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Ágrip 

Verkefni þetta saman stendur af greinargerð og handbók. Hvort tveggja er ætlað 

heimilisfræðikennurum, sem vilja færa kennsluna út í náttúruna með markvissum 

hætti. Tveir heimilisfræðikennarar veittu okkur viðtöl og deildu með okkur 

skoðunum sínum um skort á efni, sem stutt gæti heimilisfræðikennara í viðleitni 

þeirra til að hefja kennslu í útimatreiðslu. Einnig var rætt við grunnskóla- og 

leikskólakennara um efnið. Kom þá berlega í ljós þörfin fyrir aukinn skilning á 

útimatreiðslu og vöntun á frekari skilningi á möguleikum þessarar vinnuaðferðar. 

Í framhaldi af því lögðum við upp með þá hugmynd að búa til handbók um 

útimatreiðslu fyrir heimilisfræðikennara. Rannsóknarspurning okkar er þessi: 

Hvernig er hægt að kenna útimatreiðslu í heimilisfræði? 

Helstu niðurstöður rannsóknar okkar leiddu í ljós, að þörf er fyrir upplýsingar um 

útimatreiðslu og handbók, sem lýsir þeim áhöldum, sem hugsanlegt væri að nota, 

og kynnir einnig þær aðferðir, sem nýta mætti úti í náttúrunni. Niðurstöður sýndu 

einnig, að með því að vinna bæði úti og inni með heimilisfræði, fáum við nýja sýn 

á viðfangsefnið, meiri fjölbreytni og aukna tengingu við umhverfi og náttúru. Auk 

þess fá nemendur meiri hreyfingu og frískt loft í lungun. 
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1 Inngangur 

Kennsluhættir í íslenskum skólum hafa verið að þróast í gegnum árin og í kjölfar 

þess hafa verið töluverðar breytingar á skólahaldi. Skólar eru farnir að færa 

kennsluna í auknum mæli út fyrir skólastofuna til að tengja námsefnið sem mest 

við raunveruleikann. Með því er vonast eftir betri námsárangri, ábyrgri umgengni 

við umhverfið og heilbrigðari lífsháttum. 

Skólar fylgja mismunandi stefnum og  straumum. Kennarar hafa meira svigrúm til 

að framkvæma hugmyndir sínar þegar kemur að kennsluaðferðum, sem gerir 

kennsluhætti fjölbreyttari. Markmiðið með fjölbreyttum kennsluaðferðum er að 

reyna að ná til sem flestra barna, þar sem þau eru stödd í námi og félagslega, en 

jafnframt að gera skólann að fjölbreyttum, frjóum og skemmtilegum vinnustað 

fyrir alla. 

Þegar kom að því að velja viðfangsefni til að skrifa um fóru hugmyndir að spretta 

fram. Það sem skipti okkur mestu máli var að skrifa um eitthvert efni, sem við 

hefðum báðar mikinn áhuga á og myndi dýpka skilning okkar. Önnur okkar býr í 

Svíþjóð og fór oftar en ekki í gönguferðir inn í skóginn nærri heimili hennar. 

Skógurinn iðaði af lífi, bæði dýralífi og börnum, sem voru að læra og gera 

skemmtilega hluti í faðmi náttúrunnar.  Kennarar höfðu komið fyrir tjaldi og alls 

konar útbúnaði til að gera veru barnanna í skóginum sem ánægjulegasta. Það sem 

heillaði mest var lyktin frá viðnum, þegar kveiktur var eldur og það rólega 

andrúmsloft, sem myndaðist í skóginum. Með þessa upplifun að leiðarljósi 

langaði okkur að fá þessa nálgun í heimilisfræðina. Við teljum þessa vinnuaðferð 

góða viðbót við það sem verið er að gera í dag.  

Við munum leitast við að svara þeirri spurningu: Hvernig er hægt að kenna 

útimatreiðslu í heimilisfræði?  

Við byrjuðum á því að fræðast um útikennslu og hvernig hægt væri að tengja hana 

við matreiðslu á heilnæman hátt, ásamt því að skoða hvernig útikennsla hefur 

áhrif á félagslegan þroska barna. Upplýsingum var safnað um þörfina á að fræða 

kennara, m.a. með því að ræða við heimilisfræðikennara sem kenna útimatreiðslu 

og fara yfir útgefið efni um útikennslu. Einnig með því að rýna í fræðirit um 

almenna kennslu, félagsþroska og náttúru.  
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Greinargerð þessi er ásamt handbók lokaverkefni okkar til B.Ed. -gráðu á 

kjörsviðinu Matur, menning og heilsa við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Val 

okkar miðaði að því að skoða gagnsemi útimatreiðslu í grunnskólum. Í ljósi þessa 

ákváðum við að gera handbók, sem stutt gæti kennsluna í framtíðinni og þannig 

nýst skólum sem kysu að prófa sig áfram með útimatreiðslu. Með því mætti auka 

fjölbreytni kennslunnar og nálgast fagið á annan hátt.  

Við viljum þakka Stefáni Bergmann, dósent í líffræði og umhverfismennt, fyrir 

góða og faglega leiðsögn og hvatningu við vinnu á lokaverkefni okkar. Einnig 

viljum við þakka viðmælendum okkar Guðmundi Finnbogasyni, Guðrúnu 

Sigurðardóttur og starfsfólki Silverskogen fyrir að leyfa okkur að skyggnast inní 

þeirra störf.  
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2 Í sögulegu ljósi 

Um langan aldur hafa margir fræðimenn sett fram hugmyndir um tengsl mannsins 

og náttúrunnar. Hugmyndafræði heimspekingsins Aristotelesar (384-322 f.Kr.) 

gekk út frá því að við lærðum í gegnum skilningarvit okkar og reynsluna að 

upplifa hluti úr raunveruleikanum. Aristoteles vildi meina að sál okkar 

endurspeglaði það sem manneskjan upplifði í náttúrunni (Brügge, Glantz, Sandell, 

2007:49). 

