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Ágrip 

Í þessu lokaverkefni var viðhorf kennara til útináms rannsakað. Gerð var megindleg 

rannsókn vorið 2011 og voru þátttakendur tuttugu kennarar miðstigs fimm grunnskóla 

Reykjavíkur og nágrennis,tveir karlmenn og átján konur.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hver áhugi kennara er á útinámi og hvort 

munur er á áhuga þeirra eftir bakgrunni, aldri og kyni. Einnig var athugað hvort 

kennarar telja útinám henta tilteknum nemendum frekar en öðrum. Tilgáta var sett 

fram af rannsakanda um að kennararnir hafi áhuga á útinámi, að þeir sem hafi lært um 

útinám nýti sér það frekar við kennslu en aðrir og að yngri kennarar noti útinám frekar 

en þeir eldri. Einnig var sett fram tilgáta um að kennarar telji útinám henta báðum 

kynjum og nemendum með námsörðugleika frekar en öðrum nemendum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja að mestu leyti tilgátur rannsakanda.  

Allir þátttakendur telja sig hafa áhuga á útinámi að einhverju leyti og hafa 95% 

þátttakenda notað útinám við kennslu. Elstu og yngstu kennararnir virðast hafa meiri 

áhuga á útinámi en aðrir kennarar. Þeir kennarar, sem ekki hafa lært um útinám, 

virðast hafa meiri áhuga á því en þeir sem lærðu um útinám í kennaranámi sínu 

gagnstætt tilgátu rannsakanda. Þátttakendur telja útinám henta báðum kynjum og 

nemendum með þroskafrávik betur en öðrum. 
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Inngangur  

Börn eru sköpuð til að hreyfa sig og líkamleg tjáning er þýðingarmikil fyrir alhliða 

þroska þeirra. Útivera barna er mikilvæg því að úti líður þeim vel, þau verða hraustari 

og öðlast mikla reynslu. Þau læra að bregðast við ýmsum aðstæðum og hæfni þeirra til 

að fást við krefjandi verkefni eykst(Jordet, 2003).  

Heilsufar íslenskra barna er höfundi ofarlega í huga og kemur það henni ekki á óvart 

að börn séu nú feitari og þyngri en þegar rannsakandi var yngri. Áður fyrr léku börn 

sér meira úti. Í tæknivæddu samfélagi nútímans virðast tæknin hins vegar oftar vera 

valin sem kostur barna við leik í stað leikja utandyra. Offita hjá börnum er vaxandi 

vandamál hér á landi sem tengja má við hreyfingarleysi og mataræði barna og unglinga 

(Landlæknisembættið, 2004). Nauðsynlegt er því að foreldrar og kennarar grípi til 

sinna ráða til þess að koma í veg fyrir þetta heilsufarsvandamál og fræði börn sín um 

heilsusamlegt líferni svo að þau geti lifað góðu og heilbrigðu lífi.  

Að mati höfundar er útivera mikilvægur þáttur heilsusamlegs lífernis og því þótti henni 

áhugavert að kanna viðhorf kennara til útináms í þessari rannsókn sinni.Útinám eykur 

fjölbreytni í námi og felur í sér það að nám fer fram utandyra (Gair, 1997, Jordet 

2003). Í útinámi kynnast nemendur náttúrunni og því sem lifir og vex í henni. 

Nemendur læra ekki einungis að vera úti í náttúrunni heldur kynnast þeir þeirri 

menningu og samfélagi sem þeir búa í (Jordet, 2003). Með útinámi eflist hreyfiþroski 

barna einnig og notkun skynfæra þeirra er mikil. Reynsla barna verður eftirminnilegri 

eftir því sem fleiri skynfæri eru notuð í útinámi og því meiri þátt sem börn taka í 

náminu því meira læra þau (Beard, C., Wilson, J.P,2006). 

Höfundur kynntist sjálf útinámi bæði í við nám og kennslu þegar hún dvaldist við 

skiptinám í Svíþjóð. Hún veit ekki til þess að könnuð hafi verið viðhorf kennara á 

miðstigi til útináms á Íslandi og langaði því að rannsaka það.  

Markmið rannsóknarinnar er því að athuga viðhorf sem kennarar á miðstigi á Íslandi 

hafa til útináms og voru eftirfarandi rannsóknarspurningar settar fram:  

• Hafa kennarar áhuga á útinámi og er munur á áhuga þeirra eftir bakgrunni, 

aldri og kyni þeirra? 

• Telja kennarar að útinám henti tilteknum nemendum frekar en öðrum? 
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Settar voru fram tilgátur fyrir hvora rannsóknarspurningu fyrir sig. 

Tilgáta við fyrri rannsóknarspurninguna er sú að kennarar miðstigs hafi áhuga á 

útinámi. Þeir sem lært hafi um útinám noti það frekar í kennslu og að ungir kennarar 

noti fjölbreyttari vinnuaðferðir og þar með útinám frekar en kennarar með hærri 

starfsaldur.  

Tilgáta við seinni rannsóknarspurninguna er sú að kennarar telji að útinám henti 

báðum kynjum jafnt en frekar nemendum með námsörðugleika eða námsleiða en 

öðrum nemendum. 

Til að svara rannsóknarspurningunum var sendur út spurningalisti á kennara miðstigs í 

fimm skólum Reykjavíkur og nágrennis. Áður en niðurstöður rannsóknarinnar verða 

kynntar í ritgerðinni verður fjallað um útinám á fræðilegum grunni, um gagnsemi þess 

og hver staða þess virðist vera hér á landi. Í framhaldi þeirra fræða verður sagt frá 

þeim skólum er valdir voru í rannsóknina, farið yfir rannsóknaraðferðir og úrvinnslu 

rannsóknarinnar og niðurstöður ræddar. 

Höfundur ákvað að nota hugtakið útinám í stað útikennslu fyrir kennslu utandyra í 

þessu verkefni. Ástæðan er sú að hugtakið útinám er opnara og nær betur þeirri 

fjölbreytni sem útistarfinu fylgir. Meiri áhersla er þá á nemendann, upplifun hans, 

reynslu af samskiptum og sjálfsmynd hans. Með útikennslu er meiri áhersla lögð á 

kennarann sjálfan og hvernig aðferðir hann notar við námið. 
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 Fræði um útinám 

Hugmyndir um útinám hafa verið til í langan tíma. Löngu áður en skipulögð kennsla, 

skólar, námsbækur og fagmenntaðir kennarar urðu til fór nám fram með óformlegum 

hætti með leiðsögn reyndra manna. Þar var lært af reynslunni (Hammermann, Donald 

R. o.fl., 2001). Ungar stúlkur lærðu eldamennsku og að sjá um heimilið af mæðrum 

sínum en feður kenndu sonum sínum að sjá um heyskapinn og alla útivinnu.  

