslu 

eykst, aukist kröfur um hæfni kennaranna. 

Náttúruskóli Reykjavíkur gerði könnun árið 2008 um útikennslu í leik- og grunnskólum 

Reykjavíkurborgar. Spurningalisti var sendur í alla leik- og grunnskóla í Reykjavík, alls 80 

leikskóla og 39 grunnskóla. Svarhlutfall frá leikskólunum var 80% og 77% frá grunnskólunum. 

Niðurstöður þeirra rannsóknar benda til þess að útikennsla sé orðin hluti af almennu námi í 

fjölmörgum leik- og grunnskólum borgarinnar en talsvert hærra hlutfall grunnskóla hefur 

tileinkað sér aðferðina, eða 70% af þeim sem svöruðu. Auk þess hafa forsvarsmenn 20% 

grunnskólanna áhuga á að taka upp útikennslu. Í 10% grunnskóla er ekki kennt úti. Í flestum 

skólanna er kennt  úti einu sinni eða oftar á yngsta stigi og miðstigi en á unglingastiginu er  kennt 

sjaldnar, eða einu sinni í mánuði. Það vakti athygli rannsakenda, að í flestum þeim leik- og 

grunnskólum sem ekki kenna úti, var ástæðan fyrir því sögð vera of lítill stuðningur (21,8%) og 

skortur á fræðslu um útikennslu (29,1%). Aðrar ástæður voru t.d. að skortur á aðstöðu til 

útikennslu, að skólalóðin hentaði ekki til slíkrar kennslu og áhugaleysi (Reykjavíkurborg). 

Óhætt er að fullyrða að útikennsla auðgar og styrkir allt nám ásamt því að vera holl bæði 

líkama og sál. Það er því mikilvægt að skólar samþætti útikennslu í skólanámskrá sinni þannig 

að nemendum gefist tækifæri til að kynnast og njóta nánasta umhverfis og um leið efla virðingu 

þeirra fyrir því (Menntamálaráðuneytið, Útikennsla). 
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1.2 Afmörkun rannsóknarsviðs 

Áhugi höfunda á útivist er mikill, en þeir stunduðu nám í útivist á Norðurlöndunum (Nordisk 

Friluftsliv) veturinn 2008-2009. Í því námi kynntust þeir útivist á Íslandi og í Noregi, Danmörku 

og Svíþjóð en áhugi höfunda um útiskóla jókst mikið í því námi. Kennararnir sem kenndu 

höfundunum í því námi voru í raun kveikjan að þessari ritgerðarsmíð, en að mati rannsakenda 

var þekking þeirra á þessu sviði mjög góð og veltu höfundar því fyrir sér hvort þekking íslenskra 

kennara væri eins mikil. Vegna þess hve mikið útikennsla hefur aukist á Íslandi á síðustu árum 

þótti höfundum áhugavert að kanna hvaða menntun þeir kennarar hafa, sem taka að sér 

útikennslu hér á landi og í Noregi, og bera þær niðurstöður saman, en Noregur er talinn standa 

framarlega í útikennslu. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða menntun þeir kennarar hefðu sem taka að sér 

útikennslu í grunnskólum og bera saman hvort munur sé á milli bakgrunns kennaranna á Íslandi 

og í Noregi og þá í hverju hann er fólginn.   

Við gerð rannsóknarinnar var upplýsingum saman  safnað um þá menntun eða fræðslu sem í 

boði er fyrir kennara í báðum löndum. Markmið þeirrar gagnaöflunar var að auðvelda kennurum 

að nálgast upplýsingar um það nám sem í boði er í hvoru landi fyrir sig. 

Höfundar þessarar ritgerðar hyggja báðir á útikennslu í skólum í framtíðinni og því á þessi 

rannsókn eflaust eftir að nýtast þeim vel sem og öðrum kennurum sem vilja kynna sér útiskóla 

eða auka þekkingu sína á því sviði. 

1.3 Rannsóknarspurningar og tilgátur 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var eftirfarandi: Hver er bakgrunnur kennara, með 

tilliti til menntunar, sem taka að sér útikennslu?  

Undirspurning: Ef munur reynist á milli landanna tveggja, í hverju er hann þá fólginn? 

Tilgáturnar voru þær að:  

1. Meirihluti íslenskra kennara hafa ekki sótt sér formlega menntun á sviði útikennslu.  

2. Norsku kennararnir hafa flestir formlega menntun á sviði útikennslu.  

3. Höfundar telja að munur reynist á milli landanna tveggja, sem felst í því að 

Norðmenn hafi meiri formlega menntun en Íslendingar og að muninn megi rekja til 

eldri útivistarhefða í Noregi sem skila sér í meiri kröfum í námskrá og meira 

námsframboði þar í landi. 



 

9 

 

2.0 Aðferð 

2.1 Forsendur 

Skólaárið 2008-2009 tóku höfundar þessarar ritgerðar þátt í skiptinámi í norrænni útivist 

(Nordisk friluftsliv), sem er samstarfsverkefni sjö háskóla á Norðurlöndunum, en þetta var í 

fyrsta skipti sem íslenskir nemar tóku þátt í því námi. Námið fór fram í fjórum löndum, Íslandi, 

Noregi, Danmörku og Svíþjóð, og gerð var krafa um að lokaverkefni í því námi yrði 

samanburðarritgerð á milli tveggja þessara landa um útivist.  

Áhugi höfundanna um kennslu utandyra jókst mikið í þessu námi og var því ákveðið að 

framkvæma rannsókn á því hvaða menntun þeir kennarar sem tækju að sér útikennslu hefðu. 

Ákveðið var að gera rannsókn á íslenskum kennurum, þar sem íslenskir skólar eru tiltölulega 

nýbyrjaðir að bjóða upp á útikennslu, og bera þá saman við kennara í Noregi, en þar í landi er 

mun lengri hefð fyrir að kennsla fari fram utandyra. 

2.2 Rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn var notast við megindlega rannsóknaraðferð en hún byggist á því að unnt sé 

að mæla og telja þau gögn sem aflað er. Með því að nota megindlega nálgun er hægt að bera 

saman viðföng eða hópa, og jafnframt finna meðaltöl þeirra og dreifingu. Í upphafi rannsóknar er 

sett fram rannsóknarspurning sem rannsóknin er unnin út frá og tilgátur um svör við henni. 

Gagnaöflun og úrvinnsla gagna beinist svo að því að hrekja eða styðja tilgátur rannsóknarinnar. 

Mikilvægt er að hafa það úrtak sem valið er nægilega stórt þannig að það sé trúverðugt og 

endurspegli þýðið á sem bestan hátt (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003: 222). 

2.3 Úrtak 

Mjög mikilvægt er að velja gott úrtak í upphafi rannsóknar svo það endurspegli þýðið sem verið 

er að rannsaka. Í þessari rannsókn er þýðið útiskólakennarar í Noregi og á Íslandi en úrtakið þeir 

kennarar sem fengu spurningalistann sendan til sín frá sínum skóla. Úrtakið var valið 

handahófskennt. Sent var á 42 skóla, 19 á Íslandi og 23 í Noregi. Alls svöruðu 26 kennarar 

könnuninni, 11 frá Íslandi og 15 frá Noregi. Svarhlutfall var 58% á Íslandi og 65% í Noregi. 

2.4 Framkvæmd könnunar 

Eftir að efni rannsóknarinnar var ákveðið var hafist handa við að semja bréf til skólanna þar sem 

rannsóknin var kynnt og óskað eftir þátttöku þeirra í henni. Í beinu framhaldi var spurningalisti 

saminn og sendur í þýðingu. Þegar spurningalistinn hafði verið þýddur var hann settur upp sem 
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netkönnun, en það var gert til að auðvelda kennurum að taka þátt, spara tíma og í von um að fá 

meiri svörun. Áður en netkönnunin var send út var farið vandlega yfir hana og gengið úr skugga 

um að allt virkaði sem skyldi. Því næst var annað bréf sent á skólana með frekari upplýsingum 

um spurningalistakönnunina, auk vefslóðar þar sem hana var að finna. Í upphafi var lagt upp með 

að fá svör frá 10 kennurum í hvoru landi, en gert var ráð fyrir að einn kennari frá hverjum skóla 

svaraði spurningalistanum. Í byrjun var vefkönnunin send á 14 skóla á Íslandi og 16 í Noregi og 

vonast til að með því fengjust 10 svör frá hvoru landi. Svörunin var þó ekki eins mikil og vonast 

var til og var því gripið til þeirra ráða að senda annað bréf til skólanna þar sem óskað var eftir 

því að þeir sem ekki hefðu þegar svarað, en hefðu tök á því, gerðu það. Það bar þó heldur ekki 

nægan árangur og eftir að hafa sent út annað bréf þess efnis var ákveðið að senda 

spurningalistann á fleiri skóla, fimm íslenska og 11 norska, en það úrtak var fundið með sömu 

aðferð og það fyrra. Skólarnir voru þá orðnir 42 talsins, 19 íslenskir og 23 norskir. Næsta dag 

höfðu borist fleiri svör, en þá voru komin 26 svör alls, 11 frá Íslandi og 15 frá Noregi. Rannsókn 

var þá lokið og hafist var handa við úrvinnslu gagna. 

2.5 Öflun upplýsinga 

Við gerð þessarar ritgerðar var stuðst við bækur, fræðigreinar, lokaritgerðir og efni af 

veraldarvef, en leitast var við að finna heimildir sem tengdust efni rannsóknarinnar. Útgefið efni 

var fengið að láni á bókasöfnum og úr einkaeigu. 

Auk þess var 16 spurninga vefkönnun send út og svör við henni notuð til að styða eða hrekja 

tilgátur rannsóknarinnar. 

2.6 Veikleikar rannsóknar 

Einhvers konar veikleikar leynast í flestum, ef ekki öllum, rannsóknum. Mikilvægt er að 

rannsakendur átti sig á þeim veikleikum sem rannsóknum þeirra fylgir en þannig geta þeir styrkt 

rannsóknina í heild sinni. 

Veikleikar þessarar rannsóknar voru nokkrir. Fleiri svör fengust frá Noregi en Íslandi og því 

er gildi einstaklinga í rannsóknunum mismikið, þ.e. svar hvers Íslendings vegur þyngra en svar 

hvers Norðmanns, en til að komast hjá skekkju í rannsóknarniðurstöðunum var valið að sýna 

niðurstöður í prósentum (%) þar sem vægi hvers Íslendings er 9,1% af heildarfjölda Íslendinga 

en vægi hvers Norðmanns 6,7% af heildarfjölda Norðmanna. 

Veikleikar fólust einnig í tungumálaörðugleikum, en upplýsingaöflun og samskipti við 

norsku skólastjórnendurna reyndust erfið vegna þekkingarleysis og full-lítillar norskukunnáttu. 
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2.7 Áreiðanleiki og réttmæti 

Áreiðanleiki 

Við gerð ritgerðarinnar var leitast við að finna sem áreiðanlegastar heimildir til að notast við. Til 

að meta áreiðanleika heimildanna reyndu rannsakendur að leita uppruna þeirra, og horfðu þá 

einnig eftir því hvort þær væru ritrýndar. Heimildirnar sem stuðst er við í þessari ritgerð eru að 

mestu leyti áreiðanlegar að mati höfunda, en þó misáreiðanlegar eins og gefur að skilja.  

Til að tryggja áreiðanleika spurningalistakönnunarinnar var hún sett upp í form vefkönnunar 

en með því móti fengu allir kennararnir nákvæmlega sama spurningalistann í hendur á sama tíma 

og höfðu sömu tæki til að svara honum. Leitast var við að fá sem vandaðasta þýðingu á 

spurningalistanum til að koma í veg fyrir mögulega mistúlkun, en það var gert með því að fá 

tvítyngdan einstakling til að þýða hann, íslenskumælandi Norðmann til að yfirfara hann og 

prófarkarlesa og norskumælandi leiðsagnarkennara til að lesa hann yfir áður en hann var sendur. 

 

Réttmæti 

Tekið var mið af rannsóknarspurningum við uppbyggingu ritgerðar, gerð spurningalista og 

úrvinnslu hans til að réttmæti rannsóknarinnar yrði sem mest, þ.e. að rannsakað yrði það sem 

stóð til að rannsaka. 

2.8 Úrvinnsla gagna 

Svör við spurningalista voru kóðuð inn í tölfræðiforritið SPSS 16.0 og unnið úr niðurstöðunum 

þar. Niðurstöður voru flokkaðar og greindar og þær niðurstöður sem vöktu mesta athygli voru 

settar upp í töflur og gröf sem unnin voru í Excel 2007.   

3.0 Fræðileg umfjöllun 

3.1 Skilgreining hugtaka 

Í þessari ritgerð koma fram nokkur hugtök sem tengjast kennsluaðferðinni útiskóla.  Nokkur 

þeirra verða útskýrð hér á eftir. 
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Kennsluaðferð 

Hugtakið kennsluaðferð er notað mikið við kennslu og hægt er að finna margar heimildir um 

mismunandi kennsluaðferðir í skólum.  Í bókinni Litróf kennsluaðferðanna er hugtakið 

kennsluaðferð útskýrt sem „það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við 

nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt” 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2005: 9). Út frá þessari kenningu er algengt að kennarar noti fleiri en eina 

kennsluaðferð í hverri kennslustund til að ná sínum markmiðum fram.  Einnig er hægt að blanda 

fleiri en einni kennsluaðferð saman. Sumum kennsluaðferðum er hægt að beita á örfáum 

mínútum, þ.e.a.s. ef um fyrirlestra er að ræða á meðan að aðrar geta varað í margar 

kennslustundir, t.d. ef um hópavinnu er að ræða (Ingvar Sigurgeirsson, 2005: 9). 

 

Formlegt nám  

Formlegt nám (e. formal education) er skipulagt nám sem fer fram í skóla, oftast innan veggja 

skólabyggingar eða kennsluhúss. Í formlegu námi er gerð krafa um að nemandinn uppfylli 

ákveðin skilyrði áður en haldið er á næsta stig, t.d. ljúki prófi til staðfestingar þess að hafa lokið 

ákveðnum áfanga og mega halda áfram í þann næsta. Þetta námsform er það skipulagðasta af 

þeim þremur sem fjallað verður um og tekur einnig lengstan tíma, en algengt er að það taki vikur 

eða mánuði. Í þessu umhverfi geta kennarar myndað sterkustu lærdómstengslin við nemendur 

sína (Gilbertson, Bates, McLaughlin, Ewert, 2006: 10). 

 

Óformlegt nám 

Óformlega náminu má skipta í tvennt, námskeið og einstaklingsnám, en þessum tveimur leiðum 

verður lýst hér á eftir. 

Námskeið (e. nonformal education)  eiga það sameiginlegt með formlega náminu að vera 

skipulögð, en þau fara þó ekki fram í skólum. Gæði kennslunnar í námskeiðunum eru ekkert 

minni en í öðrum námsformum, munurinn felst aðallega í öðru námsumhverfi. Þátttakendurnir 

mæta sjálfviljugir, nema í algjörum undantekningartilfellum þar sem þeim hefur verið skipað að 

mæta, en þetta form náms er einnig hægt að nota sem meðferðarúrræði. Leiðbeinandinn setur 

fram skipulagða dagskrá en þátttakendur gangast sjaldnast undir próf eða annað mat í enda 

námsins. Þegar próf eru í lok námsins eru þau sjaldnast til þess gerð að þau þurfi að standast til 

að mega halda áfram á næsta stig, heldur eru þau gerð vegna þátttakandans. Þátttakandinn er þá 

að leitast eftir að fá vottun/viðurkenningu fyrir að hafa lokið ákveðnu námi, s.s. námi í 
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skyndihjálp, leiðsögn eða öðru þar sem uppfylla þarf ákveðin skilyrði til að fá viðurkenninguna 

(Gilbertson, Bates, McLaughlin, Ewert, 2006: 10).  