Fræðimaðurinn Johan Amos Comenius (1592-1670) talaði um í sínum 

fræðigreinum að það að nema út í náttúrunni væri mikilvægur hluti af því að skilja 

viðkomandi efni. Hann taldi að manneskjan örvaði skilning sinn á viðfangsefninu 

með því að lykta, koma við það og hreyfa það. Með þessum hætti yrði námið 

áhugaverðara og reynslan líkamlegri, sem skilaði meiri árangri (Brügge, Glantz, 

Sandell, 2007:49). 

Annar mikilvægur fræðimaður á þessu sviði er Jean-Jacques Rousseau (1712-

1784). Hann lagði mikla áherslu á samband barns við raunveruleikann í 

uppvextinum. Í bók hans Emile, eða uppeldi, segir m.a. eftirfarandi: 

Þekkingaröflun manneskjunnar á sér fyrst stað í skynfærum hennar. Fyrstu 

kennarar okkar eru því fætur okkar, hendur, og augu. Að ætla sér að skipta 

þessum skynfærum út fyrir bækur mun ekki hjálpa okkur að komast að eigin 

niðurstöðu heldur treysta á niðurstöður annarra, það er að segja við lærum 

ýmislegt en við vitum lítið. 

(Brügge, Glantz, Sandell, 2007:49). 
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3 Útikennsla 

Útikennsla er vítt hugtak sem erfitt er að skilgreina. Þó má segja, að útikennsla sé 

vinnuaðferð sem byggir á því að nám er flutt úr hinni hefðbundnu skólastofu og út 

undir beran himin, hvort sem er í þéttbýli, dreifbýli, í villtri náttúru eða í borg 

(Gair, 1997:2). Kennslan er þannig flutt út í umhverfi skólans og verkefni unnin 

utan skólastofunnar. Nemendur fá tækifæri til að virkja og nota öll skilningarvit 

sín með öðrum hætti og fá jafnframt persónulega reynslu af því umhverfi sem þeir 

búa við. Vinnuaðferðin veitir nemendum aukið svigrúm til athafna, til að þroskast, 

leika sér af sjálfsdáðum, finna til forvitni, upplifa og njóta félagslegrar 

samkenndar. Nemendur læra því um náttúruna í náttúrunni, samfélagið í 

samfélaginu og um umhverfið í umhverfinu (Jordet, 1998:24). 

Aukið álag getur fylgt útikennslu og þarf skipulagningin að vera góð, svo að 

upplifun nemenda verði jákvæð. Gera má ráð fyrir að skipulagning 

kennslustundar sé meiri en með hefðbundinni kennslustund. Þó hlýst ávinningur 

af útikennslu með tilliti til þroska einstaklingsins (Gair, 1997:24). Útikennsla er 

fullgild kennsla sem leiðir til náms en krefst annars konar undirbúnings. Til 

dæmis þarf að halda vel utan um fjölda nemenda og passa upp á að enginn slasist 

vegna óvarkárni eða vankunnáttu (Gair, 1997:14-19).  

Að mörgu þarf að hyggja þegar nota á þessa vinnuaðferð og hefur Jordet (1998) 

sett upp kennslulíkan til frekari útskýringar.  
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Þrep Útskýring 

Undirbúningur Með skipulagningu, umræðu, bóklestri og 

öðru gagnlegu efni geta nemendur unnið 

að undirbúningi sem vinna á frekar úti. 

Útiupplifun Þegar unnið er úti nota nemendur 

skynfærin, rannsaka, hreyfa sig og afla sér 

upplýsinga og reynslu. 

Úrvinnsla og hugleiðing Upplifuninni úti er fylgt eftir með 

fjölbreyttum verkefnum í ólíkum fögum, 

jafnt í skóla og með heimanámi. Með 

umræðum og frekari lestri upplifir barnið 

skoðanir annarra á raunveruleikanum. Með 

þessu skapast grunnur að frekari ígrundun 

og umhugsun og þar með fær barnið 

möguleika á að annaðhvort  staðfesta eða 

leiðrétta eigin viðhorf. 

Mynd 1. Kennslulíkan Jordet.                   (Jordet, 1998:25). 

Í Aðalnámsskrá grunnskóla er fjallað um útikennslu. Þar segir, að þegar kennsla er 

flutt að einhverju leyti út fyrir veggi skólans, auðgi það og styrki allt nám, ásamt 

því að vera hollt fyrir líkama og sál. Samskipti í útikennslu eru mikil og býður það 

upp á að efla nemendur á margan hátt. Almenn menntun á að efla nemendur til að 

átta sig á eigin stöðu og annarra í samfélaginu, bera virðingu fyrir náunganum og 

umhverfi (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2006:8).  

Náttúra Íslands er mjög vel fallin til kennslu í náttúrufræði og fleiri greinum. 

Náttúran er sá raunveruleiki sem börnin eru að læra um í sínu námi og þurfa því 

að þekkja hann, skilja og skynja. Með því að efla þekkingu og þjálfa vinnulag 

nemenda eflum við skynjun þeirra á umhverfinu (Aðalnámskrá, náttúrufræði og 

umhverfismennt, 2007:9). 
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4 COPE verkefnið  

COPE er verkefni þar sem markmiðið er meðal annars að fá skóla til að þróa með 

sér kennsluhugmyndir og setja sér framkvæmdaáætlanir um hvernig nýta megi 

náttúruna og nánasta umhverfi í skólahaldi.  