Hugtakið útinám er margslungið. En fyrst og fremst merkir það að menntun fer fram 

utandyra. Útinám getur átt sér stað hvar og hvenær sem er hvort sem það er í þéttbýli, 

dreifbýli eða í villtri náttúru (Gair, 1997). Útinám má túlka á marga vegu og fer það 

allt eftir viðhorfi hvers og eins. Náttúruverndasinnar og kennarar hafa til að mynda 

ekki sömu hugmyndir um útinám. Náttúruverndasinnar gætu túlkað útinám fyrst og 

fremst út frá því hvernig eigi að virða auðlindir náttúrunnar. Kennarar gætu aftur á 

móti litið svo á að hægt sé að nota náttúruna sem einhvers konar tilraunastofu fyrir 

nám sem fer fram utandyra (Hammermann, Donald R. o.fl., 2001). 

Gagnsemi útináms 

Útinám er liður í námskrám margra landa. Alls kyns fjölbreyttir möguleikar á kennslu 

utandyra eru þó ekki nýttir nægilega vel vegna sterkra hefða hvað varðar 

kennsluaðferðir og námsefni, fjárskorts og daglegs annríkis í skólum. Nemendur eru 

lokaðir inni í skólastofunni mest alla skólagögnu sína. Í skólum er aðallega lært af 

bókum og læra nemendur ekki af upplifun sinni og öðlast því ekki nægilega reynslu 

sem nýtist þeim seinna í lífinu. Við útskrift kunna nemendur því einungis það sem þeir 

hafa lært fyrir tilstilli bóka (Orr,1994).  

Nemendur þurfa á náttúrunni að halda til að þroska skynfæri sín og sköpunarhæfni á 

eðlilegan hátt. Sorglegt er hvernig samband og nálægð barna við náttúruna minnkar 

stöðugt enda hafa upplifanir og skilningur barna á náttúrunni tekið stakkaskiptum 

undanfarna áratugi. Nú eru börnin mun meðvitaðri um þær ógnir og hættur 

umhverfisins en áður tíðkaðist. Nemendur þurfa því á útinámi að halda til að læra á 

umheiminn og geta bjargað sér í náttúrunni (Orr,1994). 
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Með útinámi má segja að nemendur færist nær raunveruleikanum en við venjubundið 

inninám og komist í betri tengsl við þau viðfangsefnin sem unnið er með. Nemendurnir 

nota öll skynfæri sín, sjón, snertingu, heyrn og lyktarskyn,þegar nám á sér stað 

utandyra. Hægt er að samþætta námsgreinar með útinámi og því er beitt í 

vettvangsferðum. Undirbúningur og úrvinnsla gagna vegna útinámsins fer þó oftast 

fram innandyra (Jordet, 2003). 

Útinám á Íslandi 

Í aðalnámskrá grunnskóla er litið svo á að útinám, það að flytja kennslu að einhverju 

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

líkama og sál. Útinám er talið sérstaklega nauðsynlegt í náttúrufræðinámi þar sem úti í 

samfélaginu sem og í umhverfinu og náttúrunni er sá raunveruleiki sem börnin eru að 

læra um í þeim fræðum (Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði 1999:12). 

Árið 1989 urðu tímamót í starfsemi grunnskóla. Ýmsum námsgreinum var bætt við 

aðalnámskrá, enda hafði margt breyst frá því að sú námskrá kom út árið 1976. Þau 

námssvið, sem bættust við voru umhverfismennt, kynfræðsla, skyndihjálp, fræðsla um 

fíkniefni og fræðsla um almenn mannréttindi (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989). Í 

aðalnámskránni var lögð áhersla á tengsl námsgreina og heildstæða kennsluhætti. 

Námssviðið umhverfismennt miðaði að því að nemendur gæfu umhverfi sínu gaum og 

bæru umhyggju fyrir því. Meginmarkmið námsins var að nemendur þroskuðu með sér 

samkennd og virðingu fyrir lífi, náttúru og umhverfi, að þeir fengju tækifæri til að 

njóta útiveru, skynja náttúrufegurð og taka afstöðu til náttúrverndarmála (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 1989). Fram kemur í 2. grein grunnskólalaga að útinám eigi að temja 

nemendum viðsýni og efla skilning þeirra á mannlegum kjörum og umhverfi. Það á 

jafnframt að stuðla að alhliða þroska og leikni og að nemendur temji sér vinnubrögð 

sem stuðli að stöðugri viðleitni til menntunar og þroska (Aðalnámskrá grunnskóla, 

1989). 

Í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2007 kemur fram að utan skólans sé sá 

raunveruleiki sem börnin læra um, sá raunveruleiki sem þau þurfa að þekkja, skilja og 

skynja. Í aðalnámskrá kemur hins vegar hvergi fram hversu miklum tíma skuli verja til 

útináms á viku. Á hinn bóginn er rætt um að útinám sé mikilvægt þegar kemur að 

náttúrufræðinámi og fræðslu um náttúru, samfélag og umhverfi enda er náttúran sá 
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staður þar sem hægt er að fá hvíld frá hversdagsamstrinu (Aðalnámskrá 

grunnskóla,2007). Börn finna fyrir friði og frelsi. Náttúran örvar ímyndunarafl og 

vekur upp forvitni. Með útinámi fá nemendur líka möguleika á meiri hreyfingu en í 

hefðbundinni kennslustofu (Martin Braund og Michael Reiss, 2004). Sömuleiðis 

kemur fram að mikilvægt sé að skólar samþætti útinám í skólanámskrár sínar með það 

að markmiði að kynna fyrir nemendunum nánasta umhverfi sitt og efla vitund þeirra 

og virðingu fyrir því (Menntamálaráðuneytið, 1999). Í útinámi er litið á allt nánasta 

umhverfi skólans sem vettvang til náms. Getur útinám því verið með margslungnum 

hætti allt frá því að kennsla fari fram á skólalóðinni, yfir í vettvangs- eða skíðaferðir 

(Gair, 1997). 

Námsumhverfi og útinám 

Nemendur eru mismunandi einstaklingar með ólíkar þarfir. Segja má að engir tveir 

læri á sama hátt því að til eru svo margar aðferðir til náms. Mikilvægt er fyrir kennara 

að nota fjölbreytta kennsluhætti og kennsluaðferðir til þess að koma til móts við sem 

flesta. Sumum nemendum finnst gott að skrifa niður það sem þeir þurfa að læra, öðrum 

að gera hugarkort og enn öðrum að hlusta. Kennarar verða að vera undir það búnir að 

fá ólíka nemendur og sömu aðferðirnar virka ekki jafnt á alla. Sumir nemendur eiga 

auðvelt með nám en aðrir glíma við námsörðugleika. Margar leiðir eru að árangursríku 

námi og er það hlutverk kennara að aðstoða hvern nemanda við að rata á þá leið sem 

honum hentar best (Tomlison, 2003). 

