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Undanfarin misseri hefur í Gufunesbæ verið 
unnið á markvissan hátt að uppbyggingu 
þekkingarstöðvar í útinámi, útivist og 
sjálfbærni. Það er tilraun til þess að efla og 
styrkja þá möguleika sem börn og kennarar 
í leik- og grunnskólum og 
frístundamiðstöðvum Reykjavíkur  hafa til 
að komast í snertingu við náttúruna. Því 
miður eru margir sem hafa litla náttúrulega 
tengingu við okkar eðlislæga umhverfi, 
náttúruna sjálfa. Því þarf þessi tenging að 
finnast í skóla- og frístundastarfi. Á þessum 
tveimur árum hefur ýmislegt verið gert til 
að efla þá kennara og leiðbeinendur sem 
vilja tileinka sér útinám. Námskeið hafa 
verið haldin og margir nemendahópar hafa 
komið ásamt kennurum sínum í 
skemmtilega og fræðandi heimsókn í 
Gufunesbæ.  

Í skýrslu sem Skóla- og frístundasvið  
Reykjavíkurborgar hefur gefið út er fjallað 
um þetta málefni. Starfshópurinn sem vann 
skýrsluna fékk það hlutverk að leggja fram 
heildstæða stefnumótun um markmið og 
hlutverk Gufunesbæjar sem miðstöðvar 
útivistar og útináms. Fyrir utan 
framtíðarstefnumótun kom einnig fram 
lýsing á starfseminni eins og hún er í dag og 
því er skýrslan merkileg heimild um það 
starf sem fram fer í Gufunesbæ.   

Skýrslan  ber nafnið: Útilíf, afþreying og 
menning í Gufunesbæ með undirtitlinum, 

Markmið og hlutverk Gufunesbæjar sem 
miðstöðvar útivistar og útináms. Þar kemur 
meðal annars fram:  ”… að 
þekkingarstöðvarhluti Gufunesbæjar hafi það 
hlutverk að efla og styrkja þekkingu 
starfsfólks í skóla- og frístundastarfi 
borgarinnar um útivist og útinám.”. 

Þekkingarstöð í útinámi, útivist og sjálfbærni 
verður vonandi að veruleika og ef vel tekst til, 
gæti hún orðið undirstaða að auknu útinámi á 
leik og grunnskólastigi. Þarna verður nýr 
vettvangur fyrir þá einstaklinga sem annað 
hvort eru að afla sér fræðslu, deila 
hugmyndum eða kenna öðrum 
áhugamönnum sín fræði sem tengjast 
útinámi.  

  

 
Gufunesbær þekkingarstöð í útinámi og útivist  
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

(bls:  2)  
Hjóladagar í Fossvogsskóla 4. og 5. maí 2017. 

Óskar Einarsson, skólastjóri Fossvogsskóla skrifar um 
hjóladaga skólans, en löng hjólahefð er í skólanum. 

 (bls:  3)  
Tjaldútilega í Heiðmörk fyrir 4. bekk Ártúnsskóla 

Fjórði bekkur Ártúnsskóla tók þátt í þróunarverkefni á 
vegum Náttúruskóla Reykjavíkur. Farið var í 
Tjaldútilegu í Heiðmörk.  

 (bls:  4)  
Út vil ek – námskeið sem voru í boði á vorönn 

Fjölbreytt námskeið í tengslum við útinám voru haldin 
á vorönn af Náttúruskóla Reykjavíkur. Hér er sagt frá 
þeim. 

 (bls:  5)  
Árlegur útidagur í Langholtsskóla 

Margt var um á vera á árlegum útidegi Langholtsskóla. 
Veðrir gat ekki verið betra og dagurinn heppnaðist 
mjög vel. 
 
 (bls:  6)  
Gildi útilífs í sagnfræðilegu ljósi  

Ævar Aðalsteinsson skoðar útinám út frá sagnfræði og 
veltir fyrir sér ýmsum málum. 
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Það eru augljós merki um vorkomu í 
Fossvogsskóla þegar hjólagrindur á lóð 
skólans fyllast af gljáfægðum reiðhjólum. 

