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Ágrip  

Tilgangur þessarar ritgerðar er að bera saman og sjá muninn sem er á útikennslu á 

Íslandi og í Noregi. Ástæðan fyrir því að ég valdi það efni, er að ég var í skiptinámi 

sem kallast Nordisk friluftsliv. Námið var útivistarnám og var stundað í Danmörku, 

Íslandi, Svíþjóð og Noregi. Í lok námsins átti að skrifa samanburðarritgerð þar sem 

einhver þessara landa voru borin saman. Ég ákvað að taka Noreg og Ísland og kanna 

útikennslu þar. Ég hef haft áhuga á útivist og finnst útivist hafa verið að aukast hér á 

landi, ásamt því að útikennsla er að aukast. Fólk nú til dags er að átta sig á því að 

kennsla inn í skólastofu er ekki eina kennsluformið sem hægt er að nota og ekki allir 

nemendur sem falla í þann kassa að geta lært á bókina. Eins og áður sagði þá hefur 

útikennsla verið að aukast og æ fleiri skólar að taka útikennslu inn í sínar námsskrár. 

Mig langaði því til þess að skoða hvort að munur væri á útinámi þessum löndum og 

þá hver hann væri.  
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Inngangur 

Útivist hefur alltaf verið mikil á Íslandi og síðustu ár hefur áhuginn á útivist verið að 

aukast. Einnig hefur útivistin verið að breytast frá því sem hún var, þrátt fyrir það að 

grunnurinn sé alltaf sá sami. Í Noregi er þetta mjög svipað og í báðum þessum 

löndum hefur útivist verið að aukast mikið síðustu árin. Með tilliti til þeirrar þróunar 

hafa skólar hér á landi tekið útikennslu inn í sínar námsskrár. Sú þróun er á góðri 

leið og æ fleiri skólar eru að taka þátt í þeirri uppbyggingu og skólunum fjölgar.  

Í Noregi eins og hér á landi er hefðin fyrir útivist mikil og löng og þróunin á 

undanförnum árum verið mikil. Þar í landi er fjöldinn allur af skólum með 

útikennslu í einhverskonar formi og hefur hann í mörgum þeirra verið lengi við lýði 

og því er hefðin þar sterk.  

Í grein sem að Rúnar Pálmason (2010) skrifaði er talað um útivistarkennslu í 

Noregi og á Íslandi. Ásamt því að talað er við Jakob Frímann Þorsteinsson aðjúnkt 

við menntavísindasvið Háskóla Íslands. Jakob segir að útivistarkennsla hér á landi sé 

aðallega í höndum ýmissa félagasamtaka svo sem skáta, björgunnarsveita, 

ferðafélaga og á heimilum. Hann segir að ekki sé hægt að ætlast til þess að 

skólakerfið kenni allt sem að okkur dettur í hug, þar sem meðal annars hafi 

fyrrgreindir aðilar í samfélaginu sé um þá kennslu. 

Í Noregi er þessu þveröfugt farið, þrátt fyrir að löndin séu frekar lík 

náttúrulega séð. Löndin eru bæði tiltölulega harðbýl til búsetu og náttúra beggja 

landa óblíð. Þegar löndin háðu sína sjálfstæðisbaráttu notuðu Norðmenn náttúruna 

sem rökstuðning fyrir sinni baráttu. Íslendingar aftur á móti notuðu bókmenntir og 

tungumálið sem rök sín í baráttunni og löggðu áherslu á Íslendingasögurnar en ekki 

hvernig eigi að bjarga sér í náttúrunni.  

Mig langaði til að skoða muninn á útikennslu í Noregi og á Íslandi og athuga 

hver staðan er í dag. Spurningalisti var sendur til skóla hér á landi og í Noregi sem er 

undirstaða ritgerðarinnar.   
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Kenningar fræðimanna 

Jean Piaget 

Jean Piaget fæddist árið 1896 í Sviss, hann hóf nám sitt í líffræði en ákvað að snúa 

sér að sálfræði þegar hann var 24 ára gamall. Hann fór fljótlega að vinna á stofnun 

Jean Jacques Rousseau í Genf og rannsakaði mikið hugsanagang barna og 

þroskaferil vitsmuna fólks (Charles 1982:IV).   

Piaget sagði að hægt væri að skipta þroskaferli barna upp í nokkur stig og að 

börnin gætu verið á einu stigi í sambandi við einn þroska en á öðru stigi í öðrum 

þroska.  

Piaget lagði meðal annars áherslu á að hvert barn fengi kennslu við hæfi, 

bæði þegar átt er við áhuga og þroska þess. Vissum þroska þarf að ná sem er 

undirstaða náms og að þar lægi eðlilegur munur á börnum, þar sem þau eru ekki öll 

á sama stigi (Aldís Guðmundsdóttir og J. Pind, 1988: 302-303). Náttúran er góð til 

þess að sjá hvernig barnið þróast í henni og notaði Piaget hana til þess að sjá hver 

þroski barnsins var ásamt því að virkja þroska þess (Shaffer, 2002 52-53). 

Piaget talar um það að halda nemendum inn í skólastofu stilltum og hljóðum, 

sé gegn þeirra eðli og hlýtur að skapa togstreitu á milli nemenda og kennara.  

Kennarar ættu því að vera duglegir við að notfæra sér þessa eiginleika barnanna og 

láta þau taka eins mikinn þátt í kennslunni og mögulegt er (Charles, 1982:27-28). 

Ásamt því að þegar börnin eru ekki föst í skólastofunni þá spinnast oft skemmtilegar 

umræður þar sem hugsanagangur þeirra breytist í samræmi við breyttar 

kennsluaðferðir.  

Þegar kemur að athygli barna, þá virðist það oft vera þannig að hún er ekki 

mikil þegar viðfangsefnið er ekki nægilega áhugavert. Það sama á við um fullorðið 

fólk. Börnin geta aftur á móti einbeitt sé í langan tíma og verið mjög virk ef að efnið 

er áhugavert og þau fá að taka þátt með því að snerta, tala og hreyfa sig. Oft kemur 

þetta út sem einskonar leikur í augum hinna fullorðnu en er í raun vinna (Charles, 

1982:31-32). Ef horft er á þetta með tilliti til útikennslu þá virðist hún vera svarið. 

Þar fá þau að taka þátt, snerta og vera á staðnum. Augu þeirra opnast fyrir 

umhverfinu á annan hátt en áður og þau verða oft meðvitaðri um umhverfi sitt. Fyrir 

utan það að námsefnið verður mun skemmtilegra og lifandi fyrir sjónum þeirra. Á 
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meðan námsefnið virðist vera leikur fyrir börnunum  og skemmtanagildið meira en 

alvaran í raun, þá eru þau áhugasamari fyrir vikið. Um leið og þau átta sig á því að 

lærdómurinn er ekki bara leikur og fer að verða vinna þá breytist hugsunin og 

viðfangsefnið verður leiðinlegt og ekki eins áhugavert (Charles, 1982:32).    

John Dewey 

John Dewey var bandarískur heimspekingur, fæddur 1859 í Vermont, hann 

útskrifaðist 25 ára gamall með doktorspróf í heimspeki. Hann tók til starfa við 

háskóla í Chicago árið 1894 og setti það sem skilyrði að stofnuð yrði sérstök 

kennslufræðideild. Á þessum árum var kennsla í menntunar-og kennslufræðum 

tiltölulega ný námsgrein í bandarískum háskólum og í upphafi var hún sambland af 

heimspeki- og sálfræðideildinni (Dewey, 1933; 15).  Dewey hafði mikinn áhuga á 

námi og kennslu barna og óx sá áhugi mikið, ásamt því að hann var byrjaður að 

móta hugmyndir sínar um miklar breytingar á skólakerfinu og hvernig kennt var. 

Árið 1896 stofnaði Dewey Tilraunaskólann, sem var settur á laggirnar til þess að 

hann gæti prófað kenningar sínar, sem voru gjörólíkar því sem að áður þekktust. 