Námsumhverfi getur haft mikil áhrif á það hvernig nemendum gengur í námi. Þeim 

þarf að líða vel í skólanum og er þýðingarmikið að gera skólastofuna hlýlega og 

heimilislega. Með því að breyta námsumhverfinu eru meiri líkur á því að nemendur 

læri námsefnið á áhrifaríkan og skilvirkan hátt. Að auki er nauðsynlegt að nemendum 

finnist þeir vera velkomnir og að allir séu jafnir (Tomlison, 2003). 

Útinám má tengja við ýmsar námsgreinar og með því er hægt að vinna með margt sem 

tengist nemendum. Nemendahópurinn getur orðið samrýmdari og vinabönd myndast. 

Útinám reynir einnig á samvinnu nemenda, eykur sjálfstraust þeirra sem og virðingu 

milli nemenda og kennara (Jordet, 2003). Skipulagningu útináms fylgir oft umtalsverð 

vinna. Kennarar þurfa að kynna sér stefnu skóla síns og fá leyfi fyrir því að fara með 

nemendur út af skólalóð, eins og til dæmis í vettvangsferðir. Leyfi foreldra er 
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nauðsynlegt og mikilvægt er að kennarar kynni sér ákvörðunarstað áður en lagt er af 

stað og hugsi um allt sem farið getur úrskeiðis (Martin Braund og Michael Reiss, 

2004). Í Bretlandi geta kennarar lent í því að teljast bótaskyldir ef eitthvað fer úrskeiðis 

meðan á útinámi stendur (Stefán Bergmann munnleg heimild, 22. mars 2011). 

Skólar þátttakenda  

Skólarnir fimm sem tóku þátt í rannsókninni eru í fjórum sveitarfélögum. Grunnskóli 

Seltjarnarness, Laugarnesskóli og Melaskóli í Reykjavík, Sjálandsskóli í Garðabæ og 

Varmárskóli í Mosfellsbæ. Allir skólarnir eiga það sameiginlegt að hafa víðtæka 

reynslu og þekkingu á útinámi og verður fjallað stuttlega um hvern einstakan skóla 

fyrir sig hér á eftir með tilliti til útináms.  

Grunnskóli Seltjarnarness 

Grunnskóli Seltjarnarness varð til við samruna tveggja skóla, Valhúsaskóla og 

Mýrarhúsaskóla 1. ágúst 2004. Skólastarfinu er þannig háttað að kennsla 1.-6. bekkjar 

fer fram í Mýrarhúsaskóla og 7.-10 bekkjar í Valhúsaskóla. Í Grunnskóla 

Seltjarnarness er nemandinn í brennidepli og er boðið upp á einstaklingsmiðað nám 

sem er mjög sveigjanlegt hvað varðar náms- og kennsluhætti, svo að hver nemandi 

getur fundið eitthvað við sitt hæfi. Skólinn leggur áherslu á heilbrigðan metnað 

nemenda, sjálfstæði og ábyrgð. Nærumhverfi skólans er sjórinn, fjaran og 

útivistarsvæðið í kring. Samkvæmt stefnu skólans eiga nemendur að læra að njóta 

útiveru og upplifa fjölbreytileika náttúrunnar (Grunnskóli Seltjarnarness, e.d.). Fimm 

kennarar Grunnskóla Seltjarnarness tóku þátt í rannsókninni, þrjár konur og tveir 

karlar. 

Laugarnesskóli 

Laugarnesskóli er við Kirkjuteig í Reykjavík og hefur verið starfandi frá árinu 1932. 

Nærumhverfi skólans er notað við útinám enda eru Laugardalurinn og Laugarnesfjara 

skammt frá skólanum. Í stefnu skólans kemur fram að í byrjun og lok hvers skólaárs sé 

lögð mikil áhersla á bæði útinám og vettvangsferðir. Samkvæmt námsvísi 

Laugarnesskóla um útinám kemur fram að útiveran sé holl bæði fyrir líkama og sál og 

að útivera auki félagslegan þroska nemenda. Útivera styrki vellíðan nemenda og stuðli 
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að heilbrigðum og hollum lífsviðhorfum (Laugarnesskóli, e.d.). Með því að færa 

kennslu út undir bert loft opnar skólinn nyj́ar og skemmtilegar leiðir til þess að fjalla 

um þau fjölbreyttu viðfangsefni sem kennd eru í skólanum (Laugarnesskóli, e.d.). 

Nemendur Laugarnesskóla fara tvisvar á ári í vettvangsferð í Katlagil sem er í 

Helgadal í Mosfellsdal og kalla mætti útinámsbúðir skólans. Fyrir þessu er löng hefð í 

sögu Laugarnesskóla og eru þessar ferðir stór þáttur í útinámi sem og kennsla í 

náttúrufræðum og tengjast einnig öðrum námsgreinum. Nemendur fá tækifæri til þess 

að vinna ýmis og fjölbreytt verkefni og læra að bera virðingu fyrir náttúrunni. 

Þátttakendur úr Laugarnessskóla voru þrír kennarar, allt konur.  

Melaskóli 

Melaskóli er við Hagamel í vesturhluta Reykjavíkurborgar og var stofnaður árið 1946. 

Skólinn er fyrir nemendur í 1-7. bekk (Melaskóli, e.d.). Í skólanámskrá Melaskóla 

kemur fram að lögð er áhersla á fjölbreytilegt námsumhverfi þar sem nemendur takast 

á við ýmis verkefni í samvinnu við kennara og aðra nemendur skólans (Melaskóli, 

e.d.). Mikil áhersla er lögð á að efla umhverfisvitund nemenda. Þeir eru hvattir til að 

ganga vel um skólann og umhverfi hans. Mikilvægt sé að nemendur kunni að njóta 

náttúrunnar og þroski með sér virðingu fyrir henni. Í stefnu skólans kemur fram að efla 

eigi umhverfisvitund nemenda, ny ́ta umhverfi skólans við útinám, stuðla að heildstæðri 

kennslu, þjálfa vísindaleg vinnubrögð og nota hugsmíðahyggju í námi og kennslu 

(Melaskóli, e.d.). Í Melaskóla tóku þrír kennarar þátt í rannsókninni, allir kvenkyns. 