Lifnaðarhættir okkar hafa breyst mikið á fáum árum og í mörgum löndum hafa 

áhyggjur manna aukist af heilbrigði barna. Í verkefnalýsingu COPE er sérstaklega 

fjallað um þá staðreynd að mikil þyngdaraukning hefur orðið meðal barna vegna 

kyrrsetu þeirra. Með því að mennta börn þannig að heilsa þeirra sé lögð til 

grundvallar má auka færni þeirra til að taka ákvarðanir, sem stuðla að eigin 

heilbrigði. COPE verkefnið hefur haft þetta að leiðarljósi (COPE, 2005:3).  

Útikennsla hefur í mörg ár verið hluti af námskrá nágrannaþjóða okkar, en skólar 

á Íslandi virðast halda í sterkar hefðir varðandi vinnulag, námsefni og þess háttar. 

Vera má að skortur á fjármagni og almennt annríki í skólum sé ástæða þess, 

hversu útikennsla virðist komin skammt á veg hér á landi.  

Meðal þess sem COPE verkefnið setur fram eru tíu ástæður þess, hvers vegna 

kennsla eigi að fara fram utandyra:  

1. Betri tengsl við viðfangsefni kennslunnar 

Allar námsgreinar er hægt að flytja út fyrir skólarýmið, námið verður oft 

auðveldara og meira hvetjandi ef unnið er við raunverulegar aðstæður. 

2. Betra nám 

Náttúran ýtir undir undrun barna og eykur forvitni þeirra til náms. Það sem 

skiptir miklu máli í námi er að halda athygli og einbeitingu 

kennslustundina á enda.  Rannsóknir frá Noregi og Svíþjóð hafa sýnt að 

báðir þessir eiginleikar þroskast betur ef nemendum er kennt reglulega úti í 

náttúrunni. 

3. Fjölbreyttari kennsla 

Náttúran sem kennslustofa gerir kennsluna fjölbreytta, þar sem nemendur 

geta stöðugt dýpkað skilning sinn og leitað nýrra svara í nánasta umhverfi, 

þar sem margt óvænt getur gerst og breytingar eru stöðugar. 
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4. Betri skilningur á náttúru, vísindum og umhverfi 

Nemendur, sem reglulega eru úti í náttúrunni, skoða hana og rannsaka, 

öðlast grunnþekkingu á náttúru og umhverfi og verða án efa ábyrgari í 

umgengni við hana. 

5. Betri heilsa 

Dönsk rannsókn á nemendum í náttúruskóla þar í landi sýndi að nemendur, 

sem fá útikennslu, hreyfa sig tvisvar sinnum meira en nemendur, sem fá  

venjulega kennslustund. Regluleg hreyfing er grunnur að góðri heilsu alla 

ævi. 

6. Betri samhæfing hreyfinga 

Síbreytilegt umhverfi, eins og misjafnt undirlag, þjálfar betur samhæfingu 

hreyfinga en ef nemendur dveljast í umhverfi, þar sem allt er slétt og fellt. 

7. Fjölbreyttar námsaðferðir 

Í útikennslu styrkja nemendur hæfileika sína á ýmsum sviðum. Með því að 

læra með höndum og huga styrkjast greindirnar sem Howard Gardner setti 

fram. 

8. Betri félagslegur skilningur 

Í útikennslu er nemendum oft skipt í smærri hópa, sem vinna óháðir hver 

öðrum að ýmsum verkefnum í náttúrunni. Við slíkar aðstæður skapast 

nægilegt rými fyrir hvern einstakling, sem oft gefst ekki í venjulegri 

kennslustofu. Útikennsla er góð aðferð til að bæta félagsandann í 

bekknum. Nemendur öðlast meiri skilning hver á öðrum og læra að bera 

virðingu fyrir hæfileikum hvers annars. 

9. Betri þekking á nánasta umhverfi 

Útikennsla gefur nemendum kost á því að kynnast náttúru og menningu í 

sínu nánasta umhverfi. 

10. Meiri bein reynsla 

Þar sem tölvur og sjónvarp eru ríkjandi þættir í heimi barna og ungs fólks, 

er mikilvægt að gefa þeim tækifæri til að kynnast náttúrunni og öllu því 

sem hún hefur upp á að bjóða.  

(COPE, 2005: 8-9). 
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Ávinningurinn er því augljós, þegar skoðaðar eru ástæðurnar tíu, sem COPE 

verkefnið setur fram. Því ættu skólastjórnendur og kennarar að vera opnir fyrir því 

að nýta náttúruna frekar í kennslu. 

  

5 Útikennsla í heimilisfræði 

Í þessum hluta verður fjallað um það, hvernig hugtökin heimilisfræði og 

útikennsla verða að hugtakinu útimatreiðsla.  

5.1  Aðalnámskrá og heimilisfræði  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er heimilisfræði falið að fjalla um manninn, 

líf hans og lífsskilyrði, líkamlegar og andlegar þarfir. Heimilisfræðin á að 

undirbúa nemendur undir það sem telst hið daglega líf, hvernig á að stofna og reka 

heimili. Heimilisfræðin á einnig að kynna heimilisstörf fyrir nemendum og vekja 

þá til vitundar sem neytendur. 