Tíminn sem þátttakendurnir verja með leiðbeinandanum í námskeiðum hleypur oftast á 

dögum, en sjaldnast vikum. Leiðbeinandinn getur valið hversu djúpt hann fer í efnið og einnig 

ákveðið hvort hann afmarkar sig við eitt eða fleiri viðfangsefni. Þátttakendurnir geta í mörgum 

tilfellum valið sjálfir hvort þeir halda áfram með námið eða hætta áður en því lýkur (Gilbertson, 

Bates, McLaughlin, Ewert, 2006: 10). 

Einstaklingsnám (e. informal education) eða jafningjanám eins og það er einnig kallað er 

ákveðið og því stjórnað af einstaklingnum sjálfum eingöngu. Í þessu formi náms kennir 

einstaklingurinn sér sjálfur eða fleiri einstaklingar hjálpast að við námið og kenna hverjir öðrum 

(jafningjanám). Þetta á t.d. við ef einstaklingur ákveður að bæta við sig eða rifja upp hæfileika 

sem hann telur sig vanta eða hefur tapað niður. Hann getur þá t.d. haldið í æfingarhúsnæði þar 

sem verið er að æfa það sem við á og æft sig sjálfur þar eða lesið bækur. Hann fær ekki hjálp frá 

leiðbeinanda, jafnvel þótt slíkur gæti verið á staðnum til aðstoðar.  Einstaklingsnám fer oft fram í 

íþróttafélögum eða þegar vinir læra hver af öðrum (Gilbertson, Bates, McLaughlin, Ewert, 2006: 

10-11). 

Einstaklingsnámið getur skilað sér í bættri varðveislu, þ.e. einstaklingurinn man það lengur 

sem lærðist eða heldur eiginleikanum lengur en ella. Talið er að þessi varðveisla vari lengur 

vegna mikilla æfinga þar sem einstaklingnum getur oft mistekist áður en hann nær tökum á 

færninni. Þessi tegund náms getur þó einnig skilað sér í lélegri tækni eða misskilningi sem getur 

verið erfitt að leiðrétta eða bæta úr seinna meir (Gilbertson, Bates, McLaughlin, Ewert, 2006: 

11). 

 

Námskrá 

Námskrá er hugtak sem flestir kennarar og aðrir sem vinna að kennslu og uppeldi barna kannast 

við.  Samkvæmt Íslenskri orðabók er hugtakið námskrá útskýrt sem áætlun um efni og skipulag 

náms (Árni Böðvarsson, 1988: 676). 

Í þessari rannsókn er stuðst við nýjustu útgáfur af bæði íslensku og norsku námskránni.  

Aðalnámskrár eru gefnar út af Menntamálaráðuneytinu fyrir  leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla á grundvelli laga um viðeigandi skólastig.  Aðalnámskrá á Íslandi hefur ígildi 

reglugerðar þar sem kveðið er nánar á um útfærslu laga og reglugerða.  Í henni koma fram 

upplýsingar fyrir kennara um fyrirkomulag og markmið skólastarfs, kennsluskipan og viðmið um 
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námskröfur og námsframvindu.  Öllum grunnskólum er skylt að gera skólanámskrá fyrir eigin 

skóla þar sem stuðst er við Aðalnámskrá grunnskóla.  Taka þarf tillit til þrepa- og lokamarkmiða 

hvers skólastigs þegar námið er skipulagt (Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrár). 

 

Útivist 

Ekki fannst skilgreining á íslenska hugtakinu útivist. Útivera sem einnig er notuð í svipaðri 

merkingu er túlkað sem „að vera úti“ en hverjum og einum er frjálst að leggja sína merkingu í 

orðið.  Oftast er útivist tengd heilsusamlegu líferni og hreysti. 

Á norsku er útivist (friluftsliv) skilgreind sem dvöl og líkamleg virkni í náttúrunni í 

frístundum með það að markmiði að breyta um umhverfi og upplifa náttúruna.  

„Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring 

og naturopplevelser“ (Mytting og Bischoff. 1999: 41). 

3.2 Hvað er útiskóli? 

Það að kenna úti er langt frá því að vera nýtt af nálinni, en áður en námsbækur urðu jafn 

mikilvægur hluti af skólakerfinu og þær eru í dag, lærðu börn í gegnum reynslu foreldra sinna. 

Þau fylgdust með þeim sinna þeirra daglegu störfum og fór það yfirleitt fram utandyra þar sem 

um bændasamfélag var að ræða.  Á þann hátt var þekkingu miðlað áfram frá einni kynslóð yfir 

til þeirra næstu.  Börnin tileinkuðu sér þekkingu þeirra eldri og reyndari en lærðu þó ekki 

aðferðirnar almennilega fyrr en þau fengu sjálf að framkvæma hlutina (Hammerman, D., 

Hammerman, W., og Hammerman, E., 2001:1). 

Arne Nikolaisen Jordet (2003:24) skilgreinir útiskóla sem vinnuaðferð, þar sem hluti 

kennslunnar er færður úr skólastofunni í nærumhverfið. Útiskóli felur því í sér skipulagða 

starfsemi utan kennslustofunnar.  

Starfsaðferðin gefur nemendum tækifæri til að nota öll skynfærin við námið og fá þannig 

einstaklingsbundna og áþreifanlega reynslu í að takast á við raunveruleikann. Starfsaðferðin 

gefur kost á faglegum verkefnum, ófyrirséðum tækifærum til að nemendur geti látið ljós sitt 

skína, margvíslegum leikjum, ýtir undir forvitni nemendanna og ímyndunarafl, rannsóknir, 

upplifanir og mikla félagslega samveru (Jordet, 2003: 24). 

Útiskólinn snýst um að virkja allar námsgreinarnar í samþættri kennslu þar sem 

viðfangsefnin inni og úti eru tengd saman. Þannig læra nemendurnir um raunveruleikann í 
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raunveruleikanum, um náttúruna í náttúrunni, samfélagið í samfélaginu og nærumhverfið í 

nærumhverfinu (Jordet, 2003: 24). 

Í útiskólanum fá nemendurnir tækifæri til að upplifa og vera virkir. Börnin læra best þegar 

þau sjá hlutina í samhengi eða fá útskýringu og lausn á hinum ýmsu verkefnum. Í útiskólanum 

upplifa börnin sig sem vísindamenn. Þau rannsaka, skoða, spyrja sig spurninga og finna svör og 

það sem þau upplifa skapar tengingu við raunveruleikann (Hebæk, 2001: 12).   

Kennsla í útiskólum fer fram á mörgum sviðum. Þar taka nemendur gjarnan þátt í 

skipulagningunni, en þeir vita oftast í hvað þeir vilja nýta daginn. Útiskóli byggist mikið á 

samvinnu nemendanna og skipulagi.  Nemendurnir skipta með sér verkum en allir hafa eitthvert 

hlutverk.  Fyrir vikið gengur allt betur fyrir sig og allir taka jafnan þátt.  Börnin læra með öðrum, 

bæði kennurum og samnemendum, en það getur verið mjög þroskandi fyrir þau. Þannig fá þau 

bæði að upplifa það sem aðrir upplifa og einnig að upplifa sjálfstætt (Hebæk, 2001: 12-14).   

3.3 Af hverju útiskóli 

Nær daglega birtast greinar í blöðum, þar sem fjallað er um hin ýmsu umhverfisvandamál og 

áhyggjum lýst yfir því að sífellt færri upplifa náttúruna.  Fleiri og fleiri hreyfa sig minna og tíðni 

offitu og sykursýki eykst. Per  Egil Mjaavatn er prófessor við Vísinda- og tækniháskóla Noregs í 

Þrándheimi (NTUH) og meðlimur í norskri nefnd sem beinir athygli sinni að börnum og 

afleiðingum nútíma lífernis. Hann er einn þeirra sem hefur miklar áhyggjur af því hvernig 

hreyfing barna og unglinga hefur þróast, og bendir á að tvítugir unglingar í Noregi séu í of lélegu 

líkamlegu formi til að gegna herskyldu (Hebæk, 2001: 14).  

Náttúran býður uppá ótal mörg tækifæri til að stunda leik og börnin fá að njóta þess að 

hlaupa um og vera frjáls í stað þess að sitja inni í skólastofu.  Barn sem leikur sér er glatt, virkt 

og eykur hæfni sína á mörgum sviðum. Við leik úti bætir nemandinn sig á heildstæðan hátt, bæði 

líkamlega og andlega. Þetta er ekki síður mikilvægt í okkar nútímaþjóðfélagi þar sem börn eru 

meira og meira kyrrsett (Hebæk, 2001: 14).   

Á síðustu árum hefur áhersla í kennslu breyst mikið þar sem ábyrgðin er flutt frá kennara 

yfir á nemendur með það í huga að nemendurnir læri með því að framkvæma hlutina sjálfir  

”fokus er flyttet fra lærer til deltager udfra devisen at det er deltagerne, som 

gennem udfoldelse af egen aktivitet tilegner sig det, der skal læres” 

(Davidsen, 2008: 86).  
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Þessi áherslubreyting hentar vel í útikennslu, en þar starfa kennarar meira sem 

leiðbeinendur. Utan veggja skólastofunnar hafa kennarar aukin tækifæri til að draga sig til baka á 

meðan nemendur glíma við hin ýmsu verkefni. Þeir eru tilbúnir til að aðstoða ef þess þarf en 

nemendurnir læra þannig að leysa hlutina sjálfir. Kennararnir fá tækifæri til að gefa meira af sér, 

opna sig og vera nálægir og hafa meiri tíma til að hjálpa hverjum og einum. Nemendur eru 

opnari og spyrja meira og við það eykst traust milli kennara og nemenda. Útikennsla eykur 

sjálfstraust nemenda því þeir fá tækifæri til að takast á við krefjandi verkefni, þeir upplifa 

sjálfstætt, læra sjálfstætt og spyrja sig spurninga sjálfstætt og það á líka við um þá sem eiga við 

námsörðugleika að etja. Þegar nemendur hafa öðlast svör við spurningum sínum fara þeir sáttir 

heim, fullir sjálfstrausts og tilbúnir  að takast á við næsta verkefni (Hebæk, 2001: 12-13). 

Einn nemandi í Lutvann útiskólanum í Noregi lýsti einum af sínum útiskóladegi á táknrænan 

hátt sem lýsir vel hvað samvinnan í útiskólanum er góð.  Þann dag unnu nemendurnir í hópum 

og var hlutverkunum skipt niður.  Sumir fóru að veiða, aðrir tíndu jurtir og stelpurnar útbjuggu 

matinn.  Nemendurnir lýktu þessu við það að hafa verið uppi á steinöld. 

”Treet er ruglete og smaker frisk-is og lukter friskt.  I dag jobba vi i familiegrupper.  

Vi lagde risgjerde rundt boplassen vår.  Jeg lagde kniv og minispyd, og vi lagde 

sopelime.  Jeg og Jan jakta, noen plukkta urter og damene lagde mat.  Det var 

slitsomt å leve i steinalderen” (Hebæk, 2001: 9). 

 

3.4 Kostir útiskólans fyrir nemendur og kennara 

Elisabeth Hurtig (2002) tók saman þá kosti sem hún taldi að útiskólinn gæti haft í för með sér 

fyrir nemendur, en þeir eru fjölmargir að hennar mati. Hún segir nemendurna t.d. fá tækifæri til 

að leika sér, rannsaka, fylgjast með, endurspegla og læra af upplifunum, ásamt því að læra um 

félagsleg samskipti, s.s. hvernig takast skuli á við skyndilegar breytingar og hvernig leysa má 

deilur eða vandamál. Nemendurnir þjálfast líkamlega og samhæfing þeirra eykst en nám 

nemendanna í útiskólanum fer fram í jákvæðu umhverfi þar sem nemendurnir fá tilfinningu fyrir 

fjölbreytileika náttúrunnar. Nemendurnir verða opnir, glaðir, kraftmiklir, jákvæðir og vanir því 

að vera utandyra, ásamt því að sjálfstraust þeirra og einbeiting eykst. Nemendurnir læra 

heildrænt og sjá hvernig hlutirnir hanga saman og geta nýtt sér þann innblástur sem þeir fá í 

útiskólanum í annarri vinnu í skólanum. Nemendurnir fá einnig að kynnast því hvernig hugsa má 

á umhverfisvænan hátt og bera virðingu fyrir náttúrunni. 
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3.5 Námskenningar 

Samantekt   

Finna má fjölda námskenninga sem eiga margt sameiginlegt með hugmyndafræði útiskólans. Til 

að mynda gengu Comenius, Rousseau, Dewey og Piaget allir út frá því að börnin lærðu af 

upplifunum, reynslu eða með því að framkvæma hlutina sjálf en í útiskólanum ættu börnin að fá 

ríkt tækifæri til þess. Piaget var einnig hlynntur því að börn fengju að vera með í skipulagningu 

skólastarfsins en hann taldi að með því móti yrðu börnin virkari en ásamt Piaget lögðu Fröbel og 

Vygotsky ríka áherslu á að nemendurnir væru virkir í námi. Comenius aðhylltist samþættingu 

náms en kennsla í útiskóla gengur oft út á að samþætta námsgreinar, auk þess sem Aðalnámskrá 

grunnskóla á Íslandi leggur áherslu á samþættingu náms. Rousseau sagði jafnframt að náttúran 

væri einn af þremur uppalendum mannanna og að börnin öguðust best með því að læra af eigin 

mistökum en í útiskólanum fá börnin tækifæri til að prófa sig áfram, reka sig á og finna lausnir á 

hlutunum í sameiningu. Jesúítar, undir forystu Loyola, veittu því skilning að innri áhugahvöt 

nemendanna væri besta leiðin til árangursríks náms og Comenius og Fröbel töluðu báðir um 

mikilvægi leiksins fyrir börnin. John Dewey talar um notkun fleiri en eins skynfæris við nám en 

sjá má að strax 300 árum fyrir Krist notar Aristóteles skynjunina sem útgangspunkt við 

rannsóknir sínar. Hér að neðan má lesa meira um námskenningar sem tengja má hugmyndafræði 

útiskóla. 

 

Aristóteles 

Aristóteles (384-322 f. Kr.) var fyrsti evrópski líffræðingurinn. Hann rannsakaði mikið 

breytingar í náttúrunni og leit á náttúruna með lífrænni heildarsýn. Hann notaði skynjunina sem 

útgangspunkt við rannsóknir sínar (Hurtig, Elisabeth, 2002). 

 

Friedrich Fröbel  

Fröbel (1782-1852) hafði mestan áhuga á uppeldi smábarna og var frumkvöðull að skipulögðu 

uppeldi smábarna í skólum. Hann stofnaði fyrsta leikskólann og menntaði fyrstu 

leikskólakennarana. Fröbel lagði mikla áherslu á að náttúran ætti sinn hluta í uppeldi barnanna en 

umhverfis skóla hans var garður þar sem börnin voru í daglegri snertingu við náttúruna og sáu 

um dýr og plöntur auk þess að læra garðrækt. Fröbel lagði einnig mikið upp úr skoðunarferðum 

nemenda í náttúruna þar sem nemendurnir söfnuðu gögnum og rannsökuðu. Fröbel lagði mikið 
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upp úr virkni nemenda og vildi miða kennsluna út frá hverjum og einum einstaklingi. Börnin áttu 

ekki aðeins að læra af athugunum heldur einnig með því að vinna með höndunum og skapa úr 

ýmsum efnivið, s.s. pappa og tré. Fröbel áleit leikinn mikilvægasta hlutann í leikskólauppeldi og 

lagði mikið upp úr virkni og frjálsri sköpun barnsins. Hann sagði að barnið yrði að fá frjálsræði 

til að skapa, þá þroskaðist það (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1998: 30-32). 

 

Howard Gardner 

Howard Gardner (1943- ) setti fram kenningu þar sem gengið er út frá því að maðurinn hafi 8 

greindir, en ekki eina eins og áður hafði verið haldið fram. Hann nefndi greindirnar málgreind, 

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

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Hann ítrekar að hver og einn einstaklingur búi yfir 

öllum greindunum, en þær starfa saman á flókinn hátt og eru í raun ekki til einar og sér nema í 

algjörum undantekningartilvikum. Einstaklingar geta verið greindir á mismunandi hátt á hverju 

sviði en Gardner telur að flestir geti þróað greindirnar á tiltölulega hátt getustig, fái þeir leiðsögn, 

örvun og eflingu við hæfi (Armstrong, 2001: 13-21). 