Sjálandsskóli 

Sjálandsskóli er í Garðabæ og hefur starfað frá árinu 2005. Náin tengsl eru milli skóla, 

umhverfis og grenndarsamfélags. Nærumhverfi skólans, Arnarnesvogurinn, 

Gálgahraun og Hraunsholtslækur, er því notað við útinám. Samkvæmt skólanámskrá er 

lögð áhersla á að nemendur upplifi náttúru og umhverfi. Samspil þessara þátta veiti 

aukna fjölbreytilega möguleika til aukins þroska og náms. Í öllum árgöngum og 

námsgreinum er leitast við að tengja kennsluna og viðfangsefnin við raunverulegar 

aðstæður (Sjálandsskóli, e.d.). 

Í Sjálandsskóla er áhersla lögð á samþættingu námsgreina og er mikið um þemanám. 

Útinámið í Sjálandsskóla er markvisst og leikur stórt hlutverk í starfi skólans auk þess 

sem lögð er áhersla á að vernda umhverfið. Útinám er á stundaskrá einu sinni í viku og 
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farið er í ýmsar vettvangsferðir á hverju skólaári. Fram kemur í skólanámskránni að 

þýðingamikið sé að nemendur læri að axla ábyrgð, bjarga sér, vera hjálpsamir og sýna 

umhverfinu virðingu (Sjálandsskóli, e.d.). Í Sjálandsskóla tóku tveir kennarar þátt í 

könnuninni, báðir konur. 

Varmárskóli 

Varmárskóli er í Mosfellsbæ og var stofnaður árið 1962. Nánasta umhverfi skólans er 

notað sem uppspretta hugmynda með útinámi. Umhverfis skólans er svæði til útináms 

sem er í stöðugri þróun (Varmárskóli, e.d ). Samkvæmt stefnu skólans kemur fram að í 

Varmárskóla sé áhersla lögð á útinám, heilsueflingu og lýðheilsu (Varmárskóli, e.d ). 

Helstu verkefni skólans hafa verið heilbrigt líferni, sjálfbær þróun og útinám. Skólinn 

hefur tekið þátt í verkefnum er tengjast útinámi, m.a. Comeniusar og Nordplus Junior 

verkefninu. Þemað í Comeniusar verkefninu er að vinna með hjarta, huga og höndum. 

Nordplus Junior verkefnið er á hinn bóginn tengt bæði umhverfi og náttúru 

(Varmárskóli, e.d ). Í könnun þessarir voru flestir þátttakendur úr Varmárskóla, sjö 

talsins, allir konur. 

 
Af skólunum fimm standa fjórir á gömlum merg en sá fimmti er langyngstur 

Samkvæmt skólastefnu þeirra leggja þeir allir áherslu á útinám og útivist en hafa 

skipulagt það starf með ólíkum hætti. 
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Um rannsóknaraðferðir 

Framkvæmd var megindleg rannsókn á viðhorfum kennara á miðstigi til útináms á 

Íslandi vorið 2011. Fimm grunnskólar í Reykjavík og nágrenni voru valdir til að taka 

þátt í rannsókninni vegna reynslu og þekkingar þeirra á útinámi. Tilgangurinn var ekki 

að bera skólana saman heldur einungis að rannsaka áhuga kennara á útinámi. Áður en 

rannsókn gat hafist þurfti rannsakandi að fá leyfi hjá Persónuvernd til að senda frá sér 

spurningalistann. Einnig var nauðsynlegt að hafa samband við skólana og fá leyfi 

skólastjóra til að senda spurningarnar á kennara skólanna en skólastjórarnir ákváðu 

hvort kennarar þeirra mættu taka þátt í könnuninni. Rannsakandi fékk skjót og jákvæð 

svör frá skólastjórum sem sendu spurningalistann áfram til kennara sinna. Kennararnir 

svöruðu flestir spurningunum fljótlega eftir að leyfi skólastjóra hafði fengist. 

Spurningalistinn var á netinu og rannsóknin ekki rekjanleg þar sem þátttakendur voru 

ekki beðnir um persónuupplýsingar eins og nafn, kennitölu og heimilisfang.  

Þátttakendur 

Alls tóku tuttugu kennarar á miðstigi þessara skóla þátt. Af þátttakendum voru átján 

konur og tveir karlar. Ætla má að í skólunum séu að meðaltali þrír bekkir í hverjum 

árgangi. Það má því gera ráð fyrir að skólastjórarnir hafi sent spurningalistann á sextíu 

kennara og má því áætla að svarhlutfallið sé um 30%. 

Mælitæki 

Mælitækið (spurningalistinn), sem notað var í rannsókninni, er eigið mælitæki 

rannsakanda. Spurningalistinn var notaður til að komast að því hver viðhorf kennara á 

miðstigi til útináms eru og reynt að sýna fram á hagnýtt gildi mælitækisins með því að 

svara báðum eftirfarandi rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi. 

• Hafa kennarar áhuga á útinámi og er munur á áhuga þeirra eftir bakgrunni, 

aldri og kyni þeirra? 

• Telja kennarar að útinám henti tilteknum nemendum frekar en öðrum? 

 

Við gerð spurningalistans leitaðist rannsakandi við að hafa skýr fyrirmæli og hugði vel 

að mikilvægi röðunar og uppsetningar spurninga. Þrjár breytur voru hafðar til 
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hliðsjónar við gerð spurningalistans; reynsla kennara, viðhorf kennara til útináms og 

áhrif utanaðkomandi þátta á tíðni útináms. Voru efnislegar spurningar hafðar saman 

sem og spurningar um áhuga kennara. Mikilvægustu spurningarnar voru í miðju 

rannsóknarinnar og bakgrunnspurningar aftast  

Voru tuttugu og þrjár spurningar lagðar fyrir þátttakendur. Þær voru settar fram á 

nafnkvarða og fimm punkta Likertkvarða. Þegar Likertkvarði er notaður eru flokkarnir 

eru settir í flokkunarröð (McMillan, J., H. 2008.). Svarmöguleikar voru gefnir til að 

mynda frá mjög ósammála til mjög sammála og ekki hlynntur yfir í að vera hlynntur. 

Síðustu sjö spurningarnar voru bakgrunnsbreytur sem tóku til dæmis til kyns, aldurs og 

menntunar, í hvaða skóla þátttakendur starfa og til starfsaldurs. Allar spurningarnar 

gefa vísbendingar um áhuga kennara um útinám. Að mati rannsakanda voru allar 

þessar spurningar nauðsynlegar til þess að fá svar við rannsóknarspurningunum. 