Skólar í Bandaríkjunum á þessum tíma einkenndust af utanbókarlærdómi og 

yfirheyrslum og lýsti Dewey þessum kennsluaðferðum í 4 orðum: setja fyrir – læra – 

þylja (Dewey, 1933/2000; 15). Dewey vildi að verklegar greinar yrðu stærri hluti af 

náminu og hjá honum var ekki mikið um hefðbundna kennslu á fyrstu námsárunum 

barnanna. Að sjálfsögðu komu upp gagnrýnisraddir, því fólki fannst hann vera að 

gera aukaatriði kennslunnar að aðalatriðum. Fólk var ekki að samþykkja þessar 

róttæku breytingar, því fannst nemendur vera fara úr einu verkefni í annað, án þess 

að nokkru væri lokið. Allt sem gert var, var vel skipulagt og áttu börnin að geta gert 

grein fyrir því sem þau voru að gera. Kennarinn var einungis til þess að leiðbeina 

þeim og spyrja spurninga sem urðu að umræðum en ekki einungis stuttum svörum. 

Frasinn „learning by doing“ (Að læra með því að framkvæma) varð fljótt að 

einkunnarorðum Dewey og byggjast kenningar hans á þessum frasa.  

Þegar Tilraunaskólinn var stofnaður, setti Dewey fram fjórar spurningar að 

skólinn átti að leysa: 

Hvað er hægt að gera til að færa skólann nær heimili og nágrenni, og hvernig er unnt 

að gera það? 
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Hvernig á að kenna sögu, náttúrufræði og bókmenntir, svo árangurinn verði 

jákvæður og hafi raunverulegt gildi í lífi barnsins?  

Hvernig getur kennslan í formlegu greinunum – lestri, skrift og reikningi – tengst 

öðrum greinum og reynsluheimi barnsins svo að það finni að nauðsynlegt er að læra 

þær? 

Hvernig er hægt í smáum hópum að sinna hverju barni? (Myhre, 1996: 171).  

Ef þessar spurningar eru lesnar með útikennslu í huga má sjá að hægt er að 

nota hana mjög mikið við að svara þessum spurningum þótt svo að útikennslan ein 

og sér sé ekki eina svarið. 

Kenningar hans eru að börnin eigi að læra gagnrýna og frjóa hugsun og að 

framkvæma án þess að lausnin sé sjáanleg. Það er best með því að spyrja opinna 

spurninga og fá börnin til að finna sínar eigin lausnir (Álfasteinn, 2010: 7). 

Howard Gardner 

Afar mikilvægt er að við viðurkennum og leggjum rækt við allar þær 

greindir sem í manninum búa og samsetningu þeirra. Við erum ólík 

hvert öðru, aðallega vegna þess að greindir okkar eru mismunandi 

samsettar. Ef við viðurkennum þetta tel ég okkur eiga meiri 

möguleika á að takast á við mörg þeirra vandamála sem við stöndum 

andspænis nú á tímum. 

     (Howard Gardner, 1987).1 

Árið 1904 var franskur sálfræðingur beðinn um að þróa mælitæki þar sem að 

hægt væri að mæla greind nemenda í fyrsta bekk svo að hægt væri að veita þeim 

stuðning. Árangurinn af þessu var að greindarprófin voru fundin upp, nokkrum árum 

síðar var það tekið upp í Bandaríkjunum og hefur nú breiðst hratt út. Þegar nær 80 ár 

voru liðin frá fyrstu prófunum steig Howard Gardner fram og hélt því fram að 

greindin væri skilgreind of þröngt. Í bók sem að hann skrifaði, (Frames of mind, 

Rammar hugans árið 1983.) setur hann fram kenningar sínar um að greindirnar séu 

að minnsta kosti 7, bætti síðan við 8. greindinni og hefur gefið það til kynna að 9 

greindin sé einnig til (Armstrong 2000:13).  Með því að setja þessa kenningu fram er 

                                                           
1
Armstrong 2000:13 
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hann að draga það í efa að hægt sé að ákvarða greind fólks út frá verkefnum sem 

aldrei hafa verið leyst áður og munu líklega aldrei verða leyst aftur (Armstrong 

2000:13-14). Hér verða greindirnar átta nefndar ásamt stuttri lýsingu á þeim.  

Málgreind: Kemur fram strax í frumbernsku og er hæfni fólks til þess að 

hafa áhrif með orðum  hvort sem um er að ræða munnlega eða skriflega . Mikil 

næmni fyrir hljóðum, gerð merkinga, hlutverki orða og tungumáls (Armstrong 

2000:14 og 17).  Rithöfundar og ræðusnillingar eru með mjög góða málgreind. 

Rök- og stærðfræðigreind: Þetta er sú greind sem að vísindamenn og 

stærðfræðingar eru sterkir á. Hún fer mikið inn á tölur og að hugsa rökrétt. Mikil 

næmni og hæfileiki til að átta sig á röklegum og tölulegum mynstrum, og hæfileiki 

til þess að fást við langar rökleiðslur (Armstrong 2000:14 og 17).  

Rýmisgreind: Er sá hæfileiki til að skynja og sjá hið sjónræna og 

rúmfræðilega umhverfi , umhugsa skynjun . Fólk sem er með góða rýmisgreind á 

auðvelt með að sjá fyrir sér liti, lögun, form, vídd og öll tengslin þar á milli. 

Listamenn og arkitektar eru yfirleitt með mjög góða rýmisgreind (Armstrong 

2000:14 og 17).   

Líkams- og hreyfigreind: Færni til þess að nota líkamann til að tjá 

hugmyndir og tilfinningar sínar og  hæfileikinn til þess að búa til hluti. Samhæfni, 

styrkur, sveigjanleiki og jafnvægi hefur mikið að segja í þessari greind og hér eru 

það íþróttamenn, dansarar og myndhöggvarar sem skara fram úr (Armstrong 

2000:14 og 17). 

Tónlistargreind: Í tónlistargreindinni þá eru það tónskáld og flytjendur sem 

að skara fram úr. Hér er það hæfileikinn til þess að skynja, meta mismunandi gæði, 

skapa og tjá margskonar tónlist. Hæfnin til þess að búa til og greina takt, tónhæð, 

tónblæ og að meta tónlist af ýmsu tagi er mjög sterk hjá þessu fólki (Armstrong 

2000:14 og 17). 

Samskiptagreind: Er sú greind sem að fólk notar til þess að greina skap, 

fyrirætlanir, innri hvöt og tilfinningar. Næmni fyrir svipbrigðum, rödd og látbragði 

er mikil og hvernig á að bregast við og fá fólk til þess að haga sér á ákveðinn hátt.  

Hjá stjórnmálamönnum og ráðgjöfum eru samskiptin mjög sterk (Armstrong 

2000:14 og 17). 
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Sjálfsþekkingargreind: Sjálfsþekking og hæfnin til þess að fara eftir þessar 

þekkingu, skýr sjálfsmynd og hæfileiki fólks til þess að þekkja sjálft sig og vita af 

styrk sínum og jafnframt veikleikum. Þeir sem hafa sterka sjálfsþekkingargreind eru 

aðallega sálkönnuðir og trúarleiðtogar (Armstrong 2000:14 og 17). 

Umhverfisgreind: Er sú greind sem að kom seinna heldur en hinar sjö. Hér 

er það leiknin í því að þekkja og flokka tegundir úr jurta og dýraríkinu í sínu 

umhverfi. Næmni fyrir öðru í umhverfinu eins og landslagi, skýjafari og fjöllum. 

Þeir sem hafa alist upp í þéttbýli hafa oft meiri greind en aðrir til þess að greina 

sundur dauða hluti eins og bíla og íþróttaskó (Armstrong 2000:14 og 17). 

Níunda greindin sem að Gardner hefur talað um að mögulega sé til staðar er 

tilvistargreind en ekki hafa komið fram neinar nánari skýringar á henni. 

Gardner segir einnig að allir búi yfir öllum greindum og getu til þess að þróa 

þær en tiltölulega snemma á lífsleiðinni þá hafa börn hallast að tilteknum greindum. 

Þegar þau síðan hefja skólagöngu sína hafa þau í raun mótað þær námsleiðir sem 

greind þeirra einkennist af (Armstrong 2000:14 og 17). 