Heimilisfræðinni er m.a. gert að gera eftirfarandi þáttum skil: 

 Góðu heilsufari 

 Næringu  

 Hollustu  

 Matreiðslu   

 Matvælafræði  

 Vinnubrögðum 

 Hreinlæti 

 Umhverfisvernd  

(Aðalnámskrá, heimilisfræði, 2007:6).  

Samkvæmt 2. grein grunnskólalaga nr. 66/1995 er þess getið, að hlutverk 

grunnskólans, í samvinnu við heimilin, sé að stuðla að alhliða þroska nemenda og 

efla þá til þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. Með markvissri heimilisfræðikennslu í 

grunnskólum nást þessi markmið og með því að samtvinna útimatreiðslu og 

heimilisfræðikennslu eykst umhverfisvitund nemenda til muna. 
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5.2 Læra með því að framkvæma  

Þegar unnið er utandyra ýtir það undir frekari áhuga nemenda og þeim opnast ný 

sýn á heimilisfræðina. Í útimatreiðslu er m.a. verið að vinna með kennslufræði 

Johns Dewey, „Learning by doing“, eða að læra með upplifun og reynslu, hvort 

sem það er gert með meðvituðum hætti eða ekki  (Brügge, Glantz,Sandell, 

2007:49). 

John Dewey stofnaði skóla, þar sem kennslufræði skólans byggði á áhuga 

nemenda, virkri reynslu, eigin athugunum og könnunum 

nemenda (Dewey,1933:14-17). Í skóla Deweys var matreiðsla og matur notuð sem 

námsefni. Hann taldi að nemendur lærðu best með því að vera þátttakendur í að 

rækta matvæli, annast undirbúning í eldhúsi og bera mat á borð. Reynslan, sem 

hlýst af því að undirbúa máltíð, er athöfn með markmiði, ásamt því að vera 

félagsleg athöfn, þar sem samvinna nemenda er í fyrirrúmi. Reynslan nýtist síðan 

nemendum út í lífið að skóla loknum.  

Dewey felldi inn í matreiðsluna hagnýta kennslu eins og: 

 Talnafræði, þ.e. vigtun og mælingu á hráefni með verkfærum sem 

nemendur útbjuggu sjálfir.  

 Efnafræði og eðlisfræði, þ.e. að fylgjast með ferli bruna. 

 Líffræði, þ.e. mataræði og meltingu. 

 Landafræði, þ.e. að kanna náttúrulegt umhverfi plantna og dýra. 

Þar sem matreiðslan hentaði svona vel sem kennsluform voru vísindagreinarnar að 

mestu kenndar í matreiðslu. Það að búa til morgunkorn varð að þriggja ára 

samfelldu námi fyrir alla nemendur á aldrinum sex til átta ára í skóla Deweys. 

Með þessu varð námið ekki tilbreytingarlaust, hvorki fyrir nemendur né kennara 

(Duster og Waters, 2006:43). Þarna samþætti Dewey menntun og reynslu á 

fróðlegan hátt. Nemandinn fékk örvun til að nema og reka sig á og rækta þar með 

allar sínar greindir.  

Annar þekktur fræðimaður, Howard Gardner, setti fram kenningu um að 

einstaklingurinn byggi yfir fjölgreindum, sem eru að minnsta kosti átta og að þær 

vinni saman á mjög sérstakan hátt. Greindirnar eru misþróaðar hjá hverjum og 
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einum, en flestir geta þróað hverja greind, fái þeir þá örvun sem til þarf og rétt 

umhverfisáhrif séu fyrir hendi (Armstrong, 2001:20-21).   

 

6 Útimatreiðsla  

Eins og fram kemur hér að ofan, hefur útikennsla jákvæð áhrif á manninn.  

Útimatreiðsla er ákveðinn hluti af útikennslu og markmið hennar er að nemandinn 

öðlist skilning og þekkingu á því hvernig hægt er að útbúa mat utan 

skólastofunnar og umgangast náttúruna með tilliti til matar.  

Segja má að skilgreiningarnar tíu í verkefni COPE um kosti útikennslu megi 

hæglega yfirfæra á útimatreiðslu og þá sérstaklega þessi fimm neðangreindu 

atriði:   

 fjölbreyttari kennsla, 

 betri skilningur á náttúru, vísindum og umhverfi, 

 betri heilsa, 

 fjölbreyttari námsferðir, 

 betri þekking á nánasta umhverfi 

(COPE, 8-9). 

Á sama hátt og útikennsla styður við helstu markmið Aðalnámskrár, styður 

útimatreiðsla einnig við þessi helstu markmið: líf mannsins, lífsskilyrði, andlegar 

og líkamlegar þarfir hans, ásamt því að upplýsa nemendur um hollustuvenjur, 

hreinlæti og umhverfisvernd. Nemendur verða þannig meðvitaðri neytendur sem 

eiga auðveldara með að takast á við daglegt líf (Aðalnámskrá, heimilisfræði 

2007:5).   

Þegar lært er undir berum himni myndast flókið samspil milli m.a. 

námsumhverfis, viðfangsefnis, nemendahóps, persónuleika nemenda og 

félagsfærni. Heilsa einstaklingsins hefur afgerandi áhrif á það hvernig honum 

líður og vilja hans til að læra. Ef einstaklingi líður vel, andlega og líkamlega, 

hefur það áhrif á hvernig hann lærir og eykur áhuga hans á að læra nýja hluti.  

Heilbrigt umhverfi gefur af sér heilsteypta einstaklinga (Dahlgren, Sjölander, 
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Strid og Szczepanski, 2007:27). Líkanið hér að neðan sýnir betur samspil þessara 

ólíku þátta sem unnið er með í útikennslu. 