 

Ignatius Loyola  

Ignatius Loyola (1491-1556) var forystumaður jesúíta, en þeir einbeittu sér að því að gera 

skólagönguna ánægjulega fyrir nemendur. Gert var ráð fyrir frístundum fyrir nemendur og þess 

gætt að þeir væru ekki bældir af náminu. Jesúítarnir sýndu því skilning að besta leiðin til 

árangursríks náms væri innri áhugahvöt nemandans sjálfs og efndu þeir því til ýmissa samkeppna 

í skólunum og verðlaunuðu nemendur fyrir góða frammistöðu. Settar voru upp leikuppfærslur, 

en þar fengu nemendur og kennarar tækifæri til að semja og leika. Í jesúítaskólunum var lögð 

áhersla á að höfða til drengskapar og áhugahvatar nemenda (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét 

Jónsdóttir, 1998: 23). 

 

 

Jean-Jacques Rosseau  

Rousseau (1712-1778) hélt því fram að hlutverk uppeldis væri að veita okkur það sem við 

hefðum ekki fengið í vöggugjöf en þyrftum á að halda á fullorðinsárum. Hann taldi að 

uppalendur mannsins væru þrír; náttúran, hlutirnir og mennirnir. Rousseau hélt því fram að 



 

19 

 

uppeldi náttúrunnar fælist í vexti hæfileika okkar og vexti líffæranna. Með uppeldi hlutanna átti 

hann við þá reynslu sem við öðlumst með því að umgangast hluti í umhverfi okkar. Hann taldi að 

mennirnir kenndu okkur ýmsar athafnir sem við gætum ekki lært ekki án aðstoðar þeirra. Hann 

var því fylgjandi að börn lærðu af reynslunni og taldi þau agast með því að reka sig á og læra af 

eigin mistökum og að það væri annars konar ögun en sú sem þau fengju frá mönnum (Guðrún 

Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1998: 25-26). 

 

Jean Piaget 

Kenningar Piaget (1896-1980) hafa haft mikil áhrif á menntun. Til að mynda hafði kenning hans 

um kennsluaðferð sem byggðist á upplifunum mikil áhrif, en hún felst í því að börn hugsi ekki 

eins og fullorðnir, heldur læri þau best í gegnum upplifun, eða með því að fá að meðhöndla hluti 

sem eru kunnuglegir úr þeirra umhverfi (Schaffer, 2002: 52). 

Piaget sagði m.a. að börnum væri eðlislægt að hafa eitthvað að gera, en það að þvinga þau til 

kyrrsetu og þagnar bryti í bága við þarfir þeirra og hefði í för með sér togstreytu milli nemenda 

og kennara. Kennarar ættu heldur að nýta sér þessa eiginleika nemendanna með því að láta þá 

vera sem virkasta, halda að þeim nægu efni og gögnum sem þeir gætu virt fyrir sér, snert, 

handleikið og fært til (Charles, 1982: 27-28). 

Piaget var einnig hlynntur því að nemendur fengju að vera með í vali verkefna og gerð 

vinnuáætlana, en með því móti yrðu þeir virkari í skólastarfinu. Hlutverk kennarans væri þá að 

leiðbeina þeim og gæta þess að unnið yrði í samræmi við námsmarkmið og námskrár. Kennarinn 

kæmi þá með tillögur að efni sem nemendurnir fengju að velja úr, en stundum fengju þeir að 

koma fram með eigin uppástungur. Piaget taldi að þegar börnin fengju að velja viðfangsefnin 

sjálf væru ákvarðanir þeirra oftast harla skynsamlegar (Charles, 1982: 30). 

 

 

Johan Amos Comenius 

Tékkinn Johan Amos Comenius (1592-1670) skrifaði mörg rit um uppeldi. Hans hugmyndir 

fólust meðal annars í því að ganga ætti út frá þeirri þekkingu sem börnin höfðu áður öðlast af 

eigin reynslu. Comeniusi þótti réttast að börn gengu í skóla, en þar skyldu þau læra góða siði og 

hegðun. Comenius var hlynntur samþættingu náms og taldi t.d. mjög heppilegt að samþætta 

námsgreinar eins og tungumál, sögu og móðurmál, þannig að um leið og tungumálið lærðist hlyti 
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nemandinn aukna þekkingu í sögu og móðurmáli í gegnum textann. Comenius setti fram drög að 

hinu æskilega skólakerfi en samkvæmt því ættu börn að sex ára aldri að hafa nægan tíma til 

leikja, en leikinn taldi hann vera mjög þroskandi og mikinn gleðigjafa fyrir börnin. Á þessum 

árum taldi hann að grunnurinn væri lagður að frekara námi og að börnin áttuðu sig á umhverfinu 

og náttúrunni, auk þess að læra ýmiss undirstöðuhugtök. Á aldrinum 6-12 ára taldi Comenius 

mikilvægt að börnin væru í miklum samskiptum og samveru við önnur börn og ætti það að vera 

stór þáttur í skólagöngu þeirra á þessu aldursskeiði (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét 

Jónsdóttir, 1998: 23-24). 

 

John Dewey 

Dewey (1859-1952) er talinn hafa haft hvað mest áhrif á hugmyndir manna í uppeldisfræði á 

Vesturlöndum á 20. öld. Dewey var prófessor í heimspeki, sálfræði og uppeldisfræði og gaf út 

ýmsar bækur um uppeldismál. Dewey tilheyrði þeim hópi heimspekinga sem kenndir eru við 

verkhyggju (pragmatisma) en slagorðið ,,að læra með því að framkvæma” (learning by doing) 

þykir lýsa hugmyndum hans í uppeldisfræði vel. Hann sagði að nám færi ekki aðeins fram með 

því að taka á móti áreiti eða fræðslu, heldur leiddi reynslan af því að framkvæma til dýpri 

skilnings. Þannig þróaðist þekking barnanna í gegnum reynslu af raunverulegum efnum en 

hugsunin tengdist svo verkinu. Hann hélt því fram að með því að nota fleiri en eitt skynfæri til 

náms skynjuðum við efnið betur og á nýjan hátt. Dewey vildi að uppeldi barnanna miðaði að því 

að leiða þau þannig að þau uppgötvuðu og lærðu af því sem þau aðhöfðust. Þannig vildi hann að 

skólinn og lífið utan hans væri tengt, en með því fengju börnin það á tilfinninguna að það sem 

þau lærðu í skólanum gagnaðist þeim í lífinu sjálfu (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét 

Jónsdóttir, 1998: 39-40; Hurtig, Elisabeth, 2002). 

 

Lev Vygotsky 

Vygotsky (1896-1934) var sammála Piaget um það að ung börn væru forvitnir könnuðir og að 

þau væru virk í námi og uppgötvunum nýrra hluta. Þó, ólíkt Piaget, taldi Vygotsky að margar 

þeirra uppgötvana sem börnin gerðu, væru ekki upprunnar eingöngu af þeirra eigin athugunum. 

Þess í stað ættu uppgötvanirnar sér stað með hjálp eða í samvinnu við hæfan leiðbeinanda sem 

aðstoðaði barnið, en Vygotsky lagði mikið upp úr samvinnunámi (cooperative learning) með 

leiðsögn leiðbeinanda, fremur en sjálfstæðu uppgötvunarnámi. Hann vildi að nám barnsins færi 

sem mest fram á sviði næsta þroska (zone of proximal development) en það felur í sér að 
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einstaklingurinn hefur næstum, en þó ekki alveg, vald á ákveðinni hæfni en getur öðlast hana 

með hjálp annarra. Leiðbeinandinn virkar þá sem stuðningur eða „vinnupallur“ fyrir 

einstaklinginn en með aukinni færni einstaklingsins getur leiðbeinandinn minnkað aðstoðina, allt 

þar til einstaklingurinn nær fullum tökum á færninni og getur framkvæmt hana án hjálpar. Það er 

þá í verkahring barnsins að leitast við að skilja hjálp leiðbeinandans, meðtaka upplýsingar og 

heimfæra þær að lokum til að hafa fulla stjórn á eigin færni (Schaffer, 2002: 248-252). 

 

3.6 Menntun í boði fyrir kennara á Íslandi 

Þeir skólar sem bjóða upp á endur-og símenntunarnámskeið í tengslum við útikennslu hér á landi 

eru Háskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri og Náttúruskóli Íslands. Hægt er að skoða heimasíður 

þessara skóla til að fá upplýsingar um þau námskeið sem  boðið er upp á hverju sinni.  Ekki er 

mikið til af útgefnu efni hér á landi um útiskóla, en samkvæmt leitarvefnum Gegni hefur engin 

bók verið gefin út ef leitað er með leitarorðinu „útiskóli“.  Þar fundust þó tvær lokaritgerðir og 

ein skýrsla. Ef leitað er með leitarorðinu „útivist“ fundust þó fleiri niðurstöður eða 654 

leitarniðurstöður, t.a.m. fræðigreinar, bækur og lokaritgerðir. Í Náttúruskóla Reykjavíkur hefur 

frá árinu 2006 verið boðið upp á sérhæfð námskeið tengd útikennslu og eru þau opin fyrir alla þá 

kennara sem hafa áhuga á því að kenna úti. Hér á landi hefur einnig verið komið á fót 

hagsmunasamtökum um náttúru- og útiskóla sem kalla sig SNÚ.  Þau halda úti heimasíðu þar 

sem hægt er að nálgast upplýsingar um þau námskeið sem í boði eru og fá alls konar upplýsingar 

í tengslum við útikennslu. Hér á eftir má lesa meira um þá námsmöguleika sem í boði eru á 

Íslandi. 

 

Háskóli Íslands   

Háskóli Íslands starfrækir SRR Símenntun Rannsóknir Ráðgjöf  á Menntavísindasviði HÍ.  Þar er 

boðið upp á fjölbreytt námskeið sem eru ætluð öllum þeim sem starfa í     leik-,  grunn- og 

framhaldsskólum landsins. Námskeiðin eru auglýst á heimasíðu stofnunarinnar: 

www.http://srr.khi.is og með auglýsingum í Skólavörðunni. 

Á vef skólans er hægt að skoða kennsluskrá hvers árs og ef leitarorðið „úti“ er slegið inn má 

sjá þau námskeið sem í boði eru í tengslum við það.  Hægt er að skoða þau námskeið sem í boði 

eru fyrir skólaárið 2009-2010 á eftirfarandi vefslóð: 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeidalisti&kennsluar=2009&lys

ing=%FAti (Háskóli Íslands). 

http://www.http/srr.khi.is
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeidalisti&kennsluar=2009&lysing=%FAti
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeidalisti&kennsluar=2009&lysing=%FAti
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Háskólinn á Akureyri 

Háskólinn á Akureyri býður upp á endur- og símenntun fyrir einstaklinga í samstarfi við Háskóla 

Íslands. Menntunin er í boði fyrir einstaklinga, starfshópa, fyrirtæki og stofnanir með fjölbreytni 

og hagnýtingu að leiðarljósi. Námskeið á vegum Símenntunar Háskólans á Akureyri eru almennt 

aðgengileg og opin, en oft með áherslu á sérstaka markhópa. Hægt er að nálgast upplýsingar um 

þau námskeið sem í boði eru hverju sinni á heimasíðu skólans, undir símenntun (Háskólinn á 

Akureyri). 

 

Náttúruskóli Reykjavíkur 

Náttúruskóli Reykjavíkur er þriggja ára þróunar- og samstarfsverkefni Umhverfissviðs 

Reykjavíkur, Menntasviðs Reykjavíkur, Leikskólasviðs Reykjavíkur, Skógræktarfélags 

Reykjavíkur og Landverndar.  Náttúruskóli Reykjavíkur hefur frá árinu 2006 boðið upp á 

námskeið í útikennslu og umhverfismennt.  Þessi námskeið eru í boði fyrir alla kennara, 

leiðbeinendur og aðra sem hafa áhuga á því að samþætta útikennslu og almenna skólakennslu og 

starfa með börnum og unglingum. Námskeiðin fara fram utandyra víðsvegar á 

Reykjavíkursvæðinu, allt eftir því hvað þykir eiga við hverju sinni.  

Námskeiðin eru stutt og eru fagaðilar fengnir til að sjá um kennsluna, auk þess sem 

verkefnisstjóri Náttúruskólans sér um kennslu.  

Markmiðið námskeiðanna er: 

 Að kynna útikennslu sem kennsluaðferð og efla kennara og aðra til að auka 

þátt útikennslu í starfi sínu.  

Að benda á möguleika útikennslu í mismunandi námsgreinum og fyrir ólík 

aldursstig skólakerfisins.  

Að styrkja umhverfismennt í leik- og grunnskólum.  

Að skapa vettvang fyrir umhverfisstarf í skólum í anda umhverfisstefnu 

borgarinnar.  

Að halda opinni og lifandi umræðu um umhverfismál í skólum  

(Náttúruskóli Reykjavíkur). 

Í upphafi voru þessi námskeið aðeins í boði fyrir kennara og leiðbeinendur af 

höfuðborgarsvæðinu, en nú gefst kennurum af landsbyggðinni einnig kostur á að sækja þau. 
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Námskeiðsgjöldum er stillt í hóf, en þátttakendur af landsbyggðinni greiða hærra þátttökugjald 

en þátttakendur á höfuðborgarsvæðinu. Hægt er að fá frekari upplýsingar um þau námskeið sem í 

boði eru hverju sinni á heimasíðu Náttúruskólans. 

Náttúruskóli Reykjavíkur býður einnig upp á námskeið í heimilisfræði sem Guðmundur 

Finnbogason kennir. Hann starfar sem heimilisfræðikennari í Laugarnesskóla og er auk þess 

skáti. Guðmundur byrjaði með þróunarverkefni um útieldhús árið 2007 þar sem öll 

heimilisfræðikennsla í Laugarnesskóla var færð út en þar læra nemendur að elda á primus og yfir 

opnum eldi.  Útieldhúsið hefur vakið mikla athygli undanfarin ár og hafa námskeið verið haldin 

um aðferðafræði þess og kennsluefni verið skrifað út frá því, auk þess sem það var kynnt á 

ráðstefnu um vettvangsnám og útikennslu á ársþingi skólaþróunar árið 2007.  Guðmundur hélt 

úti heimasíðu um tíma (www.utieldhus.is) þar sem ný námskeið voru auglýst.  Sú síða hefur ekki 

verið uppfærð í nokkurn tíma en þar er þó enn að finna upplýsingar og uppskriftir sem hægt er að 

nýta í útikennslu. Guðmundur heldur reglulega námskeið í samvinnu við Náttúruskólann, en þau 

eru auglýst á vef Náttúruskólans. Hægt er að nálgast kennsluefni sem Guðmundur gaf út, um 

hvernig á að koma á fót útieldhúsi í skólum á vefsíðunni 

http://www.skemman.is/bitstream/1946/394/1/Verkefni.pdf. (Guðmundur Finnbogason, ártal 

vantar). 

3.6.1 Útgefið efni 

Þegar leit á leitarvefnum Gegni er framkvæmd með leitarorðinu „útiskóli“ kemur fram að engar 

íslenskar bækur sem fjalla um útiskóla hafa verið gefnar út. Tvær lokaritgerðir eru skráðar á 

Gegni, en það eru ritgerðirnar „Útiskóli: Hreyfing – Heilsa – Nám“ eftir Katrínu Waagfjörð frá 

árinu 2006 og „Útiskóli og myndmennt: fræðilegur bakgrunnur og hugmyndir“ eftir Guðbjörgu 

T. Júlíusdóttur frá 2004, en þær voru báðar unnar við Kennaraháskóla Íslands. Einnig er þar að 

finna eina skýrslu frá árinu 2004; „Lokaskýrsla um þróunarverkefnið Útiskóli“, höfundar er ekki 

getið. Þegar leitað er með leitarorðinu „útivist“ kemur þó fjöldi fræðagreina, bóka, lokaritgerða 

o.fl. fram, eða alls 654 leitarniðurstöður en einhverjar þeirra fjalla um útivist barna og kennslu í 

náttúrunni (Landskerfi bókasafna). 