Umhverfisgreindin er sú greind sem kemur mest inn á útikennslu og útinám, 

þar sem reynt er að tengja námsefnið við fyrirbæri í náttúrunni. Gönguferðir út í 

náttúruna, gæludýr í kennslustofuna svo sem fiskabúr og jafnvel plöntur ýtir undir 

umhverfisgreind hjá nemendum og einnig auðveldar það að hafa hlutina lifandi fyrir 

framan sig. Hversu oft hafa kennarar ekki tekið eftir því að börn sem að sitja við 

gluggann virðast detta út og fylgjast frekar með því sem  er að gerast fyrir utan 

kennslustofuna en innan veggja hennar? Allt of oft, að mínu mati, en af hverju ekki 

að nota þessar aðstæður í stað þess að kippa nemandanum aftur inn í kennslustofuna 

og í efnið aftur. Í mjög mörgum greinum er hægt að nota þennan glugga til þess að 

læra eitthvað nýtt, veðurathuganir, setja atburði úr sögubók á sviðið sem er utandyra, 

hvernig árstíðarnar taka við hver af annarri og margt margt fleira.  Greindin kemur 

því inn á það að hleypa börnum út í náttúruna og leyfa þeim að upplifa hana frá sínu 

sjónarhorni utandyra en ekki inni föst í skólabókum.  
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Útiskólar: 

Á Íslandi 

Útiskóli er tiltölulega nýtt fyrirbæri hér á Íslandi og með þeim er verið að kveikja 

áhuga nemenda á útivist og þeim möguleikum sem finnast í þeirra nánasta umhverfi, 

bæði til náms og leiks.  

Þó svo að útivist hafi lengi verið við lýði í skólum landsins, þá er ekki langt 

síðan kennarar fóru að kenna ýmsar námsgreinar úti af alvöru. Farnar hafa verið 

ferðir þar sem að skoða átti t.d. náttúruna og einnig hafa verið útivistardagar þar sem 

farið er í vettvangsferðir. Þótt þessir tímar/dagar hafi verið í námsskrám þá eru þeir 

ekki endilega í þeirri meiningu sem útiskóli er.  

 

Í Þelamerkurskóla á Norðurlandi hefur verið boðið upp á útilskóla undanfarin ár og 

hefur útinám verið skilgreint á eftirfarandi hátt. 

              Útiskóli er nám eða kennsla sem að mestu leiti fer fram utan 

skólastofunnar. Kennsla utandyra gefur mikla möguleika á fjölbreyttum 

kennsluaðferðum. Aðalmarkmið útiskóla hlýtur að vera það að gera nemendur læsa 

á umhverfi sitt. Kenna þeim að bera virðingu fyrir náttúrunni og auka tengsl þeirra 

við umhverfið. Einnig að kenna nemendum og vekja þá til umhugsunar um þá 

möguleika sem finnast í þeirra nánasta umhverfi Þelamerkurskóli (2009). 

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að hve yfirgripsmikil námsgreinin 

lífsleikni er og hvernig hún fléttast inn í flestar aðrar námsgreinar. Þar segir m.a.:  

Viðfangsefnin undir heitinu samfélag, umhverfi, náttúra og menning, bjóða 

upp á meiri sveigjanleika í útfærslum skóla. Hér gefst skólum kostur á að 

taka inn efni sem snýr meira að sérstöðu, áherslum í skólastarfi, 

hugmyndafræði, staðháttum og dægurmálum sem upp koma hverju sinni og 

leita á nemendur og kennara. Hér er um viðfangsefni að ræða sem oft á tíðum 

er sótt í nánasta umhverfi nemandans og hann þarf að glíma við í daglegu lífi 

(Menntamálaráðuneytið 2007:6) 
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Þegar kennarar fara út með nemendur eru þeir í raun alltaf að vinna að settu 

marki útiskólans. Þar má t.d. nefna náttúruskoðun, náttúrufræðidaga að vori, 

vettvangsferðir hvers konar, göngu- og útivistardaga, umhverfisdaga, þemadaga, 

smiðjudaga og lífsleiknikennslu sem fer fram utan skólastofunnar. 

Í 3oregi 

Í bókinni -ærmiljøet som klasserom kemur Arne Nikolaisen Jordet, höfundur 

bókarinnar með sína skýringu á því hvað útiskóli er. 

Hann segir að útiskóli sé vinnuferli þar sem hluti skóladagsins sé fluttur út í 

umhverfið og þar af leiðandi inniheldur útiskóli reglulega starfsemi fyrir utan 

skólastofuna. Vinnuferlið gefur nemendum tækifæri til þess að nota öll 

skilningarvitin sem að gefur þeim persónulega reynslu í raunveruleikanum. Ferlið 

gerir ráð fyrir því að fræðileg starfsemi, tjáning og leikur, könnun, upplifun og það 

að vinna í hóp með öðrum. Útiskóli fjallar um  að hægt sé að samlaga allt skólastarf 

hvort sem það er kennt inni eða úti og næst þannig meira samhengi við 

raunveruleikann. Nemendurnir læra um raunveruleikann í raunveruleikanum, 

náttúruna í náttúrunni og samfélagið í samfélaginu (Jordet, 2001: 24). 

Jordet notar kennslulíkan til þess að úskýra nánar hvernig hægt sé að koma 

útiskóla að í hefðbundnu námi. Hann skiptir því í þrennt, undirbúningsvinna; og í 

henni felst skipulagning, samtöl og verkefni sem að börnin geta gert áður en farið er 

af stað. Upplifunina sjálfa þar sem að börnin eru með öll skynfærin opin og eru að 

meðtaka allt það sem er að gerast í kringum þau. Í eftirvinnunni og samantektinni er 

síðan unnið með það sem lært var úti og farið með reynsluna inn í mismunandi fög í 

skólanum eftir því sem við á. Börnin miðla þá af reynslu sinni og læra af öðrum 

(Jordet, 2001: 24). 

 

Með útiskóla er verið að vekja nemendur til umhugsunar um þá möguleika 

sem finnast í þeirra nánasta umhverfi. Möguleika til útivistar og leikja auk þess að 

læra af umhverfinu og á það, með því að vera í því.  
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Viðtöl  

Ísland 

Ég sendi spurningalista á nokkra skóla hér heima, ásamt því að taka viðtöl við 

nokkra kennara. Í þessum lista spurði ég nokkurra spurninga um útikennslu og 

útiskóla, svörin voru mjög mismunandi á milli þeirra skóla sem ég hafði samband 

við. 

Sunnulækjarskóli 

Carlos Ari Ferrer, sem er kennari í 6. bekk í Sunnulækjarskóla á Selfossi var 

snöggur til og svaraði spurningunum. Ég byrjaði á að spyrja hann um hvenær þau 

hefðu hafið útikennslu og hófst hún haustið 2009 hjá þeim og eru þau því nýbyrjuð í 

henni. Carlos hafði ekki fylgst mikið með þróuninni hérlendis. Hann hafði þó fengið 

kynningu á útikennslu í Kennaraháskólanum, ásamt því að leikskóli á Selfossi 

(Álfheimar) hafði verið með einhverskonar vísi að útikennslu og fékk hann að skoða 

það. Einnig hafði samkennari hans verið með útikennslu í 2. bekk, ásamt því að 

hann hafði skoðað heimasíður skóla til þess að fá hugmyndir um það sem hægt væri 

að gera. Honum fannst útikennsluaðferðin vera í vexti hérlendis, ef litið er á 

heimasíður skólanna. Það sem að honum finnst þó vanta er kennsluefni fyrir 

nemendur í efri bekkjum grunnskólans.  

Carlos skilgreindi útiskóla þannig að það væri allt nám og öll sú kennsla sem 

að ætti sér stað undir berum himni. Aðferð til þess að takast á við það að vera úti, 

lifa af og láta sér líða vel. Carlos talar um Dewey og aðferðir hans (learning by 

doing) ásamt hugsmíðahyggju, búa til verkefni sem hafa einhverja merkingu og 

lausnarmiðuð verkefni sem að nemendurnir leysa úti. Einnig til þess að kenna 

íslenskum börnum að umgangast náttúruna, umhverfið og veðrið óháð árstíma.  