 

Mynd 2.  Samspil ólíkra þátta í útikennslu (Dahlgren, Sjölander, Strid og 

Szczepanski, 2007:27). 

Þegar litið er í Aðalnámskrá kemur fram að heimilisfræðin eigi að taka mið af 

umhverfissjónarmiðum, auka áhuga á umhverfisvernd og innsýn í vistfræði. Með 

útimatreiðslu er hægt er að tengja umhverfissjónarmið á áþreifanlegan hátt, til 

dæmis með moltugerð, endurvinnslu og ræktun grænmetis (Aðalnámskrá, 

heimilisfræði, 2007:5-6). Þar kemur einnig fram, að með fjölbreyttum 

kennsluháttum eykst umburðarlyndi nemenda, virðing fyrir náunganum og 

umhverfinu. Grunnskólinn hefur meðal annars það hlutverk að taka þátt í 

félagslegri mótun nemenda sinna, ásamt formlegri fræðslu (Aðalnámskrá, 

almennur hluti 2006:8). Því þurfa kennsluhættir og vinnubrögð í skólum að ná 

markmiðum sem lúta að eflingu félagsþroska og tækifærum til samvinnu 

(Aðalnámskrá, almennur hluti 2006:15).  

Nemendur eru ólíkir og með margbreytilegar þarfir. Þess vegna er nauðsynlegt að 

þeir fái tækifæri til að þroskast og öðlast meiri þekkingu í samvinnu við aðra. 

Kennarinn ber ábyrgð á því að skapa og hlúa að góðum bekkjaranda. Nemendur 

þurfa að finna fyrir öryggi og trausti í skólanum, að þeir séu mikilvægur hluti af 

heild og eigi eitthvað sameiginlegt með öðrum (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís 

Guðjónsdóttir, og Matthildur Guðmundsdóttir, 2005:47).  
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Segja má, að með því að brjóta heimilisfræðina upp og færa hluta starfsins út, sé 

mörgum markmiðum Aðalnámskrár náð með betri tengslum við náttúru og 

umhverfi í sambland við mat og matarvenjur. Þá má einnig leiða líkur að því, að 

nemendur upplifi náttúruna og matreiðslutímann á annan hátt en þeir upplifi í 

skólastofunni. Sem dæmi má nefna, að ólíkt er að sitja inni í skólastofu og tala um  

eld en að vera úti og læra að kveikja eld, finna hitann frá honum, lyktina og hlusta 

á sprekið snarka (Brügge, Glantz, Sandell 2009:220). Fleiri tækifæri skapast fyrir 

hvern og einn nemanda svo að hann njóti sín og læri um leið. 

6.1 Skipulag útimatreiðslu 

Í ljósi þess hversu lítið hefur verið fjallað um útimatreiðslu almennt, þá er 

afrakstur þessarar vinnu settur saman í handbók sem fylgir þessari greinargerð. 

Þar er fjallað um helstu þætti sem heimilisfræðikennarar þurfa að hafa í huga við 

uppbyggingu útimatreiðslutíma. 

Veður á Íslandi er síbreytilegt, en þó sjaldnast það vont að ekki sé hægt að klæða 

það af sér. Vissulega gerir veðurlag hér á landi það að verkum að erfitt getur verið 

að skipuleggja fasta daga til að vera með útimatreiðslu, sérstaklega yfir 

háveturinn. Klæðnaður nemenda skiptir miklu máli sem og fjarlægð frá skóla að 

þeim stað þar sem útimatreiðsla á að fara fram. Skipulag útimatreiðslu getur verið 

margskonar og til dæmis er hægt að hafa fastan vikudag, vera með lotur á haustin 

og vorin eða jafnvel að hafa ákveðinn árgang sem fær útimatreiðslu.  

6.2 Aðstaða 

 Sumir skólar hafa aðgang að tilbúinni útikennsluaðstöðu þar sem búið er að koma 

upp varanlegu eldstæði og öll áhöld eru til staðar. Dæmi um slíka skóla eru 

Varmárskóli og Norðlingaholtsskóli. Aðrir skólar eru ekki eins vel útbúnir og 

þurfa þar af leiðandi að aðlaga útikennsluna að þeim staðháttum, sem valdir eru á 

hverjum tíma.  

Hreinlæti er mikilvægt í allri matreiðslu, en þegar út er komið er ekki hægt að 

ætlast til þess að hreinlætið verði jafn gott og inni í heimilisfræðistofunni. Ekki er 

alltaf rennandi vatn á útikennslusvæðinu og þess vegna er mikilvægt að nemendur 

þvoi hendur sínar vel áður en haldið er í útikennslu. Til að auka á hreinlæti er gott 
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að hafa meðferðis sótthreinsandi vökva fyrir hendur, ef ekkert vatn er til staðar 

áður en matreitt er. Síðan er reynt að viðhalda hreinlætinu af fremsta megni.  

6.3 Kennsluhættir 

Mikilvægt er að kennarar nýti sér það mikla úrval kennsluaðferða sem stendur til 

boða, svo að nám og kennsla verði sem fjölbreyttust (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999:9-10). Dæmi um kennsluaðferðir, sem nýtast vel í útimatreiðslu, má nefna 

margs konar samvinnunám, samþættingu, verkefnalausnir,  efniskönnun eða 

verkefnavinnu, leitaraðferðir, þrautalausnir og umhverfistúlkun.  