Framkvæmd og úrvinnsla 

Spurningalistinn var settur upp á vefsíðunni Createsurvey.com og tölvupóstur sendur  

til skólastjóra með vefslóð könnunarinnar. Kynning á könnuninni kom fram bæði í 

tölvupóstinum sem og á heimasíðu könnunarinnar á Createsurvey.com. Könnunin var 

aðgengileg þátttakendum í sex daga í mars 2011. Forritið sá um að halda utan um svör 

kennara á meðan könnunin stóð yfir en síðar var þeim hlaðið niður í Excel skjal. Þaðan 

voru svör þátttakenda færð inn í tölfræðiforritið SPSS þar sem öll tölfræðileg úrvinnsla 

megindlegra gagna átti sér stað. Rannsakandi notaði T-próf við úrvinnslu gagna þar 

sem marktækur munur (P < 0,05) er á öllum neðangreindum niðurstöðum nema að 

annað sé tekið fram. Rannsakandi vann úr svörum þátttakenda með tíðni töflum og 

sýndi niðurstöður spurninga með súluritum. 
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Úrvinnsla rannsóknar 

Hér að neðan verður farið yfir úrvinnslu rannsóknarinnar og er henni skipt niður í þrjá 

undirkafla. Teknar eru saman helstu niðurstöður er tengjast reynslu kennara af útinámi, 

viðhorfi þeirra til þess og hvort ytri aðstæður geti haft áhrif á tíðni útináms. 

Reynsla kennara af útinámi 

Hefurðu notað útinám við kennslu? 

Fyrsta spurning spurningalistans laut að því 

hvort kennarar hefðu notað útinám við 

kennslu. Allir þátttakendur svöruðu 

spurningunni, alls tuttugu kennarar. Nítján 

þeirra segjast nota útinám við kennslu en 

aðeins einn segist ekki nota útinám við 

kennslu. 

 

Hversu oft notar þú útinám við kennslu á önn? 

Skoðað var hversu oft kennarar nota útinám á hverri önn. Átta kennarar af tuttugu nota 

útinám sjaldan, sem eru tvær til fjórar kennslustundir á misseri og sjö kennarar 

stundum, sem eru tvær 

til þrjár kennslustundir 

í mánuði. Einungis 

einn kennari segist 

nota útinám við 

kennslu oft og þrír 

kennarar alloft eða um 

eina til tvær 

kennslustundir á viku. 

 

Já ; 19 

Nei; 1 
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Hefurðu notað útinám við kennslu ? 

Oft; 1 

 Alloft; 3 

 Stundum; 7 
 Sjaldan; 8 

 Aldrei; 1 
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Tíðni útináms 

Hversu oft notar þú útinám við kennslu á önn? 

Mynd 1: Útinám við kennslu 

Mynd 2: Tíðni útináms við kennslu á önn 
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Lítil fylgni virðist eiga sér stað um 

hversu oft kennarar nota útinám á önn og 

hvort þeir hafi lært um útinám í námi 

sínu. Það að kennarar hafi lært um 

útinám virðist því ekki auka tíðni þess 

við kennslu þeirra. 

 

Sambandið milli þess hversu oft kennarar 

nota útinám á önn við hversu áhugasamir þeir eru um útivist var einnig skoðað, þ.e. 

hvort tengsl eru milli þess hversu mikill áhugi er á útivist og hversu oft útinám er notað 

við kennslu. Áhugi kennara á útivist virðist ekki hafa mikil áhrif á hversu oft þeir nota 

útinám á önn. Þeir sem hafa engan sérstakan áhuga á útivist nota útinám að meðaltali 

alloft yfir önn, þ.e.a.s. þeir 

verja einni til tveimur 

kennslustundum á viku til 

útináms. Þeir sem hins 

vegar hafa mikinn eða mjög 

mikinn áhuga á útivist 

segjast nota útinám stundum 

eða að meðaltali tvær til 

þrjár kennslustundir í mánuði.  

Hversu hlynnt/ur ertu útinámi? 

Helmingur svarenda er hlynntur 

útinámi. 45% kennara eru frekar 

hlynntur, en aðeins einn segist hvorki 

vera hlynntur né ekki hlynntur útinámi. 

Enginn kennara var alls ekki hlynntur 

né ekki hlynntur útinámi. Allir 

þáttakendur svöruðu spurningunni. 

Já; 3.33 

Nei ; 3.21 

Lærðir þú um  útinám í þínu námi ? 
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Hversu oft notar þú útinám við kennslu á 
önn? 

Mjög lítil ; 0 Lítil; 0 

Hvorki lítil né 
mikil; 2.83 

Mikil; 3.63 Mjög mikil; 
3.17 
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Hversu mikil áhugamanneskja ertu um útivist? 

Hversu oft notar þú útinám við kennslu á önn? 

4.bekkur; 5 

5.bekkur; 
4.25 

6.bekkur; 
4.44 7.bekkur; 

4.25 
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Hvaða bekk kennir þú ? 

Hversu hlynnt/ur ertu útinámi ? 

Mynd 5: Hlynnt/ur útinámi/Bekkur 

Mynd 4: Tíðni útináms/Áhugi á útivist 

Mynd 3: Tíðni útináms/Útinám í kennaranámi 
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Rannsakandi bar saman hversu hlynntir kennarar á miðstigi eru gagnvart útinámi eftir 

því hvaða bekk þeir kenna. Þeir kennarar, sem kenna fjórða bekk eru hlynntari útinámi 

en aðrir kennarar. Þeir eru yfir meðaltali en meðaltalið er 4,45 eða frekar hlynnt/ur. 

Kennarar fjórða bekkjar eru hlynntir útinámi á en kennarar hinna árganganna eru 

frekar hlynntir. 

 

Hvernig finnst þér álag á kennara við útinám vera samanborið við kennslu inni? 

Meira en helmingur, eða 55% þátttakenda telur að álag við útinám sé meira en við 

venjubundna kennslu inni. 35% þátttakenda telja álagið vera jafnmikið og 10% telja 

álagið minna.  

Skoðað var sambandið 

milli þess hversu 

mikið álag kennarar 

telja útinám hafa 

samanborið við 

kennslu inni og hversu 

lengi kennararnir hafa 

verið við störf. Þeir 

kennarar er hafa kennt í 16-20 

ár virðast ekki vera jafnsammála hinum kennurunum og skera sig úr hópnum. Þeir telja 

álagið að meðaltali vera jafn mikið við útinám og við kennslu inni en hinir telja álagið 

meira við útinám. 

 0- 5 ár; 1.71 
6-10 ár; 1.33 11-15 ár; 1.4 

16-20 ár; 2.5 

21-25 ár; 1 
 26-30 ár; 1 
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Hvað hefur þú kennt lengi? 

Hvernig finnst þér álag á kennara við útinám vera 
samanborðið við kennslu inni? 

Mynd 6: Álag við útinám/Starfsaldur 
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Viðhorf kennara til útináms 

Hentar útinám öðru kyninu betur að þínu mati? 