Þegar leitað er á vef Skemmunnar með leitarorðinu „útiskóli“ fæst engin leitarniðurstaða en 

þegar leitarorðið „útivist“ er notað fást 12 leitarniðurstöður en nær allar þeirra fjalla um útivist 

barna. Á vef skemmunnar er einnig að finna eina samanburðarritgerð eftir Guðlaugu Ósk 

Pétursdóttur frá árinu 2008, „Útikennsla: samanburður á íslenskum og sænskum skólum“ 

(Háskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri, Háskólinn á Bifröst og Listaháskóli Íslands). 

http://www.utieldhus.is/
http://www.skemman.is/bitstream/1946/394/1/Verkefni.pdf
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3.6.2 Vefsíður 

Vefsíðan www.utinam.is er samstarfsverkefni Áskorunar ehf og SNÚ- samtaka um náttúru- og 

útiskóla.  Þessi síða var opnuð í kjölfar námsstefnunnar „Að læra úti”  sem haldin var á 

Sauðárkróki 15. maí 2008.  Tilgangur hennar var að auka umræðu um útinám og útikennslu og 

skapa vettvang fyrir upplýsingamiðlun og samskipti milli áhugafólks um útinám. Á heimasíðu 

samtakanna er að finna ýmsar upplýsingar um útinám sem ætlað er fagfólki í skólum og 

einstaklingum í ferðaþjónustu.  Á síðunni má einnig finna upplýsingar um þau námskeið í 

útikennslu, sem í boði eru hverju sinni og verkefni sem nemendur hafa unnið við Háskóla Íslands 

í námskeiðinu „Útivist og útinám“. Hverjum og einum er frjálst að leggja inn fróðleik í tengslum 

við efnið með því að hafa samband við vefstjóra síðunnar, Jakob Frímann Þorsteinsson og Auði 

Pálsdóttur (Áskorun ehf.). 

Einnig er hægt að finna námsefni um útiskóla á vefsíðunni: 

http://menntagatt.is/default.aspx?pagename=Leit (Menntamálaráðuneytið, Menntagátt). 

3.7 Menntun í boði fyrir kennara í Noregi 

Í Noregi eru 15 skólar sem bjóða samtals upp á 36 námsleiðir í útivist. Mismunandi er eftir 

námsleiðum hvort þær taka eitt ár eða eru þriggja ára bakkalársnám. Hægt er að taka eins árs 

námsleiðirnar sem viðbótarnám en margar þeirra er einnig hægt að nýta upp í bakkalársgráðu ef 

hún er ekki til staðar. Ekki er boðið upp á sérstök námskeið um útiskóla innan háskólanna, 

heldur er meiri áhersla lögð á útivist þar sem kennurum gefst kostur á að  læra að nýta náttúruna 

sem kennslufræðilegt umhverfi. Ef leitað er með leitarorðinu ”uteskole“ á leitarvefnum 

Bibsys/Ask finnast 184 leitarniðurstöður um þær bækur sem gefnar hafa verið út um útiskóla, 

fræðigreinar, myndefni, tímarit og fleira. Ef hins vegar er leitað með leitarorðinu ”friluftsliv“ á 

sömu síðu koma 3288 leitarniðurstöður fram en það er víðtækara hugtak en útiskóli og því hefur 

meira verið skrifað um það líkt og meira hefur verið gefið út um útivist á Íslandi. Hér að neðan 

má lesa um námsframboð í Noregi. 

 

Høgskolen i Volda  

Háskólinn í Volda býður upp á þrjá áfanga í útivist. Skólinn er í samstarfi við einn háskóla á 

Spáni og annan í Skotlandi.  Sami áfanginn er kenndur á þessum þremur stöðum og því hafa 

http://www.utinam.is/
http://menntagatt.is/default.aspx?pagename=Leit
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nemendur kost á því að velja hvar þeir stunda sitt nám en hægt er að stunda það á fleiri en einum 

stað og fá þannig tækifæri til að upplifa ólíka hluti (Høgskolen i Volda). 

 

Høgskolen i Finnmark 

Í Finnmark er boðið upp á fjölbreytt útivistarnám en námið hentar þeim sem hafa áhuga á 

náttúru, menningu og útivist.  Áhersla er lögð á að auka náttúrukunnáttu manna en löng hefð 

fyrir kennslu útivistarkennslu er í skólanum. Hægt er að velja á milli fjölda námsleiða í íþróttum 

og útivist, allt eftir því hversu lengi maður vill læra og hvað maður vill leggja áherslu á. Hægt er 

að nálgast upplýsingar og kennsluáætlun á heimasíðu skólans, en þar er einnig að finna síðu þar 

sem hægt er að nálgast ítarlegar upplýsingar um þá útivistaráfanga sem í boði eru (Høgskolen i 

Finnmark, Upphafssíða, Høgskolen i Finnmark, Útivistaráfangar). 

 

Høgskolen i Nord – Trøndelag  

Høgskolen i Nord – Trøndelag býður upp á námskeið í útivist í tengslum við börn og unglinga.  

Áhersla er lögð á að læra að skapa jákvæðar upplifanir hjá börnum og unglingum og hvernig 

hægt er að auka áhuga þeirra þannig að útiveran verði merkingabær, heilsuskapandi og 

spennandi afþreying jafnt í skóla sem í frítíma. Námskeiðið er því tilvalið fyrir þá sem vilja taka 

að sér útikennslu. Þessi skóli er vel staðsettur og auðvelt er að nýta nánasta umhverfi í kennslu.  Í 

háskólanum í Nord-Trøndelag búa menn yfir mikilli reynslu þar hefur útivist verið kennd í meira 

en 10 ár.  Hægt er að stunda sama nám í Finnlandi, Eistlandi og Þýskalandi þar sem  um 

samstarfsverkefni milli þessara skóla er að ræða (Høgskolen i Nord-Trøndelag). 

 

Høgskolen i Telemark 

Háskólinn i Telemark er fjórði stærsti háskólinn í Noregi með 5022 nemendur. Hann er 

staðsettur í Bø,  Notodden,  Porsgrunn,  Rauland og í Drammen. Þar er rík áhersla lögð á útivist 

og útiveru.Boðið er upp á fimm námsleiðir sem tengjast útivist, hægt er að velja eina önn, eitt ár, 

þriggja ára B.S.-nám, stunda viðbótarnám eða taka master í þjálfun, íþróttum og útivist. Boðið er 

upp á bæði áfanga fyrir byrjendur og einnig þá sem vilja dýpka þekkingu sína, en þá þurfa 

einstaklingar að standast lágmarks kröfur eða vera búnir að taka ákveðna grunnáfanga til að geta 

bætt við sig. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar um þá áfanga sem í boði eru á heimasíðu 

skólans (Høgskolen i Telemark). 
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3.7.1 Útgefið efni 

Þegar leitað er á leitarvefnum Bibsys/Ask með leitarorðinu „uteskole“ koma 184 

leitarniðurstöður fram. Þar er t.d. að finna bækur á borð við „Att lära inn ute året runt“ eftir Mats 

og Robert frá árinu 2008, „Skolen i skoven: hjerne, krop og læring i naturen“ eftir Sörensen, 

Gerlac, Schilhab o.fl. frá árinu 2007 og „Ute: aktiviteter i naturen“ eftir Nilsen frá árinu 2006. 

Þar er einnig að finna bók Jordet, „Nærmiljøet som klasserom: uteskole i teori og praksis“ frá 

árinu 1998 og „Uteskole – ei praktisk håndbok“  eftir Hebæk, Holmen og Retterstøl frá 2001 en 

þær bækur, ásamt öðrum, voru notaðar við gerð þessarar ritgerðar. Á síðu Bibsys/Ask er einnig 

að finna fjölmargar fræðigreinar, myndefni, tímarit o.fl. um útiskóla. 

Þegar leitað er með leitarorðinu „friluftsliv“ á áðurnefndri síðu koma 3288 leitarniðurstöður 

fram; bækur, fræðigreinar, myndefni, tímarit o.fl. Þar er m.a. að finna bækur á borð við „Bruk av 

natur og friluftsliv i barnehagen“ eftir Anibarro frá árinu 2000, „Natur och friluftsliv“ eftir 

Johansson sem var gefin út árið 1999 og „Barn i friluft: om verdifullt friluftsliv“eftir Bagøien frá 

árinu 1999 (Bibsys/Ask). 

3.7.2 Vefsíður 

Vefsíðan www.samordnaopptak.no er þjónustusíða fyrir 46 háskóla og menntaskóla í Noregi.  

Þar er hægt að skoða þær námsleiðir sem í boði eru í Noregi til að auka við þekkingu sína. 1229 

námsleiðir eru í boði, en hægt að einfalda sér leitina með því að slá inn leitarorð þess sem leitað 

að. Ef  leitarorðið „friluftsliv“ er tekið sem dæmi, komafram 15 skólar sem bjóða upp á 36 

námsleiðir í útivist. (Samordnaopptak). 

 

3.8 Aðalnámskrá grunnskóla á Íslandi 

Samkvæmt Menntamálaráðuneytinu ætti eitt aðal markmið skólanna að vera að styrkja vellíðan 

nemenda og sjálfsmynd þeirra.  Með markvissu íþrótta-og hreyfinámi er hægt að hafa góð áhrif á 

líkamlega heilsu nemendanna en það hefur jafnframt jákvæð áhrif á bæði félagslega og andlega 

líðan.  Reynsla hefur sýnt það að auknar líkur eru á því að þeir einstaklingar, sem stunda íþróttir eða 

líkams- og heilsurækt sem börn, geri það einnig þegar þeir eldast (Aðalnámskrá grunnskóla – 

Íþróttir, líkams- og heilsurækt, 2007: 7). 

Með því að samtvinna íþróttakennslu og aðrar námsgreinar gætu skapast kjöraðstæður fyrir 

þverfagleg vinnubrögð í skólastarfinu, en það býður upp aukið svigrúm fyrir kennara til að 

skipuleggja kennsluna á sinn hátt. Færst hefur í aukana að kennarar hér á landi skapi verkefni 

http://www.samordnaopptak.no/
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sem nemendur þurfa að leysa utandyra, en vitað er að líkamleg færni barna og unglinga eykst 

þegar þau  takast á við áreiti frá umhverfinu. Það er því mikilvægt að leikir og fjölbreytt 

hreyfinám skipi ekki aðeins stóran sess í skólaíþróttum, heldur einnig í öðrum námsgreinum og 

frímínútum (Aðalnámskrá grunnskóla – Íþróttir, líkams- og heilsurækt, 2007: 9)  

Í námskránni er mikilvægi þess ítrekað, að útivist í tengslum við íþróttakennslu og almennt 

skólastarf sé sinnt af kostgæfni.  Nauðsynlegt er að opna augu nemenda fyrir þeim möguleikum sem 

náttúran og umhverfið næst þeim hefur upp á að bjóða, en nemendur þurfa  

 

að fá tækifæri til að læra hvernig hægt er að nota umhverfið til líkams- og heilsuræktar 

(Aðalnámskrá grunnskóla – Íþróttir, líkams- og heilsurækt, 2007: 15). 

Í þrepa- og lokamarkmiðum Aðalnámskrár í íþróttum, líkams- og heilsurækt er á nokkrum 

stöðum minnst á útivist. Eitt af lokamarkmiðum skólaíþrótta er að nemendur finni hreyfiþörf 

sinni farveg í útivist. Í þrepamarkmiðum 1. bekkjar er gert ráð fyrir að nemendur fari í 

gönguferðir og stundi útivist allan (skóla)ársins hring en það á einnig við þegar nemendur koma í 

2. bekk. Þar eiga þeir þó einnig að fara í ratleiki. Í 3. bekk er gert ráð fyrir samþættingu 

námsgreina, en þar eiga nemendur að fara í gönguferðir og taka þátt í ratleikjum í tengslum við 

aðrar námsgreinar. Í 4. bekk er gert ráð fyrir að nemendur taki þátt í og læri nýja leiki, s.s. 

ratleiki og feluleiki utanhúss en þeir eiga að efla samspil skynjunar og veita útrás fyrir 

hreyfiþörf. Í áfangamarkmiðum við lok 5. bekkjar eiga nemendur að hafa lært að nýta sér 

möguleika til útivistar og íþrótta í sveitarfélagi sínu. Þeir  eiga þá einnig að hafa verið úti í 

aðstæðum  þar sem taka þarf tillit til veðurs og klæðnaðar. Eftir 6. bekk eiga nemendur að hafa 

þjálfast í að bera sameiginlega ábyrgð á framkvæmd og skipulagi ýmissa æfinga, leikja og 

útivistar. Þá eiga þeir einnig að hafa tekið þátt í útivist, t.a.m. gönguferð eða helgarferð þar sem 

taka þarf tillit til veðurs og klæðnaðar. Við lok 7. bekkjar er gert ráð fyrir að nemendur hafi tekið 

þátt í leikjum, útivist og æfingum sem efla viljastyrk, áræðni og sjálfsmynd þeirra. Í 8. bekk eiga 

nemendur að öðlast fræðslu og reynslu í notkun ýmiss útbúnaðar og fatnaðar sem notaður er í 

útivist. Í 9. bekk skulu nemendur fá fjölbreytta hreyfingu, jafnt innan- sem utanhúss og nýja 

hreyfireynslu sem snýr að þátttöku í íþróttum á borð við fjallgöngu eða hjólreiðar. Þá skulu þeir 

einnig ná betri tökum á undirstöðuatriðum vetraríþrótta. Í áfangamarkmiðum við lok 10. bekkjar 

eiga nemendur að hafa gert sér grein fyrir mikilvægi hreyfingar, íþrótta og útivistar út frá 

menningar- og félagslegu sjónarmiði (Aðalnámskrá grunnskóla – Íþróttir, líkams- og heilsurækt, 

2007: 10-53) 
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3.9 Aðalnámskrá grunnskóla í Noregi 

Í norsku aðalnámskránni er áhersla lögð á útikennslu eða útivist samhliða hefðbundinni 

íþróttakennslu. Þar eiga nemendur að hljóta aukna færni í gegnum verklegri reynslu ásamt því að 

auka hæfni sína og þekkingu með fjölbreyttum verkefnum í margvíslegu umhverfi. Námskráin 

bendir á að hreyfing sem áður var talin sjálfsögð þarf nú að vera markvisst í boði í umhverfi sem 

hentar fyrir margskonar hreyfingu. Skólaíþróttirnar eiga að hvetja til hreyfingar, sköpunar og 

sjálfstæðis nemenda. Þær eiga einnig að stuðla að auknum náttúruupplifunum nemendanna og gefa 

þeim innsýn í hvernig hægt er að nýta náttúruna til íþrótta og útivistar á umhverfisvænan hátt. 

Jákvæðar upplifanir í íþróttum geta stuðlað að áframhaldandi líkamlegri virkni og heilsusamlegum 

lífstíl nemenda (Utdanningsdirektoratet). 

Í norsku skólanámskránni er að finna skyldufagið „Kroppsøving“, en það skiptist í fjóra áfanga 

sem ætlaðir eru fyrir mismunandi aldurstig. Þessir áfangar samanstanda af hreyfingu í mismunandi 

umhverfi, sem ætlaður eru fyrir yngsta stigið (1.-4. bekk), íþróttahreyfingu og dansi fyrir miðstigið 

(5.-7. bekk) og íþróttum og dansi sem ætlaður er fyrir elsta stigið (8.-10. bekk). Kroppsøving 

inniheldur einnig tvo útivistaráfanga í friluftsliv, en þeir eru ætlaðir 5.-7. bekk og 8.-10.bekk. Hver 

kennslustund er 60 mínútur og er gert ráð fyrir 478 kennslustundum á ári fyrir 1. til 7. bekk eða 

barnastigið og 228 kennslustundum fyrir unglingastigið, sem er frá 8.-10. bekk. Námskráin setur upp 

þrepamarkmið fyrir 4., 7., og 10. bekk þar sem tekið er fram hvaða færni nemendur skulu hafa náð 

að áföngum loknum.  