Í stefnu skólans er áhersla lögð á 
umhverfis- og lýðheilsumál þar sem 
markmiðið er m.a. að nemendur hreyfi sig í 
60 mín. á dag. Fossvogsskóli hvetur 
nemendur og allt starfsfólk til þess að 
ganga eða hjóla í skólann og um leið er 
lögð áhersla á öryggi allra t.d. 
öryggishjálmur og leiðir að skólanum. 
Foreldrar og kennarar benda nemendum á 
heppilegustu leiðina í skólann, benda á þá 
staði sem geta verið hættulegir og hvetja 
börnin til að ganga eða hjóla á 
gangstéttum eða hjólastígum. Það er mjög 
ánægjulegt að sjá hversu margir nemendur 
og starfsfólk nýta sér þennan 
umhverfisvæna ferðamáta. 

Kennarar skólans nýta sér reiðhjólið í 
útikennslu og vettvangsferðir en 
Fossvogsskóli er vel staðsettur neðst í 
Fossvogsdalnum og þaðan eru greiðar 
göngu- og hjólaleiðir um alla borgina m.a. í 
Elliðaárdalinn og í Nauthólsvík sem eru ein 
fallegustu útivistarsvæði Reykjavíkur. 

Við vitum að hreyfing gegnir mikilvægu 
hlutverki fyrir líkamlega og andlega 
vellíðan og tengist betri einbeitingu og 
bættum námsárangri.  

Undanfarin ár hafa verið haldnir ákveðnir 
hjóladagar í skólanum og þá á 
vormánuðum en þá eru allir, nemendur og 
starfsfólk ,hvattir- - til að koma á 
reiðhjólinu sínu í skólann.  

Í ár voru þessir dagar haldnir þann 4. – 5. 
maí. Á þessum dögum skoðar Dr.Bæke öll 
hjól eftir ákveðnum ástandskoðunarlista, 
hjálmar stilltir, pumpað í, smurt og þrifið 
og í lokin þá taka allir þátt i hjólaþrautum.  
Allir fá miða heim undirritaðan af Dr.Bæk 
og að sjálfsögðu merki Dr.Bæk á hjólið sitt. 
Nemendur í 7.bekk aðstoðuðu m.a. við 
skráningu, að pumpa og smyrja. 
Hjóladagarnir enduðu á því að BMX bros 
komu og sýndu nemendum skólans 
hjólalistir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hjóladagar í Fossvogsskóla 4. og 5. maí 2017 
eftir Óskar S. Einarsson (oskar.s.einarsson@rvkskolar.is) 
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Frístundamiðstöðin Gufunesbær  stóð fyrir skemmtilegu 
tilraunaverkefni nú í vor. Í lok apríl bauðst 4.bekk í Ártúnsskóla að fara í 
tjaldútilegu með Náttúruskóla Reykjavíkur. Ferðin var síðan farin og 
tjaldbúðir settar upp í lok maí uppi í Heiðmörk. Starfsmenn 
Gufunesbæjar ásamt kennurum tóku þátt í verkefninu.  

Tjaldútilegur og kvöldvökur hafa verið samofnar íslenskri menningu 
um langt skeið. Þær eru oft vettvangur fyrir einstaka reynslu þar sem 
hefðbundin hlutverk og ímynd eru oft skilin eftir heima. Í tjaldútilegu 
skapast lítið samfélag og samheldni í gegnum áskoranir við að deila 
rými, kljást við náttúruöflin og yfirvinna hindranir með samvinnu. Þær 
gefa tækifæri til að nemendur (og kennarar/leiðbeinendur) kynnist í 
gegnum sameiginlega upplifun og reynslu. 

Markmið með þessu verkefni var að gefa nemendum og kennurum 
tækifæri til að reyna nýja hluti. Þó ekki væri farið langt skapaðist mjög 
skemmtileg stemning og krakkarnir skemmtu sér vel fyrir utan að læra 
ýmislegt, bæði um  sig sjálfa og að leysa verkefni við áður óþekktar 
aðstæður.  