Skoðað var hvoru kyninu 

kennarar miðstigs telja að 

útinám henti betur. 85% 

þátttakenda telja að útinám 

henti báðum kynjum. 15% 

kennara telja að útinám henti 

betur drengjum en enginn 

kennaranna telur það henta 

stúlkum betur en drengjum.  

Mynd 7: Útinám og kyn/Bekkur 
 

Hversu áhugasamur/söm ertu um útinám? 

Kannað var hversu mikinn áhuga þátttakendur telja sig hafa á útinámi. 25% telja sig 

vera mjög áhugasamir og 40% frekar áhugasamir um útinám. 35% segjast hvorki hafa 

mikinn né lítinn áhuga 

á útinám.  

Rannsakanda fannst 

tilhlýðilegt að skoða 

samband milli þess 

hvort kennarar á 

miðstigi hefðu áhuga á 

útinámi og hvort þeir 

hefðu lært um útinám í 

námi sínu. Þeir kennarar, sem ekki höfðu lært um útinám í námi sínu, sýna meiri áhuga 

á að nota útinám en þeir sem lærðu um útinám. Menntaðir kennarar eru að meðaltali 

hvorki lítið né mikið áhugasamir um útinám en ómenntaðir kennarar eða leiðbeinendur 

eru á hinn bóginn frekar áhugasamir um útinám. 

4.bekkur 

 5 bekkur 

6. bekkur 

7. bekkur 
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Hvaða bekk kennir þú ? 

Hentar útinám öðru kyninu betur að þínu mati? 

Drengir 

Bæði kynin 

Stúlkur 

21-30 ára; 
4.5 31- 40 ára; 

3.63 
41-50 ára; 

3.8 

51- 60 ára; 
4.2 
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Aldur kennara 

Hversu mikil áhugamanneskja ertu um útinám? 

Mynd 9: Áhugi á útinámi/Aldur kennara 
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Einnig var aldur þátttakenda borinn saman við áhuga þeirra á útikennslu. Yngsti og 

elsti aldursflokkurinn, kennarar á aldrinum 21-30 ára og 51-60 ára, virðast hafa meiri 

áhuga á útikennslu en aðrir kennarar.  

Hvaða nemendahópum telur þú að útinám henti best? 

Þátttakendur telja að útinám henti nemendum með þroskafrávik betur en öðrum.  

Áhrif á tíðni útináms 

Hversu líklegt er að mikill fjöldi nemenda geti komið í veg fyrir að þú bjóðir upp á 

útinám? 

Rannsakandi skoðaði hvort mikill fjöldi 

nemenda hefði áhrif á og gæti komið í 

veg fyrir að kennarar noti útinám við 

kennslu. Fjórðungi þátttakenda finnst 

það hvorki ólíklegt né líklegt en 

rúmlega helmingi finnst það vera mjög 

líklegt eða líklegt. Loks telur 

fimmtungur svarenda það vera mjög 

ólíklegt og ólíklegt.  

Hvaða áhrif hefur veðrið á hversu oft þú notar útinám? 

Ákveðið var að skoða hvort veður 

hefði áhrif á hversu oft kennarar 

nota útinám við kennslu. Greinilegt 

er að veðrið hefur áhrif á tíðni 

útináms hjá þátttakendum og hjá 

flestum hefur það frekar mikil áhrif. 

 

 

 

 

 Mjög 
ólíklegt; 3 

Ólíklegt; 1 

 Hvorki 
ólíklegt né 
líklegt; 5 

Líklegt; 7 

Mjög 
líklegt; 4 

Fj
öl

di
 sv

ar
a 

Hversu líklegt er að mikill fjöldi nemenda 
geti komið í veg fyrir  að þú bjóðir upp á 

útinám? 

Mikil áhrfi; 
4 

Frekar mikil 
áhrf; 8 

Hvorki 
mikil né lítil 

áhrif; 3 

 Frekar lítil 
áhrif; 4 

Lítil áhrif; 1 
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Áhrif veðurs 

Hvaða áhrif hefur veðrið á hversu oft þú 
notar útinám? 

Mynd 10: Fjöldi nemenda og útinám 

Mynd 11: Áhrif veðurs á útinám 
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Athugað var hvort samband er á milli þess að vera áhugamanneskja um útinám og að 

veðrið hafi áhrif á hversu oft þátttakendur noti útinám við 

kennslu. Neikvætt samband virðist vera 

milli þessara tveggja breytna þar sem 

þeir sem telja sig vera frekar 

áhugasama eða mikið áhugasama um 

útinám fá hærra meðaltal en aðrir. Þeir 

telja að veðrið hafi annaðhvort frekar 

lítil áhrif eða hvorki lítil né mikil áhrif.  

 

Lítil; 0 
Frekar lítil; 

0 

 Hvorki lítil 
né mikil; 2 

Frekar 
mikil; 3.13 

 Mikil; 2.2 

M
eð

al
ta

l s
va

ra
 

Hversu mikil áhugamanneskja ertu um 
útinám? 

Hvaða áhrif hefur veðrið um hversu oft þú 
notar útinám við kennslu ? 

 

Mynd 12: Áhrif veðurs/Áhugi á útinámi 
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Niðurstöður 

Rannsakandi lagði fram tvær rannsóknarspurningar í upphafi og verða niðurstöður 

rannsóknarinnar bornar saman við þær hér að neðan. 

Fyrri rannsóknarspurning 

• Hafa kennarar áhuga á útinámi og er munur á áhuga þeirra eftir bakgrunni, 

aldri og kyni þeirra? 

Til þess að fá svör við fyrri rannsóknarspurningunni þurfti að skoða bakgrunn kennara, 

aldur og kyn. Alls voru tuttugu þátttakendur,átján konur og tveir karlmenn. Marga 

þætti þurfti að tengja saman til að komast að sem eðlilegastri niðurstöðu. 

Allir þátttakendur telja sig hafa áhuga á útinámi að einhverju leyti. 25% þeirra telja sig 

mjög áhugasama um útinám, 40% frekar áhugasama og 35% telja sig vera hvorki 

mikið né lítið áhugasama um útinám. Enginn þátttakenda telur sig hafa lítinn eða 

frekar lítinn áhuga á útinámi. Þeir kennarar, sem ekki hafa lært um útinám, virðast hafa 

meiri áhuga á útináminu en þeir sem lærðu um útinám í kennaranámi sínu. Eins virðast 

menntaðir kennarar hafa minni áhuga á útinámi en leiðbeinendur. 

Ekki fannst marktækur munur milli kynja þegar athugað var hversu áhugasamir 

kennararnir eru um útinám. Þegar aldur var skoðaður kom í ljós að yngsti og elsti 

aldursflokkurinn, kennarar á aldrinum 21-30 ára og 51-60 ára, hefur mestan áhuga á 

útinámi og eru að meðaltali frekar miklar áhugamanneskjur um útinám. 