Í lok áfangans „hreyfing í mismunandi umhverfi“ er lagt upp með að nemendur geti stundað 

hreyfingu í ólíku umhverfi, séu örugg í vatni, kunni grunntækni á skíðum og skautum og geti búið til 

og notað kort til að rata um nánasta umhverfi. Þá eiga þeir einnig að geta notað einföld hjálpartæki 

og áhöld í náttúrunni, kunna þær reglur sem fylgja því að ferðast, kunna að ferðast án þess að skilja 

eftir sig slóð, hafa ferðast í og við vatn og viti hvaða útbúnað þarf í slíkar ferðir 

(Utdanningsdirektoratet).  

Að loknum áfanganum friluftsliv fyrir 5.-7. bekk eiga nemendur að vera færir um að geta nota 

kort og áttavita til rötunar, geta skrifað um hefðir útivistar í þeirra umhverfi og skipulagt og stundað 

útivistarafþreyingu. Einnig eiga þau að hafa æft sig í að velja rétta ferðaleið með tilliti til 

öryggisaðstæðna, skipulagt og farið í útivistarferðir þar sem gist er úti, hugsanlega með hjálp 

stafrænna tækja, hafi grunnþekkingu í skyndihjálp og hafi kynnst afþreyingu sem rekja má til hefða 

Sama (Utdanningsdirektoratet). 
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Að loknum 10.bekk eiga nemendur auk þess að vera færir um að stunda  ólík form útivistar í 

mismunandi umhverfi, geta notað kort og áttavita, en einnig ratað með öðrum aðferðum. Auk þess 

þurfa þau að geta skipulagt og farið í ferðir, á mismunandi árstímum þar sem gist er úti 

(Utdanningsdirektoratet).  
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4.0 Niðurstöður 

Alls tóku 26 kennarar þátt í könnuninni, 11 Íslendingar og 15 Norðmenn. Allir höfðu kennt í 

útiskóla. Hér að neðan má sjá skiptingu milli landa eftir kyni, aldri og starfsaldri.  

 

Tafla 1 sýnir skiptingu milli landa eftir kyni, aldri og starfsaldri þátttakenda. 

  Ísland Noregur 

Kyn 
 

  

Karlar 9,1% 26,7% 

Konur 90,9% 73,3% 

  
 

  

Aldur 
 

  

19-28 ára 9,1% 6,7% 

29-38 ára 18,2% 60,0% 

39-48 ára 27,3% 6,7% 

49-58 ára 45,5% 13,3% 

59 ára og eldri 0,0% 13,3% 

  
 

  

Starfsaldur 
 

  

1-5 ár 18,2% 28,6% 

6-10 ár 18,2% 42,9% 

11-15 ár 0,0% 7,1% 

16-20 ár 27,3% 0,0% 

21 ár eða fleiri 36,4% 21,4% 
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Mynd 1 sýnir hvaða bakgrunn kennararnir hafa til að kenna úti. 

Við úrvinnslu þessarar spurningar var gengið út frá hæsta gildi menntunar sem einstaklingurinn 

hafði, en spurningin var upphaflega sett fram þannig að merkja mátti við fleiri en einn 

svarmöguleika. Menntuninni var gefið gildi á eftirfarandi hátt: 

Þeir sem sögðust ekki hafa menntun á sviði útiskóla hlutu lægsta gildi. Næst komu þeir sem lesið 

höfðu bækur.Næst hæsta gildi hlutu þeir sem sótt höfðu námskeið en hæsta gildi fengu þeir sem 

hlotið höfðu menntun á háskólastigi á sviði útiskóla. 

Niðurstöðurnar sýndu að 9,1% Íslendinga og 6,7% Norðmanna merktu við að þeir hefðu 

ekki menntun á sviði útikennslu en 18,2% Íslendinga og 13,3% Norðmanna sögðust hafa lesið 

bækur um efnið. 54,5% Íslendinga og 33,3% Norðmanna höfðu  sótt námskeið um útiskóla. 

46,7% Norðmanna og 18,2% Íslendinga höfðu tekið námsleið eða áfanga um útiskóla á 

háskólastigi. 
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Mynd 2 sýnir hvort kennarar telja sig hafa næga þekkingu til að kenna úti. 

Svör Íslendinga skiptust nær fullkomlega til helminga þegar þeir voru spurðir hvort þeir teldu sig 

hafa næga þekkingu til að kenna úti en 54,5% svöruðu játandi og 45,5% neitandi. 86,7% 

Norðmanna töldu sig hafa næga þekkingu til að kenna úti en 13,3% svöruðu að þeir teldu sig 

ekki hafa næga þekkingu til þess.  

Þegar niðurstöður úr spurningunni um hvaða bakgrunn kennararnir höfðu, með tilliti til 

menntunar var borin saman við það hvort kennararnir töldu sig hafa næga þekkingu til að kenna 

úti kom í ljós að af 18,2% Íslendinga sem höfðu háskólamenntun á sviði útiskóla, töldu 50% sig 

hafa næga þekkingu en 50% töldu að þekking þeirra væri ekki nægjanleg. Af þeim 46,7% 

Norðmanna sem höfðu menntun á sviði útiskóla á háskólastigi, töldu 85,7% sig hafa næga 

þekkingu til að kenna úti en 14,3%  töldu sig ekki hafa næga þekkingu til þess. Af þeim 54,5% 

Íslendinga sem sótt höfðu námskeið, töldu 66,6% þeirra sig hafa næga þekkingu til að kenna úti 

en 33,4% töldu sig ekki hafa næga þekkingu til þess. Af þeim 18,2% Íslendinga sem lesið höfðu 

bækur um útiskóla, töldu 50% sig hafa næga þekkingu til að kenna úti en 50% töldu að þeir 

hefðu ekki nægilega þekkingu til þess. Þeir Norðmenn sem sótt höfðu námskeið töldu sig hafa 

næga þekkingu til að kenna úti og það sama átti við um Norðmennina sem lesið höfðu bækur. Í 

báðum löndum töldu þeir sem höfðu ekki menntun á sviði útiskóla sig ekki hafa næga þekkingu 

til að kenna úti. 
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Mynd 3 sýnir hvort kennurum þykir framboð á námi í útikennslu fyrir  

kennara nægilegt. 

9,1% Íslendinga og 13,3% Norðmanna svöruðu því að framboð náms  fyrir kennara væri 

nægilegt. 72,7% Íslendinga og 46,7% Norðmanna fannst framboð ekki nægilegt en 18,2% 

Íslendinga og 40% Norðmanna svöruðu því að þeir vissu ekki hvort þeim þætti framboðið 

nægilegt. 
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Mynd 4 sýnir hvort kennararnir töldu möguleikann á því að læra meira um útiskóla vera 

fyrri hendi. 

Niðurstöðurnar sýndu að 54,5% Íslendinga og 93,9% Norðmanna töldu að ef þeir vildu læra 

meira um útiskóla, væri sá möguleiki fyrir hendi. 27,3% Íslendinga töldu að möguleikinn væri 

ekki fyrir hendi en enginn Norðmaður var sömu skoðunar. 18,2% Íslendinga og 6,7% 

Norðmanna vissu ekki hvort möguleikinn um að læra meira væri fyrir hendi. 
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Mynd 5 sýnir hvort kennarar myndu nýta sér námsefni til að auka þekkingu sína á 

útiskóla ef boðið væri upp á það. 

Allir Íslendingarnir (100%) svöruðu játandi þegar þeir voru spurðir að því hvort þeir myndu nýta sér 

námsefni ef boðið væri upp á það til að auka þekkingu sína á útiskóla. 53,3% Norðmanna svöruðu 

játandi, 13,3% neitandi en 33,3% voru hlutlausir.  

Þegar niðurstöður svaranna við þessari spurningu voru bornar saman við menntun kennaranna 

kom eftirfarandi í ljós. Allir íslensku kennaranna myndu nýta sér námsefni til að auka við þekkingu 

sína, óháð því hvaða menntun þeir höfðu. Af þeim 53,3% Norðmanna sem sögðust myndu nýta sér 

námsefnið höfðu 50% menntun á háskólastigi á sviði útiskóla, 37,5% höfðu sótt námskeið á sviði 

útiskóla og 12,6% höfðu lesið bækur á sviði útiskóla. 13,3% Norðmanna sögðust ekki myndu nýta 

sér námsefnið ef það væri í boði en allir innan þess hóps höfðu tekið námskeið á sviði útiskóla. 

33,3% Norðmanna sögðust vera hlutlausir, en af þeim höfðu 60% tekið námsleið eða áfanga á 

háskólastigi, 20% höfðu lesið bækur og 20% sögðust ekki hafa menntun á sviði útiskóla. 

Þegar niðurstöður spurningarinnar um það hvort kennarar myndu nýta sér námsefni var borin 

saman við það hvort kennararnir töldu sig hafa næga þekkingu, kom það í ljós að Íslendingarnir 

myndu allir nýta sér námsefnið, óháð því hvort þeir töldu sig hafa næga þekkingu til útikennslu eða 

ekki. Svör Norðmannanna sýndu að af þeim 53,5% sem myndu nýta sér námefnið töldu 87,5% sig 

hafa næga þekkingu til útikennslu en 12,5% töldu þekkingu sína ekki nægja. Allir þeirra sem ekki 

myndu nýta sér námsefnið töldu sig hafa næga þekkingu. Af þeim 33,3% Norðmanna sem svöruðu 

hlutlaust töldu 80% sig hafa næga þekkingu til að kenna í útiskóla en 20% töldu sig ekki hafa næga 

þekkingu. 
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Mynd 6 sýnir hvort kennarar myndu nýta sér námskeið til að auka þekkingu sína á 

útiskóla ef boðið væri upp á það. 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir myndu nýta sér námskeið fyrir kennara ef 

boðið væri upp á það/þau sögðust 90,9% Íslendinga myndu nýta sér námskeið en 9,1% voru 

hlutlausir. 73,3% Norðmanna sögðust myndu nýta sér námskeið, 6,7% myndu ekki nýta sér það 

og 20% voru hlutlausir. 

 Þegar þessi spurning var borin saman við mat kennaranna á þekkingu þeirra kom það í ljós 

að af þeim 90,9% Íslendinga sem sækja myndu námskeiðið töldu 85,4% sig hafa næga þekkingu 

til að kenna úti en 14,6% töldu sig ekki hafa næga þekkingu til þess. Af 73,3% Norðmanna sem 

myndu sækja námskeiðið telja 90,9% sig hafa næga þekkingu til að kenna úti en 9,1% telja sig 

ekki hafa næga þekkingu. 6,7% Norðmanna myndu ekki nýta sér námskeiðið en allir innan þess 

hóps telja sig hafa næga þekkingu til útikennslu. Enginn Íslendinganna svaraði því til að hann 

myndi ekki nýta sér námskeiðið. 9,1% Íslendinga voru hlutlausir í sínum svörum, en sá hluti 

telur sig hafa næga þekkingu til að kenna úti. 20% Norðmanna voru hlutlausir en 66,5% þeirra 

töldu sig hafa næga þekkingu til að kenna úti á meðan 33,5% þeirra töldu sig ekki hafa hana. 

Þegar sama spurning var borin saman við menntun kennaranna, kom það í ljós að af þeim 

90,9% Íslendinga sem sækja myndu námskeiðið höfðu 20% þeirra tekið námsleið eða áfanga á 

háskólastigi, 60% höfðu sótt námskeið, 10% höfðu lesið bækur og 10% höfðu ekki menntun á 

sviði útiskóla. Af þeim 73,3% Norðmanna sem sækja myndu námskeiðið höfðu 54,6% menntun 

á sviði útiskóla á háskólastigi, 36,4% höfðu tekið námskeið og 9,1% höfðu lesið bækur. Enginn 

Íslendingur svaraði því að hann myndi ekki taka námskeið. 6,7% Norðmanna sögðust ekki 
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myndu taka námskeiðið en menntun þess hóps á sviði útiskóla fólst í lestri bóka. Af þeim 9,1% 

Íslendinga sem svöruðu að þeir væru hlutlausir höfðu allir þeirra hlotið menntun sína af lestri 

bóka. Af þeim 20% Norðmanna sem svöruðu hlutlaust höfðu 33,3% tekið námsleið eða áfanga á 

háskólastigi, 33,3% höfðu lesið bækur og 33,3% sögðust ekki hafa menntun á sviði útiskóla. 
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Mynd 7 sýnir hvað réði mestu um það að kennararnir byrjuðu að kenna úti. 

Niðurstöður þessarar spurningar sýndu að 90,9% Íslendinga og 46,7% Norðmanna hófu 

útikennslu vegna eigin áhuga. 36,4% Íslendinga og 86,7% Norðmanna hófu hana vegna 

krafna skóla en 13,3% Norðmanna byrjuðu að kenna úti vegna óska nemenda. Enginn kennari 

sagði ástæðu þess að hafa byrjað að kenna úti vera þá að hann hefði lært í útiskóla á 

námsárum sínum. 

Hafa skal í huga við lestur þessara niðurstaðna að kennararnir gátu merkt við fleiri en 

einn svarmöguleika og því er hver svarmöguleiki reiknaður sem hluti af hundraði (%) og því 

skila niðurstöður hvors lands meira en 100 hundraðshlutum. Heiti spurningarinnar skal taka 

með fyrirvara en erfitt er að segja til um hvað réði mestu þegar merkt er við fleiri en einn 

svarmöguleika. 
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Mynd 8 sýnir hversu jákvæðir eða neikvæðir kennarar eru fyrir að kenna úti. 

Svör Íslendinganna leiddu í ljós að 90,9% kennaranna eru mjög jákvæðir fyrir að kenna úti og 

9,1% eru frekar jákvæðir. 66,7% Norðmannanna voru mjög jákvæðir, 26,7% voru frekar 

jákvæðir en 6,7% reyndust frekar neikvæðir fyrir því að kenna úti. Þegar svörunin var skoðuð 

eftir kynjum kom það í ljós að allir karlarnir sem tóku þátt í rannsókninni voru mjög jákvæðir, en 

konurnar höfðu skipst í mjög jákvæðar og frekar jákvæðar en 6,7% svöruðu að þær væru frekar 

neikvæðar. 
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Mynd 9 sýnir hversu jákvæðir eða neikvæðir kennararnir telja skólastjórnendur í sínum 

skólum vera varðandi útiskóla. 

Þegar svör kennaranna við því hversu jákvæðir eða neikvæðir þeir töldu skólastjórnendur síns 

skóla vera svöruðu 72,7% Íslendinga og 40% Norðmanna því að þeir töldu þá mjög jákvæða. 

27,3% Íslendinga og 46,7% Norðmanna töldu þá freka jákvæða. 13,3% Norðmanna töldu 

skólastjórnendur hlutlausa. 
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Mynd 10 sýnir hversu jákvæða eða neikvæða kennarar telja foreldra/forráðamenn vera 

varðandi útiskóla. 

Svör kennaranna við því hversu jákvæðir eða neikvæðir þeim þóttu foreldrar/forráðamenn 

nemendanna vera sýndu að 54,5% íslensku kennaranna og 26,7% norsku kennaranna töldu 

foreldra/forráðamenn mjög jákvæða. 36,4% Íslendinga og 66,7% Norðmanna töldu þá frekar 

jákvæða en 9,1% Íslendinga og 6,7% Norðmanna töldu að foreldrar/forráðamenn væru 

hlutlausir.  
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Mynd 11 sýnir reynslu kennaranna af kennslu í útiskóla.  

 Eins og sjá má á þessari töflu er reynsla allra íslensku kennaranna af útiskólanum sú að börnin 

eru áhugasöm en 73,3% norsku kennaranna merktu við sama svarmöguleika. 90,9% íslensku 

kennaranna segja börnin ánægð, að útiskólinn virkji nemendur sem annars eru óvirkir í 

skólastofunni og að samvinna sé meiri í útiskólanum. 93,3% Norðmanna segja að reynsla þeirra 

sé sú að börnin séu ánægð, 86,7% segja að útiskólinn virkji nemendur sem annars eru óvirkir í 

skólastofunni og 60% kennaranna segja reynslu þeirra vera þá að samvinna sé meiri í 

útiskólanum. Yfir helmingur þátttakenda, eða 63,6% Íslendinga og 53,3% Norðmanna sögðu 

foreldrana ánægða og 54,5% Íslendinga og 46,7% Norðmanna sögðu kennarana ánægða. 54,5% 

Íslendinga og 40% Norðmanna sögðu börnin virkari í tímum í útiskólanum. 36,4% Íslendinga og 

20% Norðmanna segja reynslu þeirra vera að betri námsárangur fáist með kennslu í útiskóla. 