Ástæða þess að Sunnulækjarskóli fór í útikennslu var sú að skólinn hafði 

aðgang að svæði sem hentaði vel fyrir kennslu. Nemendur eru ekki allir sniðnir í það 

form að læra eftir bókinni og þarf að koma til móts við þær þarfir. Carlos vildi 

einnig kenna þeim að vinna úr gögnum sem að þau skrifuðu hjá sér úti og gætu 

unnið með þegar inn væri komið. Þessar aðferðir ná betur til nemendanna og þau 

verða jákvæðari í aga og vinnan hjá þeim verður skemmtilegri ásamt því að 

nemendurnir verða ánægðari í náminu. 
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Carlosi fannst helstu gallarnir við útiskólann vera þeir að nemendurnir voru 

ekki allir jafn áfjáðir í það að búa sig undir útikennsluna. Ásamt því að sumir 

nemendanna, aðallega þó stelpunum, fannst ekki gott að verða moldugar um 

hendurnar.  Aftur á móti er þetta sú kennsluaðferð sem að nemendurnir kalla eftir, 

því að þau eru að upplifa kennsluna á allt annan hátt. Þau fá tækifæri til þess að 

blómstra á nýjum vettvangi og tilbreytingu frá hinu hefðbundna skólastarfi. 

Nemendurnir eru einnig orðnir fúsari til þess að skrifa niður minnisatriði, vinna með 

þau, halda mælingum og hugsunum til haga. Einnig eru þeir orðnir agaðri og 

tilbúnari til þess að bíða eftir leiðbeiningum áður en þau rjúka af stað.  

Öll útikennslan hjá þeim í Sunnulækjaskóla er í mótun og ekki beint drifin 

áfram með einhverskonar áætlun í huga. Allt sem að gert er hjá þeim fer á 

heimasíðuna svo að hægt sé að skoða það sem gert hefur verið ásamt því sem má 

gera betur næst. Útikennslan er því í stöðugri þróun hjá þeim og alltaf er verið að 

bæta við. Carlos Ari Ferrer (munnleg heimildi 3. mars 2010) 

Lundaskóli 

Einnig var tekið viðtal við Snorra Bergþórsson íþróttakennara í Lundaskóla á 

Akureyri. Þar hófst útikennslan hausið 2003 en stofnuð var útiskólanefnd árið 2008. 

Frá því nefndin var stofnuð hefur útikennslan verið markvissari, þótt stöðug þróun 

eigi sér alltaf stað. Verið er að vinna í uppbyggingu á útiskólastofu sem að verður 

notuð undir útikennsluna. Snorri segist ekki þekkja þróunina almennt nægilega vel 

en kennararnir verða þó meir og meir vör við þá vitundarvakningu sem á sér stað í 

skólum hér á landi. Æ fleiri skólar eru að koma sér upp útistofum í rjóðrum og aðrir 

að vinna í því að koma af stað útikennslu.  

Allt nám sem á sér stað utandyra er skilgreining Snorra á útiskóla. Með 

útiskólanum er verið að vekja nemendur til umhugsunar um þá möguleika sem að 

finnast í nánasta umhverfi þeirra og hvernig hægt er að nota umhverfið án mikillar 

fyrirhafnar. Möguleikinn á útivist og leikjum eykst, ásamt því að nemendurnir læra á 

umhverfið sitt, einnig læra þau af því með því að vera úti í náttúrunni.  

Sú ákvörðun að Lundaskóli valdi að vera með útiskóla var til þess að auka 

við flóru skólalífsins, einnig var þetta spennandi verkefni að takast á við. 

Nemendurnir njóta einnig góðs af, bæði andlega og líkamlega, ásamt því að oft 

verða verkefnin skemmtilegri utan skólastofunnar heldur en innan hennar.  
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Þegar kostir og gallar útiskólans eru dregnir fram finnst Snorra aðalkostirnir 

vera þeir að geta unnið úti í fersku lofti og nemendurnir eru að vinna í 

raunverulegum aðstæðum í breyttu umhverfi. Gallarnir eru helst þeir að útiskólinn 

getur verið tímafrekur, en það krefst skipulagningar og þolinmæði þeirra sem sjá um 

undirbúning kennslunnar. Snorri Bergþórsson (munnleg heimild 11. mars 2010) 

Sjálandsskóli 

Helgi Grímsson er skólastjóri í Sjálandsskóla í Garðabæ og var hann til í að svara 

spurningum sem að ég lagði fyrir.  

Skólinn tók til starfa árið 2005 og var strax í upphafi lögð áhersla á 

útikennslu í skólanum. Helgi var skólastjóri í Laugarnesskóla og þar er útikennsla. 

Þegar hann byrjaði sem skólastjóri í Sjálandsskóla, sá hann ekki fyrir sé skólastarf 

án útikennslu. Umhverfi skólans er líka mjög gott að öllu leyti, stutt í hraunið og 

skólinn stendur í fjöruborðinu, ásamt því að undir skólanum liggur lækur sem er 

mikið notaður í kennslu. Í upphafi var ekkert íþróttahús við skólann og voru þá 

íþróttakennararnir mikið úti með sína kennslu. Fyrsti til sjöundi bekkur er með 

fastan dag í vikunni þar sem farið er út og hafa allir kennarar árgangsins möguleika á 

að fara út með nemendurna á þessum degi. Allar vettvangsferðir og heimsóknir sem 

koma upp, eru á þessum degi og í raun allt sem krefst þess að farið er út úr 

skólastofunni. Hver kennari er síðan með bakpoka með helstu nauðsynjum í til þess 

að fara út og í vettvangsferðir.  

Einnig á skólinn heilmikið af dóti til útikennslu, tjöld, 12 kajaka, muurikka-

pönnur og margt fleira. Á skólalóðinni eru þau einnig með landnámshænur sem að 

vekja mikla lukku nemenda.  

Þróunin er stöðug í skólanum ásamt því að Helga finnst þróunin á landsvísu 

vera að aukast og verkefnið Lesið í skóginn, sem Skógrækt Ríkisins var með, varð 

til þess að nú var farið að nota skóginn í meira, heldur en bara að gróðursetja tré. 

Helgi er einnig sannfærður um að útikennslan sé betri heldur en innikennsla og að 

fólk verði að vera sannfært um að útikennslan sé í bestu mögulegu aðstæðum og við 

þær verða bæði kennarar og nemendur öruggari.  
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Skilgreining Helga á útiskóla er sú kennsla sem fer fram utan veggja skólans, 

hvort sem um er að ræða vettvangsferð eða að skoða sílin í fjöruborðinu. 

Útikennslan hjá þeim er oft tengd þemum sem eiga sér stað innan veggja skólans.  

Ástæðan fyrir því að Sjálandsskóli er með útiskóla, fyrir utan áhuga 

skólastjórnenda. Er að skólinn á að vera tengdur náttúrunni og umhverfinu. Þar sem 

að skólinn er lífið og í lífinu erum við ekki alltaf inni og í vernduðu umhverfi þess. 

Þá er nauðsynlegt að vera með útikennslu til þess að átta sig aðeins á náttúrunni og 

hvernig hún er og hvernig eigi að umgangast hana. Skólinn fer líka að hluta til eftir 

stefnu Dewey um „learning by doing“, ásamt því að nemendur fá gott tækifæri til 

þess að glíma við raunverulegar aðstæður sem ekki er mögulegt innan veggja 

skólans.  

Aðalkostir og gallar útiskóla finnst Helga vera þeir að kennarar eru ekki allir 

í stakk búnir menntunarlega séð til þess að sjá um útikennslu. Þar sem þeir fá ekki 

undirbúning í sinni menntun og reynsla þeirra því ekki oft nægjanleg, til þess að 

færa námsefnið út. Oft er líka erfitt fyrir skóla að byrja, þar sem útbúnaður er ekki til 

staðar og er hann dýr og sveitarfélögin ekki alltaf tilbúin í stuðning og erfitt er að 

sannfæra þau um kosti útikennslu. Helgi Grímsson (munnleg heimild 9. mars 2010) 

Eins og hjá öðrum skólum og kennurum sem ég tók viðtal við er útiskólinn í 

sífelldri þróun og alltaf er að bætast við reynslubankann hjá þeim.  

Smáraskólaverkefnið 

Ég fór og ræddi við Kristínu Einarsdóttur sem er forsprakki Smáraskólaverkefnisins, 

svo kallaða. Þar sem allir árgangar skólans fóru í útilegu eða ferð, þótt ekki hafi 

verið um eiginlega útikennslu að ræða.  Allar ferðirnar voru farnar að hausti fljótlega 

eftir skólabyrjun og áður en jólaundirbúningurinn hófst. 