Nauðsynlegt er að kennari geti beitt fjölbreyttum kennsluaðferðum, því að sitt 

hentar hverjum nemanda (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:67). Samskipti, umræður, 

uppgötvun og hugleiðing er stór þáttur í útimatreiðslu. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

er lögð áhersla á að nemendur geti tekið virkan þátt í umræðum, kunni að hlusta 

og vera virkir á viðeigandi hátt (Aðalnámskrá, íslenska, 2006:9).  

Með því að kennarar tileinki sér fjölgreindarkenningu Howards Gardner  eykst  

fjölbreytni í vinnuaðferðum þeirra (Armstrong, 2001:15). 

 Í útimatreiðslu er mikið unnið með umhverfisgreindina og þá sérstaklega 

eftirfarandi þætti.  

 að þekkja og flokka jurtir  

 að rækta grænmeti 

 veður og vindátt  

 að sýna umhyggju fyrir umhverfinu 

Engin ein vinnuaðferð er betri en önnur. Mikilvægara er að fjölbreytileikinn sé 

sem mestur, svo að auðveldlega sé hægt að laga sig að sérhverjum nemendahópi, 

nálgast námsefnið á margvíslegan hátt og gefa nemendum tækifæri til að örva sem 

flestar greindir sínar.  

6.4 Samþætting námsgreina 

Við skipulag útimatreiðslu og heimilisfræði ættu kennarar að hafa í huga 

fjölbreytni í vinnubrögðum. Þannig getur kennslan samþæst öðrum greinum. Með 

því að nálgast viðfangsefnið frá mörgum hliðum dýpka nemendur skilning sinn og 
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heildarsýnin verður meiri (Aðalnámskrá, heimilisfræði 2007:7). Margar 

námsgreinar samþættast á einhvern hátt útimatreiðslunni. Eins og fram hefur 

komið samþætti John Dewey í námskrá sinni meðal annars náttúrufræði og 

stærðfræði inn í heimilisfræðikennslu með ræktun á grænmeti, tínslu jurta, 

mælingu og vigtun hráefnis.  

Hægt er að samþætta íþróttir við útimatreiðslu, því að mikil hreyfing hlýst oft af 

því að vera utandyra. Börnin þurfa að hreyfa sig til að komast á áfangastað. Eins 

og fram hefur komið, sýndi dönsk rannsókn fram á að nemendur í útikennslu 

hreyfðu sig tvisvar sinnum meira á skóladegi í skóginum en í skólastofunni. 

Einnig eflir það betur alla samhæfingu líkamans að vera í ójöfnu og síbreytilegu 

umhverfi. 

 

7 Hvernig er útimatreiðslu háttað í skólum? 

Til að rýna betur í aðstæður í grunnskólum hérlendis og fá fram reynslu 

heimilisfræðikennara af útimatreiðslu, leituðum við til tveggja 

heimilisfræðikennara, þ.e. Guðrúnar Sigurðardóttur í Varmárskóla og Guðmundar 

Finnbogasonar í Laugarnesskóla. Þau hafa bæði fært heimilisfræðina út fyrir 

veggi skólastofunnar, en með mjög ólíkum hætti. Þess vegna er gagnlegt að gera 

grein fyrir reynslu þeirra. Einnig fórum við í heimsókn í náttúruleikskóla í 

Svíþjóð, þar sem börnin eru mikið úti og hjálpa til við að elda mat yfir opnum eldi 

og rækta grænmeti og ávexti. 

7.1 Varmárskóli í Mosfellsbæ 

Mikil uppbygging hefur átt sér stað á útikennslusvæði við Varmárskóla og stefnir 

í mjög fallegt svæði. Heimilisfræðikennarinn Guðrún Sigurðardóttir sér um 

útikennslu í Varmárskóla og hefur haldið utan um starfsemina frá því að hún var 

sett á stofn haustið 2008. Guðrún kennir útikennslu meira á vorin og haustin, en 

minna yfir háveturinn.  

Guðrún hefur öðlast ágæta reynslu í útimatreiðslu. Veturinn 2010 er hún að prófa 

nýja tilhögun, sem hún telur að muni reynast betur. Í hverjum hópi eru 16 börn og 

eru þau tvo daga í röð í heimilisfræði. Hún skiptir nemendum í þrjá hópa, sem 
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rúlla milli hlutverka á þremur vikum. Einn hópurinn býr til mat, en annar sækir 

vatn, sagar eldivið og vinnur tilfallandi störf. Þriðji hópurinn safnar jurtum fyrir 

skreytingar, býr til ljóð tengd matargerð og les þau upp við borðhaldið. Með þessu 

móti hafa allir næg verkefni.  

Sjálfri kennslustundinni er skipt upp á tvo daga, þar sem fyrri daginn er unnið inni 

í heimilisfræðistofunni í undirbúningsvinnu fyrir seinni daginn. Þá er til dæmis 

unnið að því að skera niður hráefnið, mæla og gera klárt það sem á að taka með í 

útimatreiðsluna daginn eftir. Seinni daginn er svo unnið úr því sem undirbúið var 

deginum áður, maturinn eldaður, gengið frá og rætt um þá reynslu sem hefur 

áunnist.  

Til þessa hafa nemendur verið mjög ánægðir í þessum tímum. Og þótt þeir fái 

hugsanlega minna af beinni heimilisfræðikennslu en við venjulegar aðstæður, 

öðlast þeir í þess stað ýmsa aðra dýrmæta reynslu. Þótt Guðrún sé ein með 16 

börn er frágangur lítill á sjálfu útikennslusvæðinu, einkum vegna góðs 

undirbúnings daginn áður. Með þessari tilhögun hefur verið mun minna álag á 

heimilisfræðikennarann en áður. 