Þátttakendur eru almennt hlynntir eða frekar hlynntir útinámi. Kennarar fjórða bekkjar 

voru almennt hlynntari útinámi en kennarar hinna árganganna.  

95% þátttakenda hafa notað útinám við kennslu. Flestir þátttakenda nota útinám tvisvar 

til fjórum sinnum á misseri. 
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Síðari rannsóknarspurning 

• Telja kennarar að útinám henti tilteknum nemendum frekar en öðum? 

 

Rannsakandi komst að þeirri niðurstöðu að þátttakendur telja að útinám henti báðum 

kynjum. Nokkrir þátttakenda álíta að útinám henti betur drengjum en enginn 

þátttakenda segir útinám henta stúlkum betur en drengjum. 

Þátttakendur telja að útinám henti nemendum með þroskafrávik betur en öðrum.  
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Umræða 

Í upphafi rannsóknar lagði rannsakandi fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

• Hafa kennarar áhuga á útinámi og er munur á áhuga þeirra eftir bakgrunni, 

aldri og kyni þeirra? 

• Telja kennarar að útinám henti tilteknum nemendum frekar en öðum? 

 

Tilgátur voru settar fram. Tilgáta höfundar við fyrri rannsóknarspurningu var sú að 

kennarar miðstigs hafi áhuga á útinámi. Þeir sem lært hafi um útinám beiti því frekar í 

kennslu og að ungir kennarar noti fjölbreyttari vinnuaðferðir og þar með útinám frekar 

en kennarar með hærri starfsaldur.  

Tilgáta höfundar í tengslum við seinni rannsóknarspurninguna var að kennarar telji að 

útinám henti báðum kynjum jafnt en þó frekar nemendum með námsörðugleika eða 

námsleiða en öðrum nemendum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja að mestu leyti við báðar þessar tilgátur. Þó eru 

undartekningar á því þar sem að þeir kennarar, sem lært hafa um útinám í kennaranámi 

sínu, hafa minni áhuga á útinámi en aðrir kennarar, öfugt við tilgátu rannsakanda. 

Yngstu og elstu kennararnir virðast hafa mestan áhuga á útinámi og telja kennarar að 

útinám henti jafnt báðum kynjum. Þeir álíta einnig að útinám henti sérstaklega vel 

börnum með þroskafrávik, en ekki börnum sem glíma við námsörðugleika eins og 

rannsakandi setti fram í tilgátu sinni. 

Rannsakanda fannst mjög áhugavert að flestir þátttakendur hafi notað útinám við 

kennslu og henni kom því ekki á óvart að enginn þeirra telur sig vera algjörlega á móti 

útinámi eða ekki hlynntan því. Út frá niðurstöðunum má því ætla að útinám sé notað 

við kennslu í grunnskólum landsins. Þrátt fyrir það má þó draga þá ályktun að útinám 

sé almennt ekki mikið notað þar sem einungis einn þátttakandi segist nota útinám oft 

og þrír kennarar alloft. Rannsakanda kom verulega á óvart að þeir sem mestan áhuga 

sýna útinámi eru þeir kennarar sem ekki lærðu um útinám í námi sínu. Henni fannst 

einnig frekar undarlegt að ekki virðist vera fylgni milli áhuga á útivist og hversu oft 

útinám er kennt á önn og hefði haldið að þessu væri öfugt farið.  

 



 25 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að mjög fáir kennarar tóku þátt í henni. 

Höfundur þekkir ekki þýði þátttakenda þar sem spurningalistinn var sendur á 

skólastjóra og þeir miðluðu honum síðan á kennara sína. Spurningalistinn er mælitæki 

rannsakanda og hefur ekki verið notaður áður og því ekki verið sýnt fram á hagnýtt 

gildi hans. Við úrvinnslu rannsóknarinnar var ekki tekið tillit til þess hvaða 

námsgreinar kennararnir kenna.  

Vegna þess hve þátttakendur eru fáir telst rannsóknin aðeins gefa takmörkuð svör um 

viðhorf miðstigskennara til útináms. Hér getur þó verið um vísbendingar að ræða, sem 

fróðlegt verður að hafa til hliðsjónar verði hliðstæð könnun gerð aftur. Rannsakandi 

telur það því vera áhugavert efni að rannsaka viðhorf til útináms enn frekar á Íslandi en 

þá með stærra úrtaki og að tekið verði tillit til fleiri þátta sem gætu haft áhrif á 

niðurstöður, til dæmis hvaða námskeið kennarar tengja útinám við og hvaða áhrif 

umhverfi skólans hefur. 

Rannsakanda fannst bæði áhugavert og skemmtilegt að vinna þessa rannsókn og vonar 

að niðurstöður hennar hvetji til frekari athugana á áhuga kennara á útinámi sem og 

umhugsunar um gildi útináms fyrir nemendur, kennara og samfélagið allt. 
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Lokaorð 

Þar sem heilsufar barna er höfundi ofarlega í huga telur höfundur að útinám geti bæði 

vakið nemendur til umhugsunar um gott líferni og hreyfingu sem og stuðlað að góðu 

og heilsusamlegu líferni nemenda.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virðist vera áhugi meðal kennara fyrir 

útinámi. Þrátt fyrir það er útinám ekki hluti af stundaskrá margra skóla og getur þess 

vegna stundum gleymst eða jafnvel ekki vera talið nógu mikilvægt sem vinnuaðferð. 

Rúmlega helmingi þátttakenda finnst meiri vinna felast í útinámi en kennslu inni. Það, 

ásamt mögulegri hræðslu kennara við að nota útinám við kennslu getur verið ástæða 

þess að útinám er ekki notað sem skyldi. Með hvatningu og leiðsögn mætti vinna bug á 

hræðslunni, því að eflaust vilja margir kennarar innst inni nota útinám við kennslu. Því 

þarf að efla stefnumörkun skóla í samstarfi við fjölskyldur og samfélagið í næsta 

nágrenni við skólana til að stuðla að útinámi enda er náttúran okkur nauðsynleg og 

útivera gefur okkur mjög mikið.  

Komandi kynslóðir þurfa að læra að meta og þakka fyrir þá náttúru sem við erum 

umkringd alla daga. Þetta gæti krafist talsverðrar vinnu en með útinámi verða börn 

meðvitaðri um náttúruna og umhverfið sjálft. Áhugi þeirra í námi er virkjaður og þau 

öðlast reynslu og upplifa aðstæður sem ekki er hægt að nálgast innandyra. Líklegra er 

að þau beri virðingu fyrir náttúrunni eftir að hafa fengið fræðslu um hana og njóti 

hennar frekar í framtíðinni. Rannsakandi vonar að verðandi kennarar verði duglegir að 

nýta sér fjölbreyttar vinnuaðferðir, þar á meðal útinám. 