Símar og önnur raftæki voru skilin eftir heima. Nemendurnir þurftu að 
tjalda sjálfir og bjarga sér með þann búnað sem tekinn var með. 
Viðfangsefni og dagskrá tjaldbúðanna var í anda hefðbundinnar 
tjaldútilegu. Nemendur tjölduðu sjálfir tóku þátt í matarundirbúningi, 
undirbjuggu kvöldvöku ásamt því að leysa útivistartengd verkefni í 
sameiningu. Allir komu svo heim eftir miserfiða nótt í tjaldinu en 
reynslunni ríkari. 

 

 

 

 

 

 

 

Tjaldútilega í Heiðmörk fyrir 4. bekk Ártúnsskóla. 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 
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Náttúruskóli Reykjavíkur hefur verið til í um 
10 ár en er núna hluti af Þekkingarstöð 
útivistar og útnáms í Gufunesbæ. Undir 
merkjum NR hefur á undanförnum árum verið 
gefið út fjölbreytt kennsluefni í formi 
útikennsluverkefna og verið skipulögð 
námskeið fyrir kennara og leiðbeinendur á 
leik og grunnskólastigi. Námskeiðin eiga að 
vera hvatning og stuðningur fyrir þá sem vilja 
kynna sér útikennslu sem kennsluaðferð og 
kynnast því hvernig fjölbreytt viðfangsefni 
geta verið kennd úti undir berum himni.  

Námskeiðin eru í stöðugri endurskoðun en vel 
sótt námskeið haldast á dagskránni. Margt er 
hægt að hugsa sér að kynna og reynt er að 
brydda uppá nýjungum. Námskeiðin á vorönn 
gengu flest vel og voru frá kl: 15.00 – 17.00. 

Grunnnámskeið – hvað er útinám? hefur 
lengi verið á dagskránni. Á námskeiðinu er 
farið í það hvernig best er að standa að fyrstu 
skrefum útináms og hvað ber að hafa í huga 
þegar unnið er utandyra með börnum í 
skipulögðu skóla- og frístundastarfi.  

Útivist, fjör og fróðleikur – 
Náttúrubarnanámskeið var hugsað sem 
kynning  á Náttúrubarnaskólanum sem 
stofnaður var á Ströndum sumarið 2015. Hér 
kynnast nemendur því hvað það er auðvelt og 
lærdómsríkt að fara með börnin út í 
náttúrulegt umhverfi þar sem alltaf er nóg að 
gera.  

Stærðfræði sem útinám er námskeið sem 
hefur verið á dagskránni lengi. Útinám er 
skemmtileg aðferð til að auðga 
stærðfræðikennslu á öllum stigum 
grunnskólans og á námskeiðinu var farið í 
ýmsa stærðfræðileiki og verkefni sem nýtast 
til kennslu í umhverfi skólans.  

Grenndarskógar í skóla- og frístundastarfi 
er námskeið þar sem fjallað er um 
grenndarskóga í borginni, hverjir standa að 
þverfaglegu samstarfi um  skógartengt 
útinám.  Bókin Lesið í skóginn- tálgað í tré er 
lögð til grundvallar á námskeiðinu. Á 
námskeiðinu  

Samþætt skapandi skógarstarf eru kennd 
„öruggu hnífsbrögðin“ við tálgun í ferskum 
viðarnytjum og bent á ýmis einföld verkefni 
fyrir börn á aldrinum 5 til 12 ára. Fléttað er inn 
fræðslu um sjálfbærni í skógarstarfi og 

hvernig einstök verkefni styðja við sparnað í 
efniskaupum og akstri.  

Útieldun – opnar hlóðir og útieldhús er 
námskeið þar sem eldað er á opnum hlóðum 
og reynd notkun prímusa og útieldunartækja. 
Hvaða rétti er auðvelt að matreiða utandyra? 
Á útikennslusvæðinu í Gufunesbæ er góð 
aðstaða og gott skjól til að stunda útieldun á 
opnum hlóðum. Markmið námskeiðsins  

Mennntun til sjálfbærni  var að sýna hagnýt 
dæmi tengd jarðvegsvernd og sjálfbærni í 
umhverfinu.  

