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DArjA SKrIbE - DIMEc, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Pouk na prostem v ledeni deželi – 
na Islandiji
Pouk na prostem v ledeni deželi (na islandiji) ponuja izziv, kajti tradicionalno pojmovanje 
je, da gremo z učenci ven le, če je vreme lepo. Kaj pa, če skoraj vsak dan dežuje, piha močan 
veter in je mraz?

V okviru programa vseživljenjskega učenja, nadalj-
njega izobraževanja in usposabljanja COMENIUS je 
marca 2012 na Islandiji potekal seminar z naslovom 
Pouk na prostem, lastnosti okolja in tehnični pogoji za 
pouk na prostem (Outdoor education, landscape qua-
lities and outdoor education facilities).

Šestdnevni seminar, ki je potekal v Reykjaviku in 
njegovi okolici, je udeležencem seminarja med dru-
gim omogočil konkretno spoznavanje s poukom v ne-
katerih osnovnih šolah. Osnovna šola Sjálandsskóli 
(Fotografija 1), ki je v novem blokovskem naselju in je 
kakšnih 10  kilometrov iz Reykjavika, posebno pozor-
nost namenja pouku na prostem. Vsak razred ima do-
ločen dan in uro v tednu, ko imajo pouk na prostem 
ne glede na vremenske razmere. Pouk na prostem po-
teka dve polni uri (120 minut). Na ta dan učenci od 
doma prinesejo ustrezno opremo, kot so škornji, ve-
trovke itn.

V nadaljevanju je podrobneje opisana učna ura po-
uka na prostem v okviru predmeta biologija, ki je po-
tekala v torek, od 10.00 do 12.00, v 7. razredu. Učite-
ljica je okoli šole pripravila sedem postaj, namenjenih 
utrjevanju (ponavljanju) vsebin o človeškem telesu, s 
katerimi so se ukvarjali že 5 tednov. Postaje so bile 
okoli šole določene tako daleč narazen, da se posame-
zne skupine med seboj niso niti videle. Po končani 
obravnavi človeškega telesa bodo pisali tradicionalen 
test, namenjen preverjanju znanja. Učenci so bili raz-
deljeni v skupine, v kateri so bili praviloma štirje 

učenci. Skupine je oblikovala učiteljica že prej v razre-
du, in sicer s štetjem, saj bi drugače učenci po njenem 
mnenju pri delu zunaj preveč klepetali. Tudi vsa navo-
dila za delo na prostem so učenci dobili v razredu. S 
seboj so vzeli mapo z učnimi listi, pisalo in fotoaparat. 
Ko so prišli ven, so takoj začeli z delom, vsaka skupina 
na drugi postaji.

Postaja: srČni UTriP

Učenci so si pred šolo izmerili srčni utrip (Fotogra-
fija 2). Kako se meri, so se že prej naučili v razredu. 
Uro so opazovali kar skozi šipo. Dobljene podatke so 
si zapisali na učni list. Nato so tekli en krog okoli šole 
(šola je zelo velika), si ponovno izmerili utrip in tudi 
te podatke zapisali na učni list.

Fotografija 1

Fotografija 2
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Fotografija 3

Fotografija 4

Postaja: vPrAŠAnJA nA DrEvEsiH

Na Islandiji skoraj ne poznajo gozda, zato si ga nare-
dijo umetno. Pred šolo imajo zapičene lesene kole, ki 
predstavljajo »drevesa«, vse skupaj pa imenujejo 
»gozd« (Fotografija 3). Na tej postaji so imeli na »dre-
vesih« obešene plastificirane liste, na katerih so bila 

napisana po tri vprašanja o človeškem telesu. Večina 
vprašanj je od učencev zahtevala reproduktivno znanje 
o delovanju človeškega telesa. Učenci so odgovor obli-
kovali skupaj, eden iz skupine pa ga je zapisal na učni 
list (Fotografija 4).
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Postaja: DELi ČLOvEŠKEGA TELEsA

Učence so na tej postaji čakale nalepke in flomastri. 
Njihova naloga je bila napisati čim več imen delov člo-
veškega telesa in jih prilepiti na ustrezno mesto na te-
lesu (Fotografija 5). Rezultate dela so morali doku-
mentirati. Na tej postaji so uporabili fotoaparat. 
Dejavnost je bila opazovanim učenkam v veliko vese-
lje.

Postaja: sEsTAvLJAnKA

To nalogo so učenci izvajali na nogometnem igrišču, 
na umetni travi. Učenci so morali posamično teči na 
nasprotno stran igrišča, iz nahrbtnika vzeti eno črko iz 
penaste gume in jo prinesti na izhodišče (Fotografija 
6). Šele potem je lahko šel po novo črko naslednji uče-
nec. Po določenem času so iz prinesenih črk sestavili 
besede, ki so povezane s človeškim telesom. Nekateri 
učenci so sestavili kar križanko (Fotografija 7). Na 
koncu so izdelek fotografirali.

Fotografija 5

Fotografija 6 Fotografija 7
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Fotografija 8

Fotografija 9

Fotografija 10

Postaja: PALAČinKE

Učenci so si sami na kovinski plošči, ogrevani s plin-
skim gorilnikom, spekli majhne palačinke (Fotografija 
8). Testo, ki je bilo že prej narejeno, so pripravili učenci 
sami (Fotografija 9). Palačinke so si namazali z marme-
lado in/ali smetano ter jih pojedli (Fotografija 10). Na 
tej postaji je bil ves čas prisoten učitelj (pomočnik).