27,3% Íslendinga og 33,3% Norðmanna segja að of lítill tími sé ætlaður til útikennslunnar en 

9,1% Íslendinga og 13,3% Norðmanna merkja við að of mikil fyrirhöfn fylgi útiskólanum. Það 

var ekki reynsla neins þátttakenda að minni virkni væri í tímum, að kennarar, foreldrar eða börn 

væru óánægð eða að börnin hefðu lítinn áhuga á útiskólanum.
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5.0 Umræður 

 

Hér á eftir verður farið yfir helstu niðurstöður þessarar rannsóknar og þær skoðaðar frá ýmsum 

sjónarhornum.  

Flestir þeirra sem svöruðu voru konur, eða 21 kona á móti fimm körlum.  Það má velta því 

fyrir sér hvort úrtakið gefi raunhæfa mynd af útiskólakennurum – eru flestir útiskólakennarar 

konur, eru þær samviskusamari en karlarnir við að svara könnunum, eða eru e.t.v. fleiri konur í 

kennarastörfum almennt? Þessum spurningum verður þó ekki svarað í þessari ritgerð, en þetta 

gæti þó verið áhugavert að skoða frekar. 

 

5.1 Menntun kennaranna 

Svör kennaranna við spurningunni um hvaða menntun þeir höfðu komu okkur töluvert á óvart. 

Áður en rannsókn hófst töldum við að meiri munur yrði á milli svara Íslendinganna og 

Norðmannanna. Við töldum að engir eða örfáir Íslendingar hefðu háskólamenntun á þessu sviði, 

ólíkt Norðmönnunum, sem við gátum okkur til um að hefðu flestir, ef ekki allir, tekið námsleið 

eða áfanga á háskólastigi. Þegar unnið var úr svörunum kom það þó í ljós að undir helmingur 

norsku þátttakendanna hafði lokið námsleið eða áfanga á háskólastigi á sviði útiskóla, en það var 

töluvert minna hlutfall en við höfðum búist við. Þá kom okkur einnig á óvart hversu stórt hlutfall 

íslensku þátttakendanna hafði tekið námsleið eða áfanga á háskólastigi, en nær fimmtungur 

þeirra hafði lært um útiskóla á háskólastigi, en það var meira en við töldum í upphafi. Út frá 

þessum niðurstöðum, og þeirri staðreynd að kennsla um útiskóla á háskólastigi er tiltölulega ný 

af nálinni hér á landi, en hefur tíðkast til  fjölda ára í Noregi má draga ýmsar ályktanir. Til dæmis 

má velta því fyrir sér hvort þeir kennarar sem hafa menntun á sviði útiskóla á háskólastigi í 

Noregi hafi valið námsleið eða áfanga sem hluta af sínu grunnámi og hafi þannig náð forskoti á 

Íslendingana, eða ætli þeir hafi nýtt sér það viðbótarnám sem er í boði þar í landi og bætt við sig 

menntun á sviði útiskóla að grunnnámi loknu? Við teljum það líklegt að Íslendingarnir hafi sótt 

sér sína menntun í gegnum endur- eða símenntunarnám, eða bætt við sig áfanga á háskólastigi að 

grunnnámi loknu, þar sem stutt er síðan byrjað var að kenna útivist á háskólastigi hér á landi. Þá 

má einnig spyrja sig að því hvort þeir  Íslendingar sem hafa menntun á háskólastigi hafi e.t.v. 

útskrifast úr erlendum háskólum og tekið námsleið eða áfanga um útiskóla sem hluta af 

grunnnámi þar.  
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Yfir helmingur Íslendinganna hefur sótt námskeið á sviði útiskóla, en það er töluvert meira 

en við höfðum ímyndað okkur. Það sýnir okkur að einhverjir vita af þeim námskeiðum sem í 

boði eru og hafa nýtt sér þau sem okkur þykir vera mjög jákvætt. Þriðjungur Norðmannanna 

hafði sótt námskeið en það kemur heim og saman við þær hugmyndir sem við höfðum í upphafi 

rannsóknar. 

Það sem kom þó mest á óvart var hversu fáir merktu við að þeir hefðu ekki menntun á þessu 

sviði, eða undir 10% í hvoru landi. Hugtakið menntun var þó ekki skilgreint fyrir kennarana og 

getur því verið að misjöfn merking sé lögð í orðið. Telja e.t.v. einhverjir að þeir hafi ekki 

menntun á sviði útiskóla þrátt fyrir lestur bóka eða merktu einhverjir við að þeir væru menntaðir 

eftir lestur einnar bókar? Gæti jafnvel verið að sú bók hafi ekki fjallað á beinan hátt um útiskóla? 

Það sama á við um þá sem höfðu sótt námskeið, en einhverjir telja sig e.t.v. ekki menntaða eftir 

að hafa sótt það/þau. Í þessari spurningu var unnið út frá hæsta gildi menntunar eins og sagt var 

frá í niðurstöðum og því teljum við það nokkuð líklegt að einhverjir þeirra sem tekið hafa 

námsleið eða áfanga á háskólastigi hafi einnig sótt námskeið eða lesið bækur, og það sama á við 

um þá sem höfðu sótt námskeið, einhverjir þeirra hafa e.t.v. einnig lesið bækur á sviði útiskóla.  

Þegar kennararnir voru spurðir að því hvort þeir teldu sig hafa næga þekkingu til að kenna 

úti, voru Íslendingarnir mun hlédrægari en þar skiptust svör til helminga, þar sem rúmur 

helmingur taldi sig hafa næga þekkingu en tæpur helmingur taldi sig ekki hafa hana. 86,7% 

Norðmanna töldu sig hafa næga þekkingu til að kenna úti. Hér má spyrja sig hvort Íslendingar 

vanmeti þekkingu sína eða ofmeta Norðmenn sína? Eða er þetta einfaldlega staðan eins og hún 

er? Gera hefði mátt ráð fyrir því að minni munur hefði verið á svörum við þessari spurningu í 

ljósi þess að ekki var meiri munur á menntun kennaranna en raun bar vitni. Svörin við þessari 

spurningu voru huglægt mat þátttakenda en áhugaverðar niðurstöður komu í ljós þegar menntun 

kennaranna var borin saman við hana en lítið samræmi reyndist vera á milli þessara tveggja 

svara.  

Þegar þessar tvær spurningar voru bornar saman  kom í ljós að ekki allir sem lokið höfðu 

háskólamenntun, þ.e. námsleið eða áfanga á háskólastigi á sviði útiskóla, töldu sig hafa næga 

þekkingu til að kenna úti, en að okkar mati mætti gera ráð fyrir því að þeir aðilar teldu sig hafa 

næga þekkingu til þess. Það vakti einnig athygli okkar að Norðmennirnir virtust öllu 

sjálfsöruggari en Íslendingarnir í svörum. Til dæmis mátti sjá að allir Norðmennirnir sem tekið 

höfðu námskeið eða lesið bækur á sviði útiskóla töldu sig hafa næga þekkingu til að kenna úti, en 

sömu sögu var ekki að segja um Íslendingana. Af þeim 54,5% Íslendinga sem tekið höfðu 
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námskeið töldu 18,2% sig ekki hafa næga þekkingu til að kenna úti og af þeim 18,2% Íslendinga 

sem lesið höfðu bækur, töldu 9,1% sig ekki hafa næga þekkingu til útikennslu. Þessi svör fá 

okkur til að velta því enn betur fyrir okkur hvort Íslendingarnir vanmeti menntun sína. Eru gæði 

kennslunnar í námskeiðum á Íslandi e.t.v. eitthvað minni, eða eru Íslendingar hugsanlega verr 

staddir vegna þess að bækurnar sem þeir lesa eru ekki á þeirra eigin tungumáli?   

5.2 Möguleikar á aukinni þekkingu 

Þegar kennararnir voru spurðir að því hvort þeim þætti framboð náms í útikennslu fyrir kennara 

nægilegt voru fæstir á þeirri skoðun að það væri það, en 72,7% Íslendinga og 46,7% Norðmanna 

þótti námsframboðið ekki nægilegt. Þetta þótti okkur vera mjög hátt hlutfall í báðum löndum og 

sérstaklega í Noregi þar sem við töldum að framboð á námi þar í landi væri mjög mikið. Svör 

Íslendinganna komu okkur þó ekki á óvart en áður en rannsókn hófst töldum við að mun minna 

námsefni væri að finna en raun bar vitni.  

Þegar kennararnir voru spurðir að því hvort sá möguleiki að læra meira um útiskóla væri 

fyrir hendi var mikill munur á milli landa. Að mati höfunda gefa niðurstöðurnar það til kynna að 

annað hvort sé meira námsefni til í Noregi, eða að það sé sýnilegra og/eða betur kynnt. Það að 

27,3% Íslendinga skuli svara því til að möguleiki til að læra meira um útiskóla sé ekki fyrir hendi 

þykir okkur sýna að námframboð á Íslandi sé ekki nógu vel kynnt, en rannsókn okkar á þeim 

leiðum sem kennarar geta farið til að finna frekari menntun eru talsvert margar, þó leita þurfi 

nokkuð vel að þeim til að finna sumar þeirra. Í kaflanum Menntun í boði fyrir kennara á Íslandi 

má lesa um þær leiðir sem kennarar á Íslandi geta nýtt sér til að auka við menntun sína en sömu 

úttekt má finna fyrir norska kennara í kaflanum Menntun í boði fyrir kennara í Noregi. Að okkar 

mati má lesa það af svörum Norðmanna að þeir viti betur um þá möguleika sem í boði eru fyrir 

norska kennara til að auka við menntun sína á sviði útiskóla.  

5.3 Hverjir myndu nýta sér aukið námsefni? 

Allir Íslendingarnir sögðust myndu nýta sér námsefni ef það væri í boði, óháð því hvaða 

menntun þeir höfðu. Rétt rúmur helmingur Norðmanna myndi nýta sér námsefnið, 13,3% myndu 

ekki nýta sér það en þriðjungur var hlutlaus. Túlka mætti þessar niðurstöður á þá leið að meiri 

þörf sé fyrir aukið námsefni á Íslandi en í Noregi þar sem stærra hlutfall kennara myndi nýta sér 

það. Okkur þótti skemmtilegt að sjá að þegar þessi spurning var borin saman við mat þátttakenda 

á þekkingu þeirra kom það í ljós að þeir sem töldu sig hafa næga þekkingu voru samt sem áður 

áhugasamir um að auka við hana. Það kom okkur á óvart að þau 6,7% Norðmanna sem töldu sig 

ekki hafa næga þekkingu, merktu við hlutlaust þegar þeir voru spurðir hvort þeir myndu nýta sér 
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aukið námsefni, en við hefðum talið að sá hluti myndi kjósa að mæta á námskeiðið. Telur þessi 

hluti e.t.v. að það námsefni sem í boði er myndi ekki höfða til hans eða væri ekki nógu 

spennandi? Er þessi hluti sáttur með þá þekkingu sem hann hefur, þótt svo hann telji hana ekki 

nægjanlega til að kenna úti? 

Þegar kennararnir voru spurðir að því hvort þeir myndu nýta sér námskeið ef þau væru í 

boði, kom það bersýnilega í ljós hversu mikil þörf er á fleiri námskeiðum  hér á landi og í 

Noregi. Okkur þótti mjög jákvætt að sjá hversu stór hluti bæði Íslendinga og Norðmanna myndu 

nýta sér námskeið ef þau væru í boði. Niðurstöðurnar sýndu að enginn Íslendingur og einungis 

6,7% Norðmanna töldu að þeir myndu ekki nýta sér námskeiðið en það þótti okkur sýna fram á 

hversu viljugir kennararnir eru að auka við þekkingu sína.  

Þegar svör kennaranna við því hvort þeir myndu nýta sér námskeið voru skoðuð með það í 

huga hvort þeir teldu sig hafa næga þekkingu sáum við að 90,9% Íslendinga myndu sækja 

námskeið en 9,1% sagðist vera hlutlaus. Sá hluti sem sagðist vera hlutlaus telur sig hafa næga 

þekkingu til útikennslu og því finnst okkur það skiljanlegt að hann hafi merkt við þennan 

svarmöguleika, en ekki tekið skýra afstöðu, þar sem innihald námskeiðs er ekki tilgreint og ekki 

vitað hvort það hentar honum. Ánægjulegt var að sjá að flestir þeirra sem töldu sig hafa næga 

þekkingu til útikennslu myndu nýta sér námskeið til að auka við þekkingu sína. 6,7% 

Norðmanna sögðust ekki myndu nýta sér námskeið en þeir töldu sig jafnframt hafa næga 

þekkingu til að kenna úti. Þó finnst okkur rétt að velta vöngum yfir því  því hvort rétt sé að nýta 

sér ekki námskeið þrátt fyrir að einstaklingur hafi næga þekkingu – er ekki alltaf hægt að bæta 

við sig þekkingu og fá nýjar hugmyndir? Það stakk einnig í augu að 33,5% Norðmannanna sem 

voru hlutlausir þegar spurt var hvort þeir myndu nýta sér námskeið, töldu sig ekki hafa næga 

þekkingu til útikennslu, en við hefðum talið að sá einstaklingur hefði þörf á að sækja sér aukna 

menntun, t.d. í formi námskeiðs. 

Það vakti athygli okkar að allir þeir Íslendingar sem tekið höfðu námsleið eða áfanga á 

háskólastigi og þeir sem tekið höfðu námskeið sögðust myndu nýta sér aukin námskeið ef þau 

væru í boði. Þau 9,1% kennara á Íslandi sem tóku ekki afstöðu til þess hvort þau myndu nýta sér 

námskeið höfðu lesið bækur á sviði útiskóla, en ekki sótt námskeið, en í ljósi þess má velta því 

fyrir sér hvort námskeiðin á Íslandi séu of einhæf. Finna kennararnir ekki námskeið við hæfi til 

að auka við þekkingu sína? Fleiri Íslendingar en Norðmenn sögðust myndu nýta sér námskeið ef 

þau væru í boði en vegna þess hversu nýlegt fyrirbæri útiskóli er á Íslandi má velta því fyrir sér 

hvort það sé ástæða þess að Íslendingarnir eru viljugari að fara á námskeið. Líta íslensku 
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kennararnir hugsanlega á námskeiðin sem tækifæri til að bæta fleiri hugmyndum og þekkingu 

við útikennslu á Íslandi. Eru útiskólar á Íslandi enn á tilraunastigi? Þá má einnig sjá að þau 6,7% 

Norðmanna sem sögðust ekki myndu taka námskeið höfðu hlotið menntun sína af lestri bóka. 

Það að sá hópur telji sig hafa næga þekkingu til að kenna úti gæti að hluta til endurspeglað það 

mikla framboð bóka og fræðigreina sem er í Noregi. Þá teljum við það einnig rétt að velta fyrir 

okkur hvort lestur bóka einn og sér gefi okkur næga þekkingu til að kenna úti?  

Þessar niðurstöður sýna að mikil þörf er á námsefni og námskeiðum í báðum löndum og að 

flestir kennaranna myndu nýta sér þessa kosti ef þeir væru í boði. Það kom á óvart að þau 6,7% 

Norðmanna sem höfðu ekki menntun á sviði útikennslu voru hlutlaus í svörum sínum þegar þau 

voru spurð að því hvort þau myndu nýta sér námskeið. Þá var einnig áhugavert að sjá að 88,9% 

kennara sem tekið höfðu námsleið eða áfanga á háskólastigi höfðu áhuga á að auka við þekkingu 

sína með þátttöku í námskeiði. 