Verkefnið hófst haustið 1994 þegar 1. bekkur fór í útilegu í skólanum, það 

var sem sagt gist í skólastofunni. Nemendurnir mættu eftir skóla aftur í skólann og 

nú með svefnpoka og dýnu meðferðis. Þau skildu við foreldra sína og voru eftir með 

sínum umsjónarkennara ásamt því að Kristín var með. Fyrst var farið í leiki, síðan 

var kvöldmatur og kvöldvaka, þá var lesin saga fyrir börnin og þau fóru að sofa. 

Þetta gekk mjög vel fyrir sig, þar sem undirbúningurinn fyrir þetta hafði verið mikill 

og gott samráð var á milli allra aðila. Strax í upphafi voru börnunum kenndar reglur 
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sem að giltu í öllum ferðum sem farnar voru eftir það. Farið var í það fyrir 

morgunnmat að hvert barn gengi frá sínu dóti eftir nóttina og tæki ábyrgð á því. 

Í 2. – 4. bekk var farið í réttarferð yfir nótt og gist við Þrastarlund, þarna giltu 

sömu reglu og sama skipulag var haft fyrir svefninn og hjá 1. bekk. Farið var í 

gönguferð í kringum Kerið og í byrjun leist foreldrum ekki á það enda fannst þeim 

heldur bratt niður en þrátt fyrir það var farið. Í réttarferðunum voru einhverjir 

foreldrar með, þar sem að nauðsyn var að hafa meira en kennarana og Kristínu með.  

Í 5. bekk var ferðinni heitið í Alviðru, rétt við Þrastarlund. Þar voru kennarar 

á staðnum sem að sáum um alla kennslu og það sem gert var. Í þessari ferð giltu 

sömu reglur og áður með kvöldskipulag og frágang á morgnanna. Mikilvægt var að 

halda því skipulagi í gegnum allar ferðir svo að börnin vendust því og yrðu því 

fljótari með hverri ferðinni ásamt því að þetta komst í hefðbundið dagsskipulag.  

Sjötti bekkur fór í hjólaferð út í Gróttu, var hjólað frá Smáraskóla og út í 

Gróttu um 15. km meðfram sjónum. Skoðaður var munurinn á flóði og fjöru ásamt 

umhverfi Gróttu, sem er nokkuð magnað með tillit til þess hversu stutt staðurinn er 

frá látum borgarinnar. Þar var gist innandyra og var matur og kvöldvaka um kvöldið 

og síðan frágangur og morgunnmatur daginn eftir og hjólað til baka.  

Sjöundi bekkur fór á Reyki í Hrútafirði ásamt því að undirbúningur fyrir 

Laugavegsgöngu, sem farin var í 8 bekk, hófst. 

Í 8. bekk var hefð fyrir því að fara „Laugaveginn“, þar sem gengið var frá 

Landmannalaugum og í Þórsmörk. Fundað var með bekkjunum sem að fóru, bréf 

send heim, um kostnaðinn og fjáraflanir fyrir ferðina. Mest allt þetta skipulag hófst 

þegar um vorið, þegar nemendur voru í 7. bekk. Ásamt því að rætt var að gangan var 

ekki keppni heldur einungis að komast á milli þessara staða heilu og höldnu. Í 

þessum ferðum voru tveir kennarar með í för ásamt hjálparsveitarmanni sem að gekk 

úr skugga um að allir voru  heilir heilsu. Þegar farið er í hálendisferð þarf að huga að 

mörgu, panta skála, sjá um matarinnkaup, útbúnaðarlista og margt fleira. Allur 

farangur var ferjaður á milli og þurftu nemendurnir því einungis að hafa dagpoka 

með helstu nauðsynjum. Fyrir þessa ferð var mikið fjáröflunar starf í gangi svo að 

sem lægstur kostnaður þyrfti að falla á fjölskyldur nemendanna.  
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Níundi bekkur fór í þriggja daga hjólaferð um Fjallabak nyrðri, 

undirbúningurinn fyrir þá ferð hófst einnig snemma, eða um vorið árið áður. Í 

hjólaferðinni voru sömu starfsmenn með, tveir kennarar, hjálparsveitarmaður ásamt 

hjólaviðgerðarmanni sem sá um allt viðhald hjólanna. Eins og í gönguferðinni var 

allur farangur fluttur á milli staða og var það rúta sem að elti nemendur. 

Í 10.  bekk var farið í tveggja daga hjólaferð um Kjöl. Krökkunum fannst það 

þó heldur ósanngjarnt að fara í stystu ferðina í elsta bekknum, þótt hún hafi oftast 

nær verið sú skemmtilegasta. Í þessari hjólaferð var alveg eins og í níundu-bekkjar-

ferðinni, tveir kennarar, hjálparsveitarmaður og hjólaviðgerðarmaður.  

Nemendunum sem að fóru í þessar ferðir á þessum árum fannst þær mjög 

góðar, einelti minnkaði, samkenndin innan bekkjanna varð meiri, krakkarnir urðu í 

heildina meiri vinir. Ferðirnar styrktu einnig krakkana sem einstaklinga, sjálfstraust 

þeirra jókst og þau voru meira tilbúin í að henda sér í djúpulaugina. Þau lærðu á 

náttúruna og hvernig hún getur hagað sér í mismunandi veðrum og hvernig viðbrögð 

fólks gagnvart því eru.   

Allar þessar ferðir voru farnar á hverju ári og í hverjum árgangi fyrir sig fram 

til ársins 2007, þá urðu breytingar á stjórnun skólans og nær allar ferðirnar duttu út. 

Nú eru það einungis Laugavegurinn og þriggja daga hjólaferðin sem eru farin í 

samráði við Ferðafélag Íslands sem á veg og vanda af þeim. Kristínu finnst 

leiðinlegt að þetta hafi dottið upp fyrir en það er oft þannig þegar áhugi kennara og 

stjórnenda er ekki nægjanlegur. Ásamt því að þeir sem að sjá um ferðirnar breyta um 

starfsvettvang og í framhaldi af því verður skipulagið ekki eins mikið og ferðirnar 

detta niður.  

Verkefnið í heild var ekki sett fram sem forvörn að neinu leiti, heldur 

skemmtanagildi, áhuga kennara og nemenda ásamt öllum þeim litlu og innri sigrum 

hvers nemanda fyrir sig sem skilur hvað mest eftir sig ásamt allri ánægjunni sem 

felst í því að vera úti í náttúrunni og takast á við hana. Kristín Einarsdóttir (munnleg 

heimild 9. mars 2010) 
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3oregur 

Spurningarnar sem sendar voru á skóla hér heima var einnig sendar á skóla úti í 

Noregi. Þar voru svörin heldur lengur á leiðinni en skiluðu sér þó á endanum. 

Mismunandi var eftir skólum hvernig þeir skildu spurningarnar og voru  eðlilegir 

tungumálaörðuleikar í gangi. Hér koma svörin frá skólunum sem eru 

jafnmismunandi og íslensku svörin. 

Valldal skule 

Kristin Vangsnes Hjelme er kennari í Valldal skule í Norddal í Mið-Noregi og þar 

hefur útikennsla verið hluti af kennslunni síðan 1997, þegar námsskráin fyrir árið 

kom út. Í skólanum eru fastir útidagar fyrir 1. – 2. bekk og fara þeir því út í hverri 

viku en ekki er eins mikil regla á þessu í eldri bekkjum skólans. Kristin vill meina að 

þróunin sé á rangri braut, minna er gefið af tíma í hreyfingar og frjálsan leik í nýju 

námsskránni, sem þau tóku í notkun 2006.  

Skilgreining skólans á útiskóla er að hann sé vettvangur þar sem nemandi 

getur þróað bæði líkamlega, andlega og félagslega færni. Útiskólinn er heildrænt 

nám þar sem að leikur, lærdómur og líkamleg starfsemi haldast í hendur og móta og 

styrkja nemandann.   

Ástæða þess að þau völdu útiskóla sem hluta af sinni kennslu, er sú að 

nemendur læri og þrói með sér jákvæða þekkingu á náttúrunni og þeirri kennslu sem 

fram fer utan skólastofunnar. Einnig er skólinn með gott útisvæði sem notað er í 

öllum árstíðum, sem að munar mjög miklu þegar að útikennslu kemur. Þar sem að 

gott útisvæði skiptir miklu máli og gerir kennsluna og útiveruna meira aðlaðandi og 

nemendurnir eru viljugri til þess að fara út. 