Fuglafræði heitir námskeið þar sem fuglalífið 
og fuglaskoðun í borginni er viðfangsefnið og 
lært var um hvernig opna mætti augu 
nemendanna fyrir fuglum í  nærumhverfinu.  

Rathlaup eða Orientering er fjölbreytt 
hreyfing og spennandi verkefni til að leysa. 
Þátttakendur læra á námskeiðinu að lesa á 
rathlaupskort, notkun áttavita og spreyta sig 
á stuttri rathlaupsleið.  

Ævintýra „aktion“ námskeið fjallar um það 
þegar  ævintýranámi er blandað saman við 
útinám. Þá verður oft skemmtileg og 
dínamísk útkoma þar sem nemendurnir fá 
spennandi verkefni til að glíma við og 
ímyndunaraflið er virkjað.  

Útieldun fyrir lengra komna er námskeið 
sem hefur verið lengi á dagskránni. Útieldun 
er stór þáttur í allri útikennslu og að kveikja 
bálið og hita bæði mat og drykk var 
viðfangsefni námskeiðsins.  

Spírur, snæri, hengirúm og skýli  var síðasta 
námkeiðið. Öllum krökkum finnst 
skemmtilegt að leika sér í ímyndaðri 
ævintýraveröld þar sem auðvelt er að tengja 
við spennandi útinám. Á námskeiðinu fóru 
kennararnir aftur til fortíðar og lærðu hvernig 
má færa ævintýraheiminn inn í skólastarfið. 

Nú hefst undirbúningur að námskeiðsdagskrá 
haustsins. Starfsfólk Náttúruskóla 
Reykjavíkur leggur mikinn metnað í að 
skipuleggja fjölbreytt námskeið.Vonandi 
fjölmenna kennarar og leiðbeinendur á þau 
og nýta þannig þetta tækifæri til að kynnast 
bæði öðrum kennurum og að efla sig í 
kennslunni. 

 

 

 

 

 

 

 

Út vil ek – námskeið sem voru í boði á vorönn 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 
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Það var mikið verið að snúast og 

spenna lá í loftinu þegar 

tíðindamenn fréttabréfsins komu í 

byrjun maí í Langholtskólann. 

Árlegur útidagur var að fara af stað 

og veðurguðirnir voru í 

hátíðarskapi. Það var sól og blíða í 

Laugardalnum þennan morgun. 

Allir nemendur skólans, um 600 

manns, tóku þátt ásamt kennurum 

og öðru starfsfólki . Ákveðin höfðu 

verið 6 útikennslusvæði og á hverju 

þeirra voru sex verkefni sem 

nemendahóparnir skiptust á að 

koma til. Þar var boðið uppá 

fjölbreytt verkefni, leiki og þrautir. 

Langholtskóli er austast í 

Laugardalnum. Því er stutt að fara 

með nemendur í frábært 

útikennslu- umhverfi og nýta það til 

fjölbreyttrar kennslu í allskonar 

námsgreinum. En myndirnar lýsa 

vel þessum frábæra viðburði. Hér er 

á ferðinni útidagur sem skólar í 

Reykjavík ættu að líta til og prófa 

að hafa hver á sínum stað. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Árlegur útidagur í Langholtsskóla 

eftir Guðrún María Ólafsdóttir (gudrun.maria.olafsdottir@reykjavik.is) 
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Þó frístundir og útivist hafi í byrjun verið fyrir 

efnameira fólk varð fljótlega til sá skilningur 

evrópskra fræðimanna, hugsjóna‐ og 

forystumanna sem störfuðu að félags‐ og 

uppeldismálum að skipuleggja þyrfti þann 

tíma sem fólk hefði í sínum frístundum og að 

sú starfsemi þyrfti að vera á einhvern hátt 

uppbyggileg fyrir verkafólkið og allan 

almenning. Ekki er ólíklegt að útilífstengd 

viðfangsefni hafi fljótlega orðið vinsæl, þar 

sem ekki þurfti að kosta miklu til. Það eru því 

þessar samfélagsbreytingar sem eru 

forsenda þess að félagsleg þróun á sér stað.  