 

5.4 Af hverju byrjuðu kennararnir að kenna úti? 

Þegar kennararnir voru spurðir að því hvað hefði ráðið mestu um að þeir byrjuðu að kenna úti 

fengust skemmtilegar niðurstöður. Þar kom í ljós að yfir 90% Íslendinga hófu útikennslu vegna 

eigin áhuga en það er mun hærra hlutfall en í Noregi þar sem tæpur helmingur kennara þar í 

landi sagði eigin áhuga hafa ráðið. Mikinn mun var einnig að finna á milli landanna þegar litið 

var á hve stórt hlutfall kennaranna hóf útikennslu vegna krafna skólastjórnenda, en mun fleiri 

Norðmenn en Íslendingar sögðu það ástæðuna fyrir því að þeir byrjuðu að kenna úti. Engir 

Íslendingar en 13,3% Norðmanna sögðu ástæðuna vera óskir frá nemendum. Hvers vegna skyldi 

vera þetta mikill munur á milli landanna? Stærstur hluti kennara á Íslandi sagðist hafa hafið 

útikennslu vegna eigin áhuga. Það teljum við mjög jákvætt, en okkur þykir líklegt að mikill 

áhugi kennaranna skili sér í auknum áhuga nemendanna.  Út frá þessum niðurstöðum mætti 

álykta að skólastjórnendur í Noregi setji meiri kröfur á kennara þar í landi um að flytja hluta 

kennslunnar út fyrir veggi skólans. Við teljum þó að kröfur skólastjórnenda á Íslandi eigi eftir að 

aukast á næstu árum, en nú þegar hafa margir skólar hafið útikennslu og má geta sér til um að 

þegar fleiri sjá ávinning hennar muni kröfur frá skólastjórnendum aukast. En af hverju skyldu 

engir Íslendingar en 13,3% Norðmanna segjast hafa byrjað að kenna úti vegna óska frá 

nemendum? Er meira hlustað á óskir nemenda í Noregi eða hafa engir íslenskir nemendur beðið 

kennarana um að flytja hluta kennslunnar út? Er útiskólinn á Íslandi það nýr að nemendur þekkja 

ekki til hans og koma þess vegna ekki með óskir tengdar honum? Engir kennarar sögðu ástæðu 



 

48 

 

þess að þeir byrjuðu útikennslu vera þá að hafa lært í útiskóla á námsárum sínum. Skyldi það 

vera vegna þess að kennararnir lærðu ekki í útiskóla, eða var reynsla þeirra sem lærðu í útiskóla 

e.t.v. það slæm að þeir kjósa  að kenna ekki úti vegna þess? 

 

5.5 Viðhorf til útiskóla 

Þegar kennararnir voru spurðir út í viðhorf sín, skólastjórnenda og foreldra í garð útiskóla kom 

það í ljós að Íslendingarnir voru töluvert jákvæðari en Norðmennirnir í þeim efnum. Hærra 

hlutfall Íslendinga merkti í reitinn „mjög jákvæður“ á öllum stöðum en enginn Íslendinga merkti 

í neikvæðu reitina. 6,7% Norðmanna sögðust frekar neikvæðir. Velta má því fyrir sér hvers 

vegna Íslendingarnir eru þetta mikið jákvæðari en Norðmennirnir. Er það hugsanlega vegna þess 

að útiskólarnir eru þetta nýir hér á landi, en útiskólinn hefur ekki síður í för með sér fjölbreytni 

fyrir kennarana. Einnig mætti leiða hugann að því hvort þessi jákvæðni sé af því sprottin að 

kennararnir hafi talið innikennsluna of tilbreytingarlausa og fagni því tilkomu útiskólanna? 

Kennararnir sjá hversu góð áhrif útiskólinn hefur á nemendurna, (sjá mynd 11) en þar merkti 

hærra hlutfall íslenskra kennara við þá jákvæðu kosti sem útiskólinn getur haft í för með sér, en  

það getur einnig aukið jákvæðni þeirra í garð hans. Gera má sér í hugarlund að foreldrar og 

skólastjórnendur sjái sama hag í útiskólanum og að kennararnir telji þess vegna að þeir séu allir 

mjög- eða frekar jákvæðir. Hafa ber þó í huga að þetta þarf á engan hátt að endurspegla mat 

foreldranna eða skólastjórnendanna, heldur er þetta huglægt mat kennaranna. Norðmenn eru þó á 

engan hátt neikvæðir í garð útiskóla, en þennan mun á viðhorfum Íslendinga og Norðmanna má 

hugsanlega skýra með því hversu lengi útiskóli hefur tíðkast í Noregi. Honum er kannski tekið 

meira sem sjálfsögðum hlut þar, og því eru kostir hans ekki eins augljósir fyrir Norðmenn og þeir 

eru fyrir Íslendinga. Þá var einnig mjög athyglisvert að sjá að 6,7% Norðmannanna var frekar 

neikvæður í garð útiskóla og veltum við því fyrir okkur hvers vegna hann stundar útikennslu, en 

við teljum að neikvæður kennari eigi erfiðara með að vekja áhuga nemendanna á námsefninu – 

hvers vegna ættu nemendurnir að sýna áhuga þegar kennarinn gerir það ekki? 

 

5.6 Reynsla af útiskóla 

Kennararnir voru spurðir út í það hver reynsla þeirra af útiskóla væri og var spurningin byggð 

upp sem fjöldi fullyrðinga þar sem kennarar máttu merkja við allar þær fullyrðingar sem þeim 

þóttu passa. Fullyrðingarnar skiptust í jákvæða og neikvæða þætti í sambandi við útikennslu auk 
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þess sem hægt var að merkja við að of lítill tími væri ætlaður til útikennslunnar. Fjöldi kennara 

merkti við jákvæðu svarmöguleikana, engir merktu við neikvæðu möguleikana og örfáir merktu 

við að of lítill tími væri ætlaður til útikennslunnar. 

Allir íslensku kennaranna og 73,3% norsku kennaranna töldu að börnin væru áhugasöm um 

útiskólann. Hér má spyrja sig hvers vegna svo mikill munur er á svörum milli landanna. Er það 

e.t.v. vegna þess hversu nýtilkominn útiskólinn er hér á landi að börnin eru áhugasamari um 

hann? Taka börnin því meira sem gefnum hlut að fá að vera úti í Noregi, eða er ástæðurnar 

kannski að rekja til kennslu innandyra? Er innikennslan hugsanlega tilbreytingarlausari og 

einhæfari á Íslandi sem skilar sér í áhugasamari nemendum þegar þeir komast út í náttúruna? Er 

útikennslan jafnvel meira spennandi á Íslandi en í Noregi? Það hefur löngum verið vitað að besta 

leiðin til árangursríks náms er áhugi barnanna á námsefninu líkt og kom fram í námskenningum 

Ignatiusar Loyola sem var uppi á 15. og 16. öld og því mætti gera ráð fyrir að útiskólinn skili 

árangri, ef áhugi barnanna er jafn mikill og kennararnir telja hann vera (Guðrún Friðgeirsdóttir 

og Margrét Jónsdóttir, 1998: 23). 

Áhugavert var að sjá að yfir 90% kennara í báðum löndum sögðu börnin ánægð í 

útikennslunni og um 90% sögðu að hún virkjaði nemendur sem annars væru óvirkir í 

skólastofunni í báðum löndum, en það rennir stoðum undir orð Hebæk, Sommer og Retterstøl 

(2001: 12) um að í útiskólanum fái börnin ríkt tækifæri til að vera virk. Þær sögðu einnig að 

útiskólinn byggðist að miklu leyti upp á samvinnu nemenda en 90,9% íslenskra kennara og 60% 

norskra kennara töldu að námið í útiskólanum yki samvinnu. En af hverju skyldi vera þetta 

mikill munur á milli landa þegar kemur að reynslu kennaranna varðandi samvinnu nemenda? 

Krefjast verkefnin frá íslensku kennurum e.t.v. meiri samvinnu af nemendunum eða tekst þeim 

betur að virkja nemendurna til samvinnu? Er hugsanlega minni samvinna í kennslustundum 

innandyra á Íslandi en í Noregi sem gerir það að verkum að kennarar á Íslandi finna fyrir meiri 

mun þegar komið er út? Að sama skapi má velta því fyrir sér hvort samvinnan sé það stór þáttur í 

kennslu í Noregi yfir höfuð að kennararnir taka henni sem sjálfsögðum hlut og veiti henni því 

enga sérstaka eftirtekt í útiskólanum? Er nám innandyra á Íslandi hugsanlega meira 

einstaklingsmiðað en nám innandyra í Noregi, en það gæti skilað sér í minni samvinnu 

nemendanna. En þegar almennt nám er fært út er e.t.v.meiri áhersla lögð á samvinnu, en besti 

grundvöllurinn fyrir nýjar uppgötvanir er samvinna milli nemenda og leiðbeinanda eða samvinna 

nemenda í hópum samkvæmt kenningum Vygotskys (Schaffer, 2002: 248-252) 
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Svörin sýndu einnig að um og yfir helmingur kennaranna töldu foreldra og kennara ánægða 

með útiskólann en umfjöllun um mat kennara á viðhorfi skólastjórnenda og 

foreldra/forráðamanna til útiskólans er að finna í umræðukaflanum Viðhorf til útiskóla. 

36,4% Íslendinga og 20% Norðmanna sögðu reynslu sína af útiskólanum m.a. vera þá að 

námsárangur nemenda væri betri, en það passar vel við fjölgreindakenningu Gardners. Hann 

telur að með réttri leiðsögn, örvun og eflingu geti flestir þróað greindirnar á tiltölulega hátt 

getustig. Það gefur auga leið að skólastofan er ekki rétti vettvangurinn til að þróa 

umhverfisgreindina á hátt getustig þar sem nemendurnir upplifa náttúruna ekki þar, en Jordet 

(2003: 24) minnist á að bestu námsskilyrðin séu þegar nemendur læra um náttúruna í náttúrunni, 

samfélagið í samfélaginu og nærumhverfið í nærumhverfinu. Aukinn námsárangur nemenda í 

náttúrunni styrkir einnig kenningar Deweys en hann hélt því fram að reynsla af því að 

framkvæma leiddi til dýpri skilnings og að við skynjuðum námið betur með því að nota fleiri en 

eitt skynfæri. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskólanna er aukin áhersla lögð  á það að auka útiveru 

barnanna og hefur vægi útikennslu aukist mikið á síðustu árum. Svör kennaranna sýndu þó að 

36,4% Íslendinga og 20,1% Norðmanna fannst of lítill tími ætlaður til útikennslunnar. Í upphafi 

töldum við að meiri mun væri að finna á milli landanna, þar sem við höfðum búist við að meiri 

munur væri á vægi útivistar í námskrám landanna en raun bar vitni. Menntamálaráðuneyti beggja 

landa gera kröfur um hvað nemendur eiga að kunna og setja markmið til að auðvelda kennurum 

að skipuleggja vinnu sína, en það er þó undir skólastjórnendum komið hversu mikið vægi hver 

námsgrein fær í  skólanámskrá hvers skóla. Skólastjórnendur fá frjálsar hendur til að skipuleggja 

námið á þann hátt sem að þeir telja bestan til að ná fram markmiðum námskrár 

(Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrár).  

9,1% Íslandinga og 13,3% Norðmanna sögðu að reynsla þeirra væri sú að of mikil fyrirhöfn 

fylgdi því að kenna úti. Velta má því fyrir sér hvers vegna meiri hluti Norðmanna merkti við 

þennan svarmöguleika. Getur verið að meira sé lagt í útikennslu þar í landi? Við hefðum talið að 

þeir sem hefðu meiri reynslu af útikennslunni ættu auðveldara með að færa almenna kennslu út 

án þess að það teldist of mikil fyrirhöfn. Svörin við spurningunni í heild sinni gefa til kynna að 

stærri hluti Íslendinga en Norðmanna finnur fyrir þeim jákvæðu þáttum sem útiskólinn getur haft 

í för með sér. Getur það því verið að Íslendingar horfi fram hjá þeirri fyrirhöfn sem útiskólanum 

fylgir vegna þess hags sem þeir sjá í henni? Ástæður þess að fleiri Norðmenn segja of mikla 

fyrirhöfn fylgja útiskólanum gætu einnig hugsanlega leynst í fyrirhöfninni sem því fylgir að fara 
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með börnin í náttúruna, en þar í landi gæti verið að lengri vegalengdir þurfi að fara til að komast 

í tæri við náttúruna. Rannsókn Náttúruskóla Reykjavíkur benti til þess að skortur á aðstöðu til 

útikennslu eða að skólalóð hentaði ekki til útikennslu væru meðal ástæðna þess að útikennsla var 

ekki stunduð í grunn- og leikskólum í Reykjavík. Þessar aðstæður gætu einnig átt við einhverja 

þá skóla sem þegar hafa hafið útikennslu og að fyrirhöfnin við að komast á náttúrusvæði vaxi 

kennurum í augum (Náttúruskóli Reykjavíkur). 

Enginn þátttakendanna taldi að útikennsla orsakaði minni virkni í tímum eða að kennarar, 

foreldrar eða nemendur væru óánægðir með kennsluformið. Sömuleiðis taldi enginn að börnin 

hefðu lítinn áhuga á útiskólanum. Af því má dæma að kennararnir hafi aðeins jákvæða upplifun 

af útiskólanum. 

6.0 Lokaorð 

Þegar litið er á rannsóknina í heild sinni má segja að vel hafi tekist til í flesta staði þótt 

niðurstöður hafi ekki verið eins afgerandi og búist var við í byrjun. Í upphafi var búist við að 

munurinn á milli landanna væri meiri, bæði hvað varðar menntun kennaranna og námsframboð, 

en áður en rannsókn á námsframboði hófst töldum við að úrval námsefnis hér á landi væri mun 

minna en raun bar vitni. Niðurstöðurnar sýndu að reynsla kennaranna af útiskóla er almennt 

mjög jákvæð í báðum löndum, en það kom einnig á óvart að Íslendingar reyndust jákvæðari í 

garð útiskóla en nágrannar okkar, Norðmenn. Ástæðuna fyrir því teljum við geta verið hversu 

nýr af nálinni útiskóli er hér á landi og að hann veki því meiri áhuga og forvitni íslensku 

kennaranna sem þyrstir e.t.v. í að prófa eitthvað nýtt. Norðmenn voru þó einnig mjög jákvæðir, 

en það sýndi sig að þrátt fyrir meiri reynslu þeirra, höfðu þeir ekkert neikvætt um útiskólann að 

segja sem styrkir hugmyndir okkar um að útiskólinn sé kominn til að vera.  

Þegar horft er til útiskóla m.t.t. hreyfingar má sjá að útiskólinn kemur sterkur inn, en 

rannsóknir hafa sýnt að meðalpúls nemenda á útiskóladegi er hærri en meðalpúls nemendanna á 

venjulegum skóladegi sem inniheldur skólaíþróttir (Grønningsæter, Hallås, Kristiansen 

og Nævdal, 2007: 2927-2929). Þessi staðreynd er mjög mikilvæg í ljósi þess að líkamsþyngd 

barna hefur aukist mikið síðustu ár, en rannsókn Dr. Erlings Jóhannssonar o.fl. þar sem lífsstíll 9 

og 15 ára íslenskra barna var rannsakaður sýndi að um 20% þeirra barna sem tóku þátt í 

rannsókninni voru of þung eða of feit. Þar kom einnig í ljós að 51% þeirra barna sem eru of þung 

við 6 ára aldur, eru það einnig við 15 ára aldur en offita þessara barna er mjög alvarlegt 
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heilbrigðisvandamál sem brýnt er að bregðast við strax, áður en illa fer (Íþróttafræðasetur 

Háskóla Íslands að Laugarvatni). 

Það ætti ekki að reynast erfitt að auka hreyfingu nemenda í skólanum í gegnum útikennslu 

en samkvæmt Piaget er börnunum eðlislægt að hafa nóg að gera. Því ætti það að vera verkefni 

kennara að halda að nemendunum nægu efni og leyfa þeim að vera sem virkustum, í stað þess að 

þvinga þá til að sitja og hafa þögn eins og algengt er í almennri skólakennslu nú til dags 

(Charles, 1982: 27-28).  