Kostirnir við útikennslu eru þeir að úti í náttúrunni er lært á mun fjölbreyttari 

hátt heldur en inn í skólastofunni. Hreyfing kemur einnig sterkt inn og þá hin 

náttúrulega hreyfing þar sem það er manninum eðlilegt að vera úti í náttúrunni og 

hreyfa sig.  

Helstu gallarnir eru að hver nemandi fær ekki eins mikla athygli og minni 

tíma en inn í skólastofunni, og hvert fag fyrir sig fær ekki eins mikinn tíma. Þar sem 

það vill oft verða þannig að mörg fög blandast saman í útikennslunni og því erfitt að 

einskorða sig við eitthvað eitt fag í hvert sinn. Gott skipulag er því góður grunnur að 
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því að kennslan geti orðið góð, þar eru það kennarar og samvinna á milli þeirra sem 

skiptir máli svo að öll fög skólans geti verið með í útikennslunni.  

Kristin segir þó að gallarnir séu sumir hverjir stærri og meiri en kostirnir, eru 

kostirnir metnir mun meira og því eru þau með útiskóla og er hann í stöðugri þróun 

hjá þeim.  Kristin Vangsnes Hjelme (munnleg heimild 13. apríl 2010) 

Cicignon skole 

Ég hafði samband við Cicignon skole sem er í Fredrikstad, suður af Osló. Þar var 

það Jo Skjølsvold sem varð fyrir svörum. Þar er útiskóli hálfan daginn í 1. – 3. bekk 

þar sem farið er í ferðir út í náttúruna og hún skoðuð. Oft er eldað yfir útibáli og 

koma þá nemendur með það sem þau vilja elda sem oft eru pylsur eða eitthvað 

smálegt sem auðvelt er að elda og ekki mikil fyrirhöfn í.  

Eftir að ný námsskrá kom út árið 2006 var vegið að útikennslu og minnkaði 

námsskráin vægi útikennslu svo um munar og er það nú val kennarans hvort að 

útikennsla sé viðhöfð í skólum eða ekki. Það finnst Jo ekki vera rétt þróun og í raun 

andstæða við það sem samfélagið kallar eftir.  

Jo skilgreinir útiskóla á þannig hátt að það er að hafa bekk úti við og geta 

samþætt þá kennslu sem hægt er að nota úti og nota náttúruna eins mikið og 

möguleiki er. Margir nemendur eiga erfitt með að halda einbeitingunni innandyra en 

um leið og þeir fá að koma út verða þeir áhugasamari og læra mun betur og kennslan 

skilur eitthvað eftir sig hjá þeim. Ásamt því að útikennsla er góð tilbreyting frá hinni 

hefðbundnu kennslu inn í skólastofunni. Nemendurnir styrkjast líkamlega og fara að 

þekkja á umhverfið sitt og hvernig eigi að haga sér í náttúrunni og einnig hvernig 

náttúran hagar sér. Þegar spurt er um reynsluna af útiskóla er Jo sannfærður um það 

að einungis jákvæðir hlutir geti komið úr útikennslunni og að skólinn hafi góða hluti 

um útikennslu að segja. Nemendur læra mjög mikið og verða alltaf vanari því að 

fara út og sjálfsöryggi þeirra eykst og þau verða meðvitaðir um þann útbúnað og 

klæðnað sem þau þurfa þegar farið er út. Þrátt fyrir þetta vill Jo endilega sjá það að 

útikennsla verði meiri notuð og vill gjarnan sjá meiri tíma í hana í skólanum. Jo 

Skjølsvold (munnleg heimild 8. apríl 2010) 
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Montessoriskole 

Ég hafði samband við einn Montessori skóla þar sem að kenningar Mariu 

Monterssori eru í hávegum hafðar. Megininntak Monterssori aðferðarinnar er að 

hvatning til sjálfstæðis, öryggi og félagsskapur, vandað umhverfi, efni til þess örva 

öll skynfæri og að kennarinn fylgist með og veiti nemendum innblástur 

(http://bms.linuxlabs.no/eng/Montessoripedagogikk/Hva-er-montessoripedagogikk, 

sótt 15. apríl 2010).  

Montessori skole er í Bærum sem er úthverfi í Osló . Þar hefur verið útiskóli 

fyrir yngstu nemendurna allt frá því að skólinn var stofnaður árið 1996.  Var það 

strax tekið með að útikennsla ætti að vera hluti af hinni almennu kennslu og voru 

allir sammála um það. Skólinn talar um, að í Noregi er alltaf verið að auka áherslu á 

hreyfingu í skólum og að nemendur fái sem mest út úr þeirri hreyfingu sem er 

skylda samkvæmt námsskrá. Á síðasta skólaári var lagt til að 5. – 6. bekkur fengi 76 

tíma í hreyfingu og að sögn skólans kemur útikennsla sterkt þar inn. Þar sem að 

hreyfing á sér stað og fleiri námsgreinum blandast inn í kennsluna. 

Skilgreining skólans á útiskóla er allt það sem fram fer utandyra og 

nemendur nota það sem að þeir finna úti í náttúrunni sem námsmarkmið. Umhverfið 

spilar stórt hlutverk í Montessori stefnunni. Samhliða því að mikilvægt er að 

nemendur læri um sitt nánasta umhverfi og náttúruna og komist þá að því hvað er að 

finna þar, án mikillar fyrirhafnar. Montessori skole (munnleg heimild 6. apríl 2010) 

Eydehavn skole 

May Dypdalen í Eydehavn skole í Arendal í Suður Noregi svaraði einnig 

spurningum mínum. Þar hefur verið útiskóli síðan árið 1991 og hefur það gengið 

mjög vel. Þeim finnst þróunin hafa farið að vissu leyti aftur þar sem að í upphafi var 

kennslan meiri utandyra en nú virðist hún vera að færast inn aftur þar sem áherslan 

er meiri þar og því er útikennslan að minnka í heildina. Skilgreining þeirra á útiskóla 

er sú kennsla sem á sér stað fyrir utan kennslustofuna. Farnar eru ferðir í nánasta 

umhverfi skólans, og þar er skógurinn mjög nytsamlegur og það nemendurnir eru 

duglegir við að finna og sjá ný svæði í hvert sinn sem farið er út. 1. – 3. bekkur eru 

úti þrjá tíma í senn í hverri viku, þó hefur það komið fyrir að tíminn er styttri á 

veturna en lengur á vorin og haustin.   



24 

 

Ástæða þess að Eydehavn skóli ákvað að byrja útikennslu er sú, eins og hjá 

flestum öðrum skólum, að nemendur virðast ná betri færni í faginu, eru áhugasamari 

og finnst útikennslan skemmtileg tilbreyting frá hinni hefðbundnu kennslu. 

Skólanum finnst einnig að félagsleg færni nemenda aukist, samkennd þeirra verður 

meiri og þau verða einnig sjálfstæðari. Helstu kostir og gallar útikennslunnar finnst 

skólanum vera að útikennslan tekur meiri tíma en hefðbundin kennsla og taka þarf 

tillit til þess við skipulagningu og undirbúning. Þar sem meiri líkur eru á óvæntum 

atvikum sem að verður til þess að verkefni dregst á langinn sökum áhuga eða annars 

sem upp kemur. Þrátt fyrir þessa galla, eins og oft áður, þá eru kostirnir sem að vega 

meira þar sem að í flest öllum tilfellum þá kemur þetta nemendum til góða og þeir 

verða ánægðari í náminu. May Dypdalen (munnleg heimild 14. apríl 2010) 

Alvøen skole 

Alvøen skole er í Bergen og þar var það Mona Høviskeland kennari í 2.  bekk sem 

að svaraði spurningum mínum.  

Fyrsti bekkur er með útidag einu sinni í viku þar sem að þau læra fyrst og fremst að 

vera í náttúrunni, leika sér og hafa gaman, eru það skipulagðir leikir með dulinni 

kennslu mikið notaðir. Þegar líður á veturinn fer kennslan að verða meira áberandi 

og ekki í eins miklu leikjaformi og áður.  

Annar bekkur er með útidag einu sinni á þriggja vikna fresti og er þá oft 

notuð í þemavinnu í t.d. náttúrufræði, samfélagsfræði og að læra um umhverfið.  