Síðastliðin ár hefur Guðrún þurft að mæta töluvert löngu fyrir útikennslustund til 

að tendra eld og undirbúa annað, svo að hægt væri að ljúka matreiðslunni og 

ganga frá á réttum tíma. Oftar en ekki hefur hún í lok tímans þurft að ljúka 

frágangi, þar sem börnin hafa þurft að mæta í annan tíma.  

Guðrún er með gott skipulag á útikennslunni. Hún er passasöm á umhverfi sitt og 

fer aldrei út með nemendahóp nema hún hafi farsíma á sér. Hún brýnir vel fyrir 

nemendum að hlaupa ekki þar sem grillin og eldstæðið eru og kennir þeim að bera 

virðingu fyrir eldinum.  Þegar eldað er yfir opnum eldi er útilokað að ná öllum 

þáttum kennslunnar á 80 mínútum, eins og venja er þegar unnið er inni. 

Nemendur læra hins vegar ýmislegt annað í staðinn, eins og að taka meira tillit til 

hvers annars og deila með sér verkum. Þegar upp er staðið er það sennilega ekkert 

síðri reynsla. 

Þar sem Guðrún er ekki einungis að kenna heimilisfræði heldur einnig í öðrum 

greinum er mikið farið í vettvangsferðir, bæði gangandi og hjólandi um 

nágrennið. Hún kennir um örnefni, fuglaskoðun og sögu byggðarinnar. Svo er 
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yfirleitt endað í útieldhúsinu og nemendur fá þá að útbúa eitthvað einfalt til að 

borða í lok tímans. Misjafnt er hvað er á boðstólum. Oft er það heitur drykkur, 

grillaðar samlokur, bökuð epli, lummur eða eitthvað slíkt. Eldri deildir í 

útikennslu eru að hlaða torfvegg í útikennslustofunni núna í vetur, en fyrra 

verkefni nemenda var að koma upp sólúri, sem er mikið notað í kennslu.  

7.2 Laugarnesskóli  

Guðmundur Finnbogason er heimilisfræðikennari í Laugarnesskóla. Hann hefur 

starfað lengi innan  skátahreyfingarinnar, en þangað sækir hann mikið af þekkingu 

sinni á útimatreiðslu. Einnig hefur Guðmundur sótt námskeið í útimatreiðslu til 

Montana í Bandaríkjunum. Hann hefur haldið vinsæl námskeið í útimatreiðslu 

fyrir Náttúruskóla Reykjavíkur. Ásamt því hefur hann haldið námskeið á eigin 

vegum í útimatreiðslu um allt land. Vorið 2008 fékk Guðmundur 

hvatningarverðlaun Menntaráðs Reykjavíkur fyrir útikennslu sína. Hann heldur úti 

heimasíðunni http://www.utieldhus.is, en þar er að finna ýmsan fróðleik um 

útimatreiðslu, uppskriftir og fleira. 

Í heimilisfræðslukennslu sinni hefur Guðmundur  blandað útimatreiðslu saman 

við hefðbundna heimilisfræðikennslu. Ásamt því að nota heimilisfræðistofu 

skólans notar hann skólalóðina að mestu leyti sem kennslustað. Kosturinn við að 

nota skólalóðina er að mati Guðmundar sá, að hann getur staðsett sig hvar sem er 

á skólalóðinni með eldunartæki sín, allt eftir því hvernig vindátt er og hversu stutt 

er fyrir hann að sækja hluti inn í skólann, ef þess þarf með.  

Við útimatreiðsluna notar hann að mestu leyti prímus. Einnig notar hann Dutch 

owen til að baka í kökur og Muurikka pönnu. Á henni steikir hann t.d. lummur og 

fleira. Viðfangsefnin, sem hann vinnur með í útimatreiðslu, eru meðal annars 

súpur, risotto, kakó og fleira.   

Guðmundur finnur ekki mun á því að halda aga innan eða utan 

heimilisfræðistofunnar. Hann hefur verið ötull við að brýna fyrir nemendum að 

bera virðingu fyrir eldi og eldunartækjum og er því óhræddur við að leyfa þeim að 

hlaupa og leika sér, þegar komið er út. 

Varðandi skipulag kennslustundar lætur Guðmundur nemendur byrja inni í 

heimilisfræðistofunni, þar sem viðfangsefni eru kynnt, áhöld tekin til og hendur 

http://www.utieldhus.is/
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eru þvegnar. Þar sem útimatreiðsla er tímafrekari en innimatreiðsla, gefst ekki 

alltaf tími til að ganga almennilega frá og vaska upp eftir kennslu. Þannig lendir 

frágangur oft á Guðmundi sjálfum. Að mati hans er ávinningur útimatreiðslunnar 

margfalt meiri en sú reynsla sem hlýst af frágangi.  

7.3  Silverskogen 

Silverskogen er náttúruleikskóli (frilufts förskola) í Sollentuna í Stokkhólmi. 

Leikskólinn er staðsettur í íbúðahverfi, þar sem mjög stutt er út í skóg. Börnin eru 

úti á leikskólalóðinni tvo daga í viku en hina þrjá daga vikunnar dvelja þau í 

skóginum. Náttúran er þeirra aðaluppspretta, hugmyndabanki og viðverustaður. 