 

Reykjavík, 2011 

   

___________________________ 

Sigrún Anna Waage Knútsdóttir 
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Viðaukar 

Bréf til skólastjóra 

Góðan dag. 

Ég er nemandi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands og er að vinna að B.ed. ritgerð 

minni. 

Rannsóknarefnið mitt fjallar um viðhorf kennara á miðstigi til útináms. Ekki er um 

samanburð á skólum að ræða, einungis er ætlað að kanna viðhorf kennara. 

Mig langar að athuga hvort þú gætir verið svo væn/vænn að senda spurningalistann 

(sjá slóð) áfram til kennara á miðstigi. Mér þætti vænt um það ef kennararnir gætu 

tekið könnunina á næstu dögum. 

http://www.createsurvey.com/s/LeJduO/ 

Gætt er fyllstu nafnleyndar og ekki verður hægt að rekja svör til þátttakenda í 

könnuninni. 

Með fyrirfram þökk, 

Sigrún Anna Waage Knútsdóttir 
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Spurningalisti 

Könnun meðal kennara á miðstigi um útinám 

1. Hefurðu notað útinám við kennslu ? 

□ Já   

□ Nei  

2. Hversu hlynnt/ur ert þú útinámi ? 

□ Alls ekki hlynnt/ur 

□ Ekki hlynnt/ur 

□ Hvorki né  

□ Frekar hlynnt/ur 

□ Hlynnt/ur 

3. Hvaða námsgrein(ar) kennir þú? 

□ Íslensku 

□ Dönsku  

□ Ensku 

□ Samfélagsgreinar 

□ Stærðfræði 

□ Lífsleikni 

□ Leikfimi 

□ Handmennt  

□ Myndmennt 

□ Smíði 

□ Heimilisfræði  

□ Tölvufræði 

□ Náttúrufræði 

□ Valgreinar 
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4. Samþættir þú námsgreinar í útinámi? 

□ Já   

□ Nei 

Ef svarað er Nei farið beint í sjöttu spurningu  

5. Fjórðu spurningu var svarað játandi, hverjar af eftirfarandi námsgreinum 

samþættir þú við útinám ? 

□ Íslensku 

□ Dönsku  

□ Ensku 

□ Samfélagsgreinar 

□ Stærðfræði 

□ Lífsleikni 

□Leikfimi 

□ Handmennt  

□ Myndmennt 

□ Smíði 

□ Heimilisfræði  

□ Tölvufræði 

□ Náttúrufræði 

□ Valgreinar 

6. Hvaða áhrif hefur veðrið á hversu oft þú notar útinám? 

□ Mikil áhrif 

□ Frekar mikil áhrif 

□ Hvorki mikil né lítil áhrif 

□ Frekar lítil áhrfi 

□ Lítil áhrif 
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7. Hentar útinám öðru kyninu betur að þínu mati ? 

□ Drengjum 

□ Stúlkum 

□ Bæði drengjum og stúlkum 

8. Hvaða nemendahópum telur þú að útinám henti best? 

Merkja má við fleiri en einn möguleika. 

□ Afburðanemendum 

□ Nemendum með námsörðugleika 

□ Nemendum með námsleiða 

□ Nemendum með þroskafrávik 

□ Öllum nemendum 

9. Telur þú að útinám henti betur fyrir tilteknar námsgreinar en aðrar? 

□ Já  

□ Nei 

10. Ef spurningu 9 var svarað játandi, hvaða námsgreinum telur þú að útinám 

henti? 

□ Íslensku 

□ Dönsku 

□ Ensku 

□ Samfélagsgreinum 

□ Stærðfræði 

□ Lífsleikni 

□ Leikfimi 

□ Handmennt  

□ Myndmennt 

□ Smíði 

□ Heimilsfræði  

□ Tölvufræði 

□ Náttúrufræði 
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□ Valgreinar 

11. Hvernig finnst þér álag á kennara við útinám vera samanborið við kennslu 

inni? 

□ Meira álag 

□ Jafnmikið álag 

□ Minna álag 

12.  Hversu líklegt er að mikill fjöldi nemenda geti komið í veg fyrir að þú bjóðir 

upp á útinám? 

□ Mjög ólíklegt 

□ Ólíklegt 

□ Hvorki ólíklegt né líklegt 

□ Líklegt 

□ Mjög líklegt 

13. Hversu áhugasamur/söm ertu um útinám? 

□ Lítið 

□ Frekar lítið 

□ Hvorki lítið né mikið 

□ Frekar mikið 

□ Mikið 

14. Hversu áhugasamur/söm ertu um útivist? 

□ Mjög lítil áhugamanneskja 

□ Lítil 

□ Hvorki lítil né mikil 

□ Mikil 

□ Mjög mikil 
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15. Hversu oft notar þú útinám við kennslu á önn? 

□ Oft (4 kennslustundir á viku eða meira) 

□ Alloft (1-2 kennslustundir á viku) 

□ Stundum (2-3 kennslustundir í mánuði) 

□ Sjaldan (2-4 kennslustundir á misseri) 

□ Aldrei 

16. Hvað eiga nemendur þínir helst að græða á útinámi að þínu mati? 

□ Kynnast umhverfi sínu 

□ Skilja betur hugtök og fyrirbæri í umhverfinu 

□ Læra að njóta útiveru 

□ Fá tilbreytingu í námi 

□ Læra samstarf og samskipti  

 

Hér á eftir koma spurningar um bakgrunn kennara 

17. Ertu menntaður kennari 

□ Já   

□ Nei 

18. Lærðir þú um útinám í námi þínu?  

□ Já  

□ Nei 

19. Í hvaða skóla starfar þú? 

□ Laugarnessskóla 

□ Varmárskóla 

□ Melaskóla 

□ Sjálandsskóla 

□ Grunnskóla Seltjarnarness 
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20. Hvaða bekk kennir þú? 

□ 4. bekk 

□ 5. bekk 

□ 6. bekk 

□ 7. bekk 

21. Hvað hefurðu kennt lengi? 

□ 0-5 ár 

□ 6-10 ár 

□ 11-15 ár 

□ 16-20 ár 

□ 21-25 ár 

□ 26-30 ár 

□ 31 ár eða fleiri 

22. Hvert er kyn þitt? 

□ Karl  

□ Kona 

23. Hver er aldur þinn? 

□ 20-30 ára  

□ 31-40 ára 

□ 41-50 ára  

□ 51-60 ára 

□ 61-70 ára 

□ 71 árs eða eldri 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 