Þriðji bekkur er síðan úti einu sinni í mánuði og 4-7 bekkur þegar því verður 

viðkomið og því ekki eins mikil regla þar og í yngri bekkjum. Það finnst þeim þó 

miður og eru að vinna í því að koma reglulegri útikennslu á í eldri bekkjunum, ásamt 

því að auka við kennsluna í skólanum öllum.   

Mona talar um að þau hafi einskonar útiskólaskáp, þar sem finna má margt af 

þeim hlutum sem að þarf við útikennslu, svo sem hnífa, kaðla, hlutir til útieldunar og 

matreiðslu. Mona er búin að kenna í skólanum síðan 2003 og frá þeim tíma hefur 

verið útikennsla en því miður veit hún ekki hve langan tíma fyrir það útikennsla var 

viðhöfð í skólanum. Þegar kemur að þróuninni finnst henni vantar hugmyndir og 

hugmyndabanka að útikennslu og að vissu leyti sé þróunin stöðnuð, þar sem að ekki 

margt nýtt er að koma fram. 
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Þegar kemur að því að skilgreina útikennslu þá talar Mona um að öll sú 

kennsla sem að fram fer utandyra og að náttúran sé notuð í kennslu, sé besta 

skilgreining á því hvað útikennsla er. Þar sem erfitt er að skilgreina það hvað 

útikennsla er og því oft um persónulegt mat kennara að ræða. Skólarnir hafa því 

miður ekki komið með sameiginlega skilgreiningu í námsskrá hvað útikennsla er og 

því oftar en ekki hvað útikennsla er fyrir kennaranum sem að skiptir máli og litar 

það hvernig kennslunni er háttað.   

Mona er einnig sannfærð um það að hægt er að nota útikennslu í öllum 

fögum sem kennd er í skólum. Það þarf einungis hugmyndaflug hvernig er hægt að 

útfæra kennsluna úti svo að hún henti hverju fagi fyrir sig og einnig hvernig hægt er 

að blanda saman greinum.  

Í kringum skólann er stórt og mikið útisvæði, fullt af skógum og náttúru sem 

hægt er að nota og er mikið notað. Ásamt því að kennararnir vilja sjá ávinning af því 

að nota skóginn og umhverfið.  

Þegar kemur að kostum og göllum útikennslu þá sér Mona í raun enga 

neikvæða punkta. Í Noregi eins og á Íslandi hefur veðrið alltaf eitthvað að segja. Það 

gerir það að verkum að kennsla verður skemmtilegri, óvæntari og nemendur læra að 

takast á við hana í öllum veðrabrigðum. Aftur á móti ef skipulag er gott, þá á veður 

ekki að hafa mikil áhrif á kennsluna. Mona Høviskeland (munnleg heimild 16. apríl 

2010) 
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Umræður 

Þróunin á útikennslu hér á landi hefur aukist mjög mikið á undanförnum árum.  

Kennarar og fólk almennt er að átta sig á því að útikennsla er ekki verri kostur 

heldur en kennsla inn í skólastofum. Margir nemendur standa ekki vel að vígi þegar 

kemur að bóknámi og fá ekki að framkvæma hlutina, fyrir þá er útikennsla upplögð. 

Þeir fá þá möguleikann á að lesa sér fyrst til í bók og fara síðan út og framkvæma 

það sem talað var um í bókinni eða hvernig sem kennslunni er háttað í viðkomandi 

fagi. Skólar hafa einnig verið duglegir að koma sér upp útikennslustofum nálægt 

skólanum, þar sem það hefur verið hægt. Oft er þá um að ræða einhverskonar stofu 

þar sem einungis náttúruleg efni eru notuð og nemendurnir hjálpast að við að búa 

hana til. Í Norðlingaskóla hefur verið búin til útikennslustofa og þar hafa kennarar, 

nemendur og nemendur frá Háskólanum í Bergen hjálpast að og gert lundinn af því 

sem hann er í dag og er hann í stöðugri þróunn.  Einnig hafa verið sett upp leiktæki, 

svo sem hringekja og tréróla , ásamt því að eldstæði hefur verið sett upp og fleira.  

(http://www.nordlingaskoli.is/starfsfolk/bjornslundur/ sótt 10. apríl 2010)  

Þegar talað er um útiskóla þá finnst mér það vera öll sú kennsla sem fer fram 

utandyra, ég er ekki sammála því eins og Helgi í Sjálandsskóla segir að 

vettvagnsferðir séu hluti af útikennslu.  Vettvangsferðir tengjast að sjálfsögðu 

námsefninu en þar sem farið er inn á söfn og sambærilega staði finnst mér ekki 

flokkast undir útikennslu. Mér finnst útikennsla vera það að fara út og leysa ákveðin 

verkefni utandyra sem að tengjast námsefninu. Það að kenna utandyra opnar margar 

nýjar leiðir til þess að fjalla um það efni sem að skólabókin býður upp á. 

Ímyndunarafl nemendanna eykst, ásamt því að óvæntir hlutir eru líklegri til þess að 

gerast frekar úti en inni í skólastofunni.  

Kostir og gallar útikennslu vega mikið hjá þeim skólum sem að ég ræddi við 

og oft voru gallarnir stórir en kostirnir voru þó vegnir meira heldur en gallarnir. Mér 

finnst kostirnir vera þó nokkrir og hefði persónulega viljað hafa þann möguleika 

þegar ég var í mínu grunnskólanámi að hafa útikennslu. Bóklega kennslan innan 

veggja skólans hentar alls ekki öllum og það er vitað mál að nemendur læra miklu 

betur með því að framkvæma heldur en að lesa einungis um efnið í bókum. Ég man 

að allt sem að var verklegt í mínu námi fannst mér mun skemmtilegra og það situr 

meira eftir heldur en bóklega kennslan. Það að fá að vera úti er einnig kostur útaf 
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fyrir sig, nemendurnir læra að klæða sig eftir veðri og venjast því að vera úti í öllu 

veðri. Börnin læra líka á náttúruna og hvernig hún hagar sér. Í skiptinámi mínu í 

Danmörku áttum við að gera verkefni sem að tengdist útiskólum. Þar fórum við í 

skólaheimsókn þar sem farið var út með nemendur einu sinni í viku í ákveðinn tíma 

í senn. Var þá gengið inn í skóg og á leiðinni var skoðað hvað hafði breyst í 

umhverfinu síðan síðast. Við vorum stödd þarna að hausti til og voru laufin farin að 

breyta um lit og falla af trjánum. Þetta var síðan uppspretta mikilla pælinga um af 

hverju laufin féllu af trjánum og hvað yrði um þau og fleira í þeim dúr. Síðan var 

farið í leiki sem voru allir með kennsluívafi, eftir það var síðan rölt aftur til baka í 

skólann. Þá settust nemendur niður í örfáar mínútur og skrifuðu niður í dagbók 

upplifanir sínar af deginum og hvað fyrir augu þeirra hafði borið.  

Hér heima er vel hægt að nota útikennslu í svipuðu formi og nýta íslenska 

náttúru sem er margbreytileg á litlu svæði. Hér þarf ekki að fara langt til þess að 

komast í ósnerta náttúru, hvort sem um er að ræða hraun, lítið skógarrjóður eða 

grænan grasblett.  

Helstu gallarnir sem hægt er að nefna er að kennarar hér heima hafa ekki 

fengið þá kennslu  sem snýr að útikennslu og eru því eflaust hræddir við að fara út 

og kenna þar. Námsefnið miðar líka að því að allt sé kennt innandyra og erfitt er um 

vik að komast út. Ef námsefnið væri þannig úr garði gert að hægt væri að kenna það 

bæði utandyra og innan er ég viss um að kennarar væru viljugri til að fara út. Einnig 

hefur áhugi skólastjórnenda mikið um það að segja hvort að útikennsla eigi eftir að 

komast inn í námsskrá skóla og vera þar. Ef áhugi þeirra er lítill eða yfirhöfuð 

enginn er tiltölulega erfitt fyrir kennara að vilja koma af stað útikennslu ef að 

yfirmenn veita þeim ekki þann stuðning sem þarf. 

Oft þarf ekki mikið af áhöldum, tækjum og tólum til að koma sér upp 

útistofu en sá stofnkostnaður vill oft stöðva að útikennslan fari í framkvæmd. 