Þegar rannsóknarspurningar og tilgátur sem lagt var upp með eru skoðaðar má taka saman 

niðurstöður í stuttu máli. Tilgátan um að meirihluti íslenskra kennara hefði ekki formlega 

menntun á sviði útikennslu stóðst, en raunin var að aðeins 19,2% höfðu menntun á háskólastigi. 

Námskeið og lestur bóka var ekki flokkaður undir formlega menntun. Þá kom á óvart hversu lágt 

hlutfall Íslendinga (9,1%) sagðist ekki hafa menntun á sviði útiskóla. Tilgátan um að meirihluti 

Norðmanna hefði formlega menntun á sviði útiskóla stóðst ekki, en rétt tæpur helmingur þeirra 

(46,7%) hafði formlega menntun. Síðasta tilgátan sem fólst í því að munur væri á milli landanna 

tveggja, sem grundvallaðist á eldri útivistarhefðum í Noregi sem skiluðu sér í meiri kröfum í 

námskrá og meira námsframboði þar í landi stóðst. Útivistarhefðin í Noregi er án vafa eldri en sú 

á Íslandi en í námskránni þar í landi er talað um að mikilvægt sé að halda í útivistarhefðir 

íbúanna. Munurinn á kröfum námskránna voru þó ekki eins miklar og við höfðum gert ráð fyrir, 

þótt munurinn væri vissulega til staðar. Námsframboðið í Noregi er þó óumdeilanlega mun meira 

en á Íslandi. 

Markmið þessarar rannsóknar var fyrst og fremst að kanna hvaða menntun þeir kennarar, 

sem taka að sér útikennslu, á Íslandi og í Noregi hefðu og bera þær niðurstöður saman. Við 

vildum athuga hvort munur væri á milli landanna tveggja og í hverju hann væri þá fólginn.  

Námsframboðið hér á landi og í Noregi var skoðað en okkur þótti mikilvægt að rannsaka 

hvaða efni er til hér á landi til að öðlast yfirsýn yfir námsframboðið og sjá hvar við stöndum 

samanborið við þjóðir á borð við Noreg sem teljast framarlega á sviði útiskóla. Þar kom í ljós að 

mikill munur var á milli landanna tveggja, og alls ekki óeðlilegt að Norðmennirnir höfðu meiri 

formlega menntun en Íslendingarnir og lesið meira af bókum. Engin íslensk bók er til á sviði 

útiskóla og er brýnt að bæta úr því ef Ísland á að geta verið samkeppnishæft á þessu sviði. Það 

sem er í boði hér á landi þarf að kynna betur fyrir kennurum, en allir þeir Íslendingar sem 

svöruðu, sögðust myndu nýta sér námsefni ef það væri í boði. 
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Það er okkar einlæga von að þetta verkefni auðveldi kennurum að finna námsefni á sviði 

útiskóla og opni augu þeirra fyrir þeim möguleikum sem í boði eru á landinu. Það myndi einnig 

gleðja okkur mikið ef þetta verkefni yrði innblástur fyrir aðra til frekari rannsókna á þessu sviði 

og yrði hvatning til útgáfu námsefnis á íslensku. 

 

Laugarvatni, 29. apríl 2009 

 

_____________________________         ______________________________ 

        Hjördís Marta Óskarsdóttir      Inga Bryndís Ingvarsdóttir
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8.0 Viðaukar 
8.1 Spurningalisti á íslensku 

 

 

 

Til að fá náttúruna inn í höfuðið, 

þarf að fara með höfuðið út í náttúruna 
 

Úttekt á menntun útiskólakennara á Íslandi og í Noregi 

 

 

 
Laugarvatn, desember 2008 

 
Tilgangur þessa spurningalista er að afla upplýsinga um það hver bakgrunnur 

kennara er, með tilliti til menntunar, sem taka að sér útikennslu.   

 

Rannsókn okkar er samanburðarritgerð milli Íslands og Noregs, þar sem valdir voru 10 

skólar á Íslandi og 10 skólar í Noregi sem allir eru með útikennslu.  

Gerðu svo vel að svara öllum spurningum eftir bestu getu.  Ef þú vilt gera 

einhverjar athugasemdir við svör þín við einstökum spurningum biðjum við þig 

vinsamlegast að skrifa þær á eftir viðkomandi spurningu. Við munum lesa og taka tillit 

til slíkra athugasemda. 

Við viljum benda á að þetta er nafnlaus könnun. 

 

 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna 

 

Inga Bryndís Ingvarsdóttir 

Íþróttafræðinemi 

 

Hjördís Marta Óskarsdóttir 

Íþróttafræðinemi 
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Vinsamlegast merkið í reiti með X 

 

1. Hver er aldur þinn? 
Merkið í einn reit 

 

 19-28 ára 

 29-38 ára 

 39-48 ára 

 49-58 ára 

 59 ára eða eldri 

 

2.  Hvort ert þú karl eða kona? 
Merkið í einn reit 

 

 Karl 

 Kona 

 

3.  Hver er starfsaldur þinn sem kennari? 
Merkið í einn reit 

 

  1-5 ár 

  6-10 ár 

  11-15 ár 

  16- 20 ár 

  21 ár eða fleiri 

 

4. Hefur þú sinnt útikennslu í þínum skóla?   
Merkið við einn reit 

 

  Já 

  Nei 

 

Ef þú hefur svarað já í spurningu 4 heldur þú áfram að svara 

spurningarlistanum.  Ef  nei þökkum við þér fyrir þátttökuna. 

 

 

5. Hver er bagrunnur þinn, með tilliti til menntunar, til að kenna úti? 
Má merkja við FLEIRI en einn reit 

 

  Lestur bóka um útiskóla 

  Hef sótt námskeið 

  Námsleið eða áfangi á háskólastigi 

  Hef ekki menntun á því sviði 

  Annað ___________________________________ 
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6. Hvað réði mestu um að þú ákvaðst að byrja að kenna úti? 
Má merkja við FLEIRI en einn reit 

 
  Eigin áhugi 

  Kröfur frá skóla 

  Óskir frá nemendum 

  Lærði í útiskóla á námsárum mínum 

  Annað_______________________________ 

 

7. Telur þú þig hafa næga þekkingu til að kenna úti? 
Merkið við einn reit 

 

  Já  

  Nei 

 

8. Finnst þér nægilegt framboð á námi í útikennslu fyrir kennara? 

 
  Já 

  Nei 

  Veit ekki 

 

9. Ef þú, sem kennari, vildir læra meira um útiskóla – er sá möguleiki fyrir 

hendi? 

 
  Já 

  Nei 

  Veit ekki 

 

10. Hefðir þú viljað fá meiri kennslu um útiskóla áður en þú byrjaðir að kenna 

úti? 
Merkið við einn reit 

 

  Já 

  Nei 

  Hlutlaus 

 

11. Ef boðið væri upp á námsefni fyrir kennara til að auka þekkingu þeirra á 

útiskóla, myndir þú nýta þér það? 
Merkið við einn reit 

 

  Já 

  Nei 

  Hlutlaus 
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12. Ef boðið væri upp á námskeið fyrir kennara til að auka þekkingu þeirra á 

útiskóla, myndir þú nýta þér það? 
Merkið við einn reit 

 

  Já 

  Nei 

  Hlutlaus 

 

 

13.  Hversu jákvæður eða neikvæður ertu fyrir að kenna úti? 
Merkið við einn reit 

 

  Mjög jákvæður 

  Frekar jákvæður 

  Hlutlaus 

  Frekar neikvæður 

  Mjög neikvæður 

 

 

14. Hversu jákvæðir eða neikvæðir finnst þér skólastjórnendur í þínum skóla 

vera varðandi kennslu í útiskóla? 
Merkið við einn reit 

 

  Mjög jákvæðir 

  Frekar jákvæðir 

  Hlutlausir 

  Frekar neikvæðir 

        Mjög neikvæðir 

 

 

15. Hversu jákvæðir eða neikvæðir finnst þér foreldrar/forráðamenn nemenda 

vera varðandi útiskóla? 
Merkið við einn reit 

 

  Mjög jákvæðir 

  Frekar jákvæðir 

  Hlutlausir 

  Frekar neikvæðir 

        Mjög neikvæðir 
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16. Hver er reynsla þín af kennslu í útiskóla? 
Má merkja við FLEIRI en einn reit 

 

  Börnin eru ánægð 

  Börnin eru áhugasöm 

  Virkjar nemendur sem annars eru óvirkir í skólastofunni 

  Foreldrar eru ánægðir 

  Kennarar eru ánægðir 

  Betri námsárangur 

  Börn virkari í tímum 

  Meiri samvinna 

  Lítill áhugi barna 

  Of lítill tími áætlaður til útikennslu 

  Börn óánægð 

  Foreldrar óánægðir 

  Kennarar óánægðir 

  Minni virkni í tímum 

  Of mikil fyrirhöfn 

  Annað? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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8.2 Spurningalisti á norsku 
 

 

 

Om du vil få naturen inn i hodet, må du ta 

hodet ut i naturen 
 

Samanlikning på utdanning av lærere som underviser ute på 

Island og i Norge 

 

 
Laugarvatn, desember 2008 
 

 

Hensikten med detta spörreskjemaet er å samle opplysninger om bakgrun, med 

hensyn til utdanning, til lærere som underviser ute 
 

Undersøkinga vår er ei samanlikningsoppgåva mellom Island og Noreg, der 10 

skular på Island og 10 skular i Noreg, som alle er med uteundervisning, var 

valde.  

 Ver snill å svara alle spørsmåla best mogleg.  Viss du vil gjera merknader 

med svara dine ved enkelte spørsmål, bed me deg vennlegast skriva dei etter 

vedkommande spørsmål. Me kjem til å lesa og ta omsyn til slike merknader. 

Me vil peika på at dette er ei namnlaus undersøking. 

 

 

 

Mange takk for å delta 

 

Inga Bryndís Ingvarsdóttir 

Idrettsstudent 
 

Hjördís Marta Óskarsdóttir 

Idrettsstudent 
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Vennlegast merk i rutene med X 

 

 

1. Kor gammal er du? 
Merk ved ei rute 

 

 19-28 år 

 29-38 år 

 39-48 år 

 49-58 år 

 59 år eller eldre 

 

2.  Er du mann eller kvinne? 
Merk ved ei rute 

 

 Mann 

 Kvinne 

 

3.  Kor lang erfaring har du som lærar? 
Merk ved ei rute 

 

  1-5 år 

  6-10 år 

  11-15 år 

  16- 20 år 

  21 år eller meir 

 

4. Har du tatt deg av uteundervisning i din skule?   
Merk ved ei rute 

 

  Ja 

  Nei 

 

Viss du har svart ja í spørsmål 4, held du fram med å svara spørsmålslista.   

Viss du har svart  nei, takkar me deg for deltakinga. 

 

5. Kva bakgrunn har du i å undervisa ute med omsyn til utdanning? 
Kan merkja ved FLEIRE enn ei rute 

 

  Har lese bøker om emnet 

  Har tatt kurs 

  Høgskuleutdanning 

  Har ikkje utdanning på området 

  Anna ___________________________________ 
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6. Kva førte mest til at du avgjorde å byrja å undervisa ute? 
Kan merkja ved FLEIRE enn ei rute 

 
  Eiga intresse 

  Krav frå skule 

  Ønskje frå elevar 

  Lærte på uteskule i mi skuletid 

  Anna_______________________________ 

 

7. Reknar du med at du har nok kunnskap til å undervisa ute? 
Merk ved ei rute 

 

  Ja  

  Nei 

 

8. Syns du tilbodet om uteundervisning er godt nok for lærarar? 

 
  Ja 

  Nei 

  Veit ikkje 

 

9. Viss du, som lærar, ville læra meir om uteskule – er dette mogleg for deg? 

 
  Ja 

  Nei 

  Veit ikkje 

 

10. Hadde du vilja få meir undervisning i uteskule før du byrja å undervisa 

ute? 
Merk ved ei rute 

 

  Ja 

  Nei 

  Nøytral 

 

11. Viss det var tilbod om læreemne for lærarar til å auka kunnskapen deira 

om uteskule, ville du då nytta deg av det? 
Merk ved ei rute 

 

  Ja 

  Nei 

  Nøytral 

 

 

 

 



 

65 

 

 

 

12. Viss det var tilbod om kurs for lærarar for å auka kunnskapen deira om 

uteskule, ville du då nytta deg av det? 
Merk ved ei rute 

 

  Ja 

  Nei 

  Nøytral 

 

 

 

13.  Kor positiv eller negativ er du til å undervisa ute? 
Merk ved ei rute 

 

  Svært positiv 

  Heller positiv 

  Nøytral 

  Heller negativ 

  Svært negativ 

 

 

14. Kor positiv eller negativ syns du skuleadministrasjonen ved din skule vera 

med omsyn til undervisning i uteskule? 
Merk ved ei rute 

 

  Svært positiv 

  Heller positiv 

  Nøytral 

  Heller negativ 

        Svært negativ 

 

 

 

15. Kor positive eller negative syns du foreldre/føresette til elevar vera med 

omsyn til uteskule? 
Merk ved ei rute 

 

  Svært positive 

  Heller positive 

  Nøytrale 

  Heller negative 

        Svært negative 
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16. Kva er erfaringa di av undervisning i uteskule? 
Kan merkja ved FLEIRE enn ei rute 

 

  Barna er fornøgde 

  Barna er interesserte 

  Aktiverar elevar som elles er inaktive i klasserommet 

  Foreldra er fornøgde 

  Lærarane er fornøgde 

  Betre læringsresultat 

  Barna er meir aktive i timane 

  Meir samarbeid 

  Barna er lite interesserte 

  For lita tid  er sett av til uteundervisning 

  Barna er misfornøgde 

  Foreldra er misfornøgde 

  Lærarane er misfornøgde 

  Mindre funksjon i timar 

  For mykje styr 

  Anna? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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8.3 Bréf sem sent var til íslensku skólanna 

 

Góðan daginn 

 

Við erum tveir nemendur við Háskóla Íslands – á íþrótta- og heilsufræðabraut. Við erum á 

lokaári námsins og erum í skiptinámi í Nordisk Friluftsliv en það fer fram á Íslandi, Noregi, 

Danmörku og Svíþjóð og erum að undirbúa okkur fyrir vinnu við lokaverkefni okkar. Það á 

að fjalla um samanburð milli kennara í Noregi og Íslandi, hvaða bakgrunn kennarar sem taka 

að sér útikennslu hafa og hvort munur sé á bakgrunni kennaranna milli landanna. Okkur 

langar til að biðja ykkur að vera annar af tveimur samanburðarskólum okkar í Noregi. Það 

felur í sér að við viljum biðja kennara skólans sem sinna útikennslu um að svara 

spurningalista. Niðurstöðurnar munum við nota til samanburðar við annan skóla í Noregi og 

tvo á Íslandi.  

 

Það væri okkur mikils virði ef þið sæjuð ykkur fært að aðstoða okkur í þessu. 

 

Með von um góð viðbrögð. 

Hjördís Marta Óskarsdóttir og Inga Bryndís Ingvarsdóttir 

Íþróttafræðinemar 
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8.4 Bréf sem sent var til norsku skólanna 

 

God dag 

 

Vi er to studenter på Islands Universitet – institutt for idrett og helse? Vi er på vårt siste år i 

skolen og deltar i Nordisk Friluftsliv programmet som foregår på Island, Norge, Sverige og 

Danmark. Vi har begyndt vår forberedelse for vår avgangsopgave. Det handler om hva slags 

bakgrunn uteskolelærer har og sammenligning mellom norske og islandske. Vi ønsker å bruke 

deres skole som en av de norske Det handler om at vi ber lærere som underviser i uteskole om 

å svare et spørreskjema. Resultatene benytter vi til å sammenligne med en annen  skole i 

Norge og to på Island.  

 

Det har en stor betydning hvis dere kan hjelpe oss. 

 

Med venlig hilsen 

Hjördís Marta Óskarsdóttir og Inga Bryndís Ingvarsdóttir 

Idrettsstudenter 

 

 

 