Postaja: iGrA vLOG

Na tej postaji so učenci načrtovali in zaigrali prizor, 
v katerem so morali prikazati, kaj se dogaja v krvnem 
obtoku, če pride vanj virus (Fotografija 11). Pri delu 
so se opazovane učenke zelo zabavale.

Postaja: HrEnOvKE

Nad ognjem so si učenci spekli polovice hrenovk in 
jih seveda tudi pojedli (Fotografija 12). Tudi na tej po-
staji je bil občasno prisoten učitelj. Naloga učencev je 
bila tudi, da vzdržujejo ogenj, zato so, ko so hrenovke 
spekli, na prenosno ognjišče naložili nova drva.

Fotografija 12

Fotografija 11
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Vreme na Islandiji se neprestano spreminja. Ob po-
uku na prostem, pri katerem smo lahko prisostvovali, 
je bilo ves čas vetrovno, občasno je tudi deževalo. Vi-
deti je bilo, da učencev taki pogoji dela ne motijo, saj 
so jih očitno navajeni. Učenkam, ki sem jih opazovala 
pri delu, je, ko so imele že sestavljeno križanko, veter 
vse črke razmetal po igrišču. Presenetil me je njihov 
odziv, saj so se le nasmejale in tekle pobirat črke. Po-
tem so križanko sestavile tako, da so s svojimi telesi 
naredile zavetje. Tik za tem, ko so naredile fotografijo, 
je močnejši sunek vetra črke spet razmetal. Delo na 
postajah so končali tako, da je skupina, ki je bila na 
določeni postaji zadnja, v razred odnesla vse pripo-
močke te postaje.

Če analiziramo opisane dejavnosti, ki so jih izvajali 
učenci, potem lahko rečemo, da so bile nekatere bolj, 
druge pa manj povezane z utrjevanjem znanja o člove-
škem telesu. Pečenje palačink in hrenovk sta dejavno-
sti, ki sta le posredno povezani s človeškim telesom, 
vsekakor pa ne z utrjevanjem znanja. Videti je, da uči-
telji zelo skrbijo za to, da so učenci zunaj radi. Vseka-
kor sta ravno ti dve dejavnosti učence najbolj pritegni-
li in so se tam zadrževali najdlje. Učenke so povedale, 
da to kar pogosto počnejo. Kuhanje (pečenje) na pro-
stem je dejavnost, ki je na Islandiji zelo popularna, saj 
smo imeli na neki drugi osnovni šoli v Reykjaviku o 
tem cel popoldan seminar - delavnico, ki jo je vodil 
učitelj gospodinjstva. Od preostalih petih postaj lahko 
le za dve dejavnosti rečemo, da sta nekoliko uporabili 
okolico šole: merjenje srčnega utripa (tek okoli šole) 
in sestavljanje besed (tek po nogometnem igrišču). 
Dejavnosti na preostalih treh postajah (odgovarjanje 
na vprašanja, deli človeškega telesa in igra vlog) pa so 
bile take, da so sicer potekale zunaj, a bi jih lahko na 
popolnoma enak način izvedli v učilnici.

Pri izvajanju pouka na prostem ima učitelj pravza-
prav dve možnosti.
1. Pripraviti dejavnosti, ki potekajo zunaj in 

vključujejo uporabo narave (okolico šole) za 
pridobivanje novega znanja ali utrjevanje zna-
nja (primeri: Poišči nekaj, kar je odvrgel človek.
Prinesi nekaj, kar je del narave. Izmeri dolžino 
gola.Poišči nekaj, kar naredi zvok.Prinesi nekaj, 
kar se začne na črko …Poišči dokaz, da sije son-
ce. Pogled v sonce ni dovoljen. Skiciraj najvišje 
drevo.

2. Pripraviti dejavnosti, ki potekajo zunaj, a bi 
lahko nespremenjene potekale tudi v učilnici 
(na primer: pogovor z učiteljem, učiteljeva raz-
laga, izpolnjevanje učnih listov …).

Prvi pristop, ki je manj kontroliran, omogoča dejan-
sko uporabo okolice, drugi pristop, pri katerem učitelj 
poučuje, kot bi to počel v učilnici, pa je pravzaprav 
delo tradicionalnega učitelja, ki je štiri stene učilnice 
prenesel na prosto. Čeprav je z vidika uporabnosti 
prvi pristop mnogo učinkovitejši, pa je tudi pri dru-
gem pristopu pomembno, da učencem omogoča, da 
so na zraku in zamenjajo učno okolje, kar je vsekakor 
lahko dober motivacijski dejavnik. 

Islandija je dežela, kjer so pogoji za delo na prostem 
resnično malokrat taki, kot bi si jih želeli. Kljub mra-
zu, vetru in dežju, kar je značilnost skoraj vseh dni v 
letu, so učitelji ozavestili potrebo po rednih dejavno-
stih na prostem. Zagotovo so nam s tega vidika lahko 
zgled, saj vemo, da je v slovenskih šolah pouk na pro-
stem žal še vedno dokaj redek pojav. Z ustrezno opre-
mo je mogoče ne glede na vreme učencem načrtno in 
sistematično omogočati neposredne izkušnje v naravi. 
Učencev dež ne moti, nekateri so ga celo veseli. Večji 
problem s(m)o odrasli, tako učitelji kot starši.