Sjálandsskóli er t.d. með mjög góðan útbúnað, eins og kom fram í viðtalinu við 

Helga. Þar var bæjarstjórn Garðabæjar öll að vilja gerð til að koma á móts við 

skólann. Það getur því hugsanlega haft áhrif á það að skólar fari ekki í útikennslu.  

Sem betur fer þá hafa skólar ekki látið það stöðva sig og drifið sig af stað með 

útikennslu.  
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Erfitt er að bera saman skólana hér á Íslandi, þar sem að þeir eru með 

mismunandi aðferðir og komnir mislangt í sinni þróun. Sunnulækjarskóli byrjaði á 

núverandi skólaári og Sjálandsskóli byrjaði sína útikennslu um leið og skólinn tók til 

starfa 2005 og hafði þá skólastjórinn verið áður með útikennslu. Einnig eru 

aðstæðurnar mismunandi í skólunum til útikennslu, sumir þurfa að fara mjög stutt til 

þess að komast í ósnerta náttúru á meðan aðrir þurfa að hafa aðeins meira fyrir því.  

Það sem er þó líkt með skólunum er það að þeir eru að koma sér upp útistofu 

eða hafa nú þegar komið sér upp útistofu. Vilji er fyrir því í öllum skólum að bæta 

við og auka vægi útikennslunnar. 

Þótt svo að kostirnir og gallarnir vegi alltaf mikið þegar byrjað er á nýju 

verkefni í skólum og þá sérstaklega af þessari stærðargráðu, þá finnst mér kostirnir 

vega meira heldur en gallarnir og ef skólastjórnendur eru að hugsa um að hefja 

útikennslu þá eigi þeir endilega að slá til. Það er alltaf hægt að hætta við ef að illa 

gengur, en það verður þó að gefa þessu tíma svo að bæði kennarar og nemendur hafi 

tíma til að aðlagast og átta sig á hlutunum.  

Nokkuð augljóst er að munur er á milli landanna, útikennsla hefur verið 

lengur við lýði í Noregi og hafa þeir skólar sem ég hafði samband við byrjað 

útikennslu mun fyrr en skólar hér á Íslandi.  

Í skólunum í Noregi virðist það oft vera þannig að útikennsla í yngri 

bekkjunum sé skipulagðari og hún markvissari heldur en þegar í eldri bekkina er 

komið. Í flestum tilfellum nær útiskólinn einungis upp í 7. bekk og er þá 

undantekingalaust orðið þannig að þeir bekkir fá útikennsludag þegar því verður við 

komið. Sumir skólanna eru þó að reyna koma meiri reglu á kennsluna í eldri 

bekkjum. 

Kennararnir í Noregi tala einnig um það að eftir að ný námsskrá kom árið 

2006 var verulega dregið úr þætti útikennslunnar miðað við þá námsskrá sem í gildi 

hafði verið síðan 1997. Þegar nýja námsskráin kom minnkaði vægi útikennslunnar 

mjög mikið og hafa skólar þurft að minnka hana mjög  til þess að uppfylla aðra þætti 

námsskráarinnar. Kennararnir tala um að þetta sé þróun í ranga átt þar sem að 

foreldrar og nemendur kalla eftir útikennslu, því hún er að skila árangri á allan hátt.  
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Í flestum tilfellum eru kennarar sammála um að útikennsla sé þegar námsefni 

viðkomandi greinar er gert þannig að hægt sé að vinna með það úti. Einnig það að 

nemendurnir þroskist og færni þeirra eykst og útikennslan styrkir nemendurna. 

Kennslan verður mun fjölbreyttari og upp koma spurningar um námsefnið sem að 

ekki hefðu komið inn í skólastofunni. Flestir skólanna hafa útikennslustofu eða gott 

svæði sem hægt er að nota tilkennslu. 

Mona í Alvøen talar um að hægt sé að færa allar greinar út undir bert loft og 

að einungis þurfi hugmyndaflug kennarans og vilja til þess að fara út. Þegar farið er 

út með kennsluna er um að gera fyrir kennara að vera samheldna og vera ekki 

einungis með eina grein í einu úti, heldur samnýta tímann og blanda greinum saman. 

Það ýtir undir áhuga nemenda ásamt því að önnur sýn kemur á námsefnið og tengin 

milli þeirra verður augljósari.  

Það er því greinilegt að Norðmenn eru framar en við í útikennslu, þar sem 

þróunin þar nær yfir lengra tímabil og hún hefur verið lengur við lýði þar heldur en 

hér á Íslandi. Þegar ný námsskrá kom út í Noregi minnkaði vægi útikennslunnar sem 

kennurum finnst slæmt. Þá er spurning hvað gert verður í næstu námsskrá, hvort 

tillit verður tekið til þessa og hluti útikennslunnar aukinn aftur og hún nái að riðja 

sér rúms að nýju. 

Þrátt fyrir að útikennsla hafi ekki verið lengi hér á landi hefur hún aukist 

mjög mikið og sífellt fleiri skólar taka upp útikennslu og koma sér upp aðstöðu til 

hennar. Ég er nokkuð viss um að þessi þróun eigi eftir að aukast meira hér á landi og 

spennandi verður að sjá framhaldið. Þar sem að upp er að koma kynslóð kennara og 

kennaranema sem eru meðvitaðir um þessa kennsluaðferð og vilja nýta sér hana, þar 

sem kostir hennar eru miklir. 
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Lokaorð 

Þegar ég hófst handa við að skrifa ritgerðina, bjóst ég við því að munurinn á milli 

landanna væri meiri, en hann í raun er. Aðalmunurinn er sá að útiskóli sem 

kennsluaðferð hefur verið mun lengur í Noregi heldur en hér á Íslandi. Þó svo að 

dregið hafi úr útikennslunni með tilkomu nýrrar námsskrár í Noregi, þá vonast ég til 

þess að útikennslan eigi eftir að sækja í sig veðrið þar. Ásamt því að útikennsla haldi 

áfram á þeirri braut sem hún er hér á landi og að sama stefna verði ekki tekin og úti í 

Noregi með fækkun útikennslutíma.   
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Fylgiskjöl 

 

Ísland  

Góðan dag. 

Íris Ósk heiti ég og er að klára íþróttakennaranám núna í vor frá Háskólanum og er 

að skrifa lokaritgerðina mín um útiskóla/útikennslu hér á Íslandi og í Noregi. Ég var 

búin að hafa samband við ykkur í haust og ætlaði að athuga hvort að þið gætuð verið 

mér innanhandar.  

Mig langaði að henda fram nokkrum spurningum sem að þið gætuð vonandi svarað í 

tengslum við útiskóla hjá ykkur. Hef lesið síðuna hjá ykkur en langar að fá álit 

kennarans líka. 

1. Hvenær hófuð þið kennslu í útiskóla? 

2. Hver finnst ykkur þróunin vera hér á landi? 

3. Hver er ykkar skilgreining á útiskóla? 

4. Hvers vegna hafið þið valið að vera með útiskóla? 

5. Hverjir finnst ykkur vera helstu kostir og gallar útiskóla?  

 

Ég vona að þið getið aðstoðað mig í þessu og að ég geti verið í sambandi við ykkur. 

Með fyrirfram þökk og von um skjót svör. 

Íris Ósk Kjartansdóttir 
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3oregur 

Hey. 

 

Jeg hede Iris Osk og er student ved Universitet på Island, jeg jobber nu med min 

bachelor-oppgave til at ble idrettslærer. Sideste år var jag deltager i kurs som heter 

Nordisk Friluftsliv og handler om friluftsliv på Island, i Danmark, Norge og Sverige. 

 

Min bachelor-oppgave handler om forskjelligheten mellom Island og Norge i 

friluftsliv-utdannelse i barneskoler. Utviklingen, når man kan sige Norge har begynn 

med uteskole, hvorfor norske skoler bruge uteskole og flere ting. 

 

Jag tenkte hvis det er mulig du kan svare nogen spørsmål for mig om uteskole i 

Norge eller send den til den som kan svara dem:  

 

1. Bruge de uteskole? 

2. Når begynnede de med uteskola? 

3. Hvor synes du at utviklingen har vært i Norge? 

4. Hvilken definisjon har du på uteskole? 

5. Hvorfor har dere valgt at bruge uteskole? 

6. Hvad synes du er fordeler og ulemper med uteskol? (pluss og minus) 

 

 

Med vennlig hilsen 

Íris Ósk 

 

 