Einkunnarorð leikskólans eru hugtökin viður og börkur. Stefna leikskólans er að 

börnin séu í miklum tengslum við náttúruna og er reynt að færa allt starf út, 

annaðhvort í skóginn eða út á leikskólalóðina. Vinna barnanna á umfram allt að 

vera örugg, skemmtileg og lærdómsrík. Þau borða úti flesta daga vikunnar, undir 

berum himni eða inni í tjaldi í skóginum. Börnin, sem leggja sig á daginn, sofa úti, 

annaðhvort í tjaldi í skóginum eða í skýli á leikskólalóðinni, en þau elstu fara í 

hvíld og leggja sig í grasinu. Leikskólakennarinn, sem við töluðum við, sagði að 

þrátt fyrir mikla útiveru í öllum veðrum og vindum væru börnin mjög frísk og 

með góðan hreyfiþroska.  

Þrjú eldstæði eru á leikskólalóðinni, eitt fyrir hverja deild, og eru þau mikið notuð. 

Á eldstæðinu elda börnin ýmsan mat og grilla samlokur.  

Þau rækta eigið grænmeti í ræktunarreit og ávexti í gróðurhúsi. Á haustin er mikil 

uppskera og búið er til saft og sultur sem börnin selja síðan foreldrum sínum.  

Moltugerð er á svæðinu og þangað fara krakkarnir með matarleifar og setja í 

tunnuna.  Þau hjálpast við að hræra í úrganginum og fylgjast þannig með  

lífrænum úrgangi verða að næringarríkri moltu. 
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8 Umræður 

Alhliða þroski barns er háður mörgum ólíkum þáttum sem saman hafa áhrif á að 

gera einstakling að heilsteyptum manni. Hlutverk skólans er stórt í lífi barns og 

ætti námsumhverfi þess að stuðla að því barnið dafni og þroskist sem best. Skólar 

eru að margra mati miklir áhrifavaldar í lífi barna og stuðla  að auknum þroska 

þeirra. Náttúran spilar stórt hlutverk sem önnur nálgun við  námið og auðgar það. 

Í reglulegri útikennslu eru nemendur í nánum tengslum við náttúruna. Með því 

getur þróast   traustari umhverfisvitund, byggð á þeirra eigin reynslu. Sú nýja 

reynsla getur leitt til þess að sterk bönd bindist viðkomandi stað. Það leiðir 

vonandi til þess að nemandinn upplifi umhverfi sitt á jákvæðan hátt og að virðing 

hans fyrir náttúrunni eflist.  

Náttúran býður upp á ótæmandi möguleika til náms, því að margbreytileiki hennar 

er  stórfenglegur. Í útikennslu fá nemendur betra tækifæri til að nota og örva öll 

skilningarvit sín og tengslin sem nemendur mynda úti eru meira í samræmi við 

raunveruleikann. 

Eftir að hafa fræðst um möguleika útikennslu og útimatreiðslu drögum við þá 

ályktun, að útinám hafi jákvæð áhrif á einstaklinginn. Í útikennslu skapast  mikil 

samvinna milli nemenda sem hefur meðal annars jákvæð áhrif á félagsþroska 

þeirra. Með því að barn fari  út í náttúruna beitir  það  skilningarvitum sínum 

óspart, jafnvel samtímis með því að hlusta, sjá, lykta, finna og þreifa á. 

Viðmælendur okkar voru sammála um að nemendum liði vel í útimatreiðslu. Þar 

væri nóg pláss fyrir alla og frískt loft léki um lungun allan tímann  
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9 Lokaorð 

Útimatreiðsla í heimilisfræði er góður undirbúningur fyrir lífið sjálft. Nemendur 

verða hæfari til að takast á við lífið þegar skólagöngu lýkur. Þess vegna ættu 

heimilisfræðikennarar að vera óhræddir við að nota nánasta umhverfi og fara í 

vettvangsferðir til þess m.a. að auðga skilning nemenda á náttúrunni. Hægt er að 

útfæra útimatreiðslu á margan hátt og samtvinna hana öðrum greinum. 

Hefðir og siðvenjur geta leitt til þess að erfitt getur reynst að innleiða nýja 

kennsluhætti í skólum. Kennarinn þarf að vera opinn fyrir þessari vinnuaðferð, 

skilja kosti hennar og galla, ásamt því að hafa áhuga á nýjum vinnuaðferðum. 

Dæmin sýna að erfitt getur reynst að færa kennslu út fyrir veggi skólans, 

einfaldlega vegna þess að almennt skipulag  skólastarfsins býður upp á 

takmarkaða möguleika til að fara með heilan bekk út fyrir veggi skólans. Þetta er 

eitthvað sem skólinn þarf að mynda sér stefnu um og innleiða með breyttum 

vinnuaðferðum.  

Mestur árangur næst ef vinnuaðferðin er sameiginlegt verkefni skólans, það er að 

segja ekki aðeins heimilisfræði kennslunnar, heldur einnig t.d. náttúrufræði, 

líffræði og tungumál. Okkur sýnist  að skipulag og undirbúningur sé lykillinn að 

því að útimatreiðsla heppnist vel.  

Vinnan við verkefnið hefur verið mjög gefandi og dýpkað skilning okkar á því, 

hversu jákvætt  og einnig heilnæmt það er að samtvinna útiveru og heimilisfræði. 

Þetta verkefni hefur styrkt okkur sem verðandi heimilisfræðikennara og erum við 

orðnar mun víðsýnni en áður. Handbókin var unnin fyrir þá sem eru að stíga sín 

fyrstu skref í útimatreiðslu og má segja að við höfum aðeins klórað yfirborð þess 

sem hægt er að gera í útimatreiðslu. Okkur virðist full ástæða til að  hvetja   alla 

sem að útimatreiðslu koma að láta hugmyndaflugið ráða og að reyna af fremsta 

megni að gera námið áhugavert, lifandi og spennandi. Möguleikarnir til þess eru 

vissulega miklir. 
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