Eins lengi og sögur herma virðast menn hafa 

fundið hjá sér þörf fyrir samneyti við 

náttúruna. Lengst af bjuggu menn dreift og 

fengu þessari þörf fullnægt í daglegu amstri. 

Þegar þéttbýli myndaðist voru þar gerðir 

skipulagðir garðar fólki til gleði. Fornar sagnir 

eru um skrúðgarða í þéttbýli, svo sem hina 

frægu hengigarða í Babýlon frá því um 600 f. 

Kr. Frá miðöldum og fram á síðustu öld var 

lögð áhersla á að garðar og náttúrulegt 

umhverfi væri í nágrenni við sjúkrahús, 

heilsuhæli og klaustur til að auka árangur 

meðferðanna sem þar fóru fram. Um svipað 

leyti ítrekaði bandaríski landslagsarkitektinn 

Fredrick Law Olmsted mikilvægi þess að 

íbúar borga hefðu aðgang að náttúrulegu 

umhverfi til að slaka á frá amstri 

hversdagslífsins og viðhalda andlegu, 

líkamlegu og félagslegu heilbrigði. Olmsted 

var hönnuður Central Park á Manhattan í 

New York.  

Hér sjáum við hugmyndir sem fylgt hafa 

manninum um að gott sé að vera úti í 

náttúrunni, stunda eða upplifa útilíf, útivist 

og útiveru. Náttúruupplifun verður hluti af 

þeirri stefnu og heilræðum sem fylgdu nýjum 

hugsunarhætti, kennslu‐ og 

uppeldisaðferðum sem fylgdu í kjölfar þeirra 

þjóðfélagsbreytinga sem vestrænar þjóðir 

gengu í gegnum. Útilíf, útivist og útivera af 

ýmsu tagi varð smám saman hluti af 

vestrænni menningarflóru og mannlífi. 

Fræðimenn hafa í gegnum tíðina reynt að 

skilgreina samband fólks við náttúruna og 

umhverfið. Það er ljóst að samskipti og 

upplifun manna af náttúrunni hefur tekið 

gríðarlegum breytingum. Í upphafi voru 

maður og náttúra mjög tengd og við vorum 

hluti af náttúrulegu umhverfi. Flestir unnu og 

lifðu í miklum tengslum við náttúrulegt 

umhverfi. Skynjuðu hana vel og jafnvel 

hýbýlin voru úr náttúrulegum efnum og 

fjöldaframleiddar vörur voru víðs fjarri 

almenningi. Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob 

Líndal vitna í grein Arnþórs Garðarssonar 

fuglafræðings, Mannskepnan og náttúran, 

sem birtist í safni greina um siðfræði og 

náttúru árið 2010: Mjög margir virðast hafa 

þörf fyrir náttúrufegurð í formi anganar, 

kyrrðar, náttúruhljóða, litadýrðar og 

fjölbreytni lífs. Hæpið er að afgreiða 

ferðaþörfina sem algerlega huglægt 

fyrirbæri, því að telja verður að mannlegt eðli 

sé aðlögun að umhverfinu. Með öðrum 

orðum, manninum líður betur og lifir farsælla 

lífi ef honum er búið náttúrulegt umhverfi. 

Í dag eru tengsl fjölda fólks við náttúruna 

mjög takmörkuð. Það getur haft mikla 

þýðingu fyrir manneskjuna þegar þessi tengsl 

eru rofin eða eru að rofna. Þetta getur gerst 

bæði á hlutlægu sem á huglægu sviði. 

Nútímatækni hafa aukið skilin á milli okkar 

og náttúrunnar og því læðist að manni sá 

grunur að hin andlegu jafnt sem efnislegu 

tengsl við náttúruna standi höllum fæti. Fólk 

upplifir náttúruna á mismunandi hátt því að í 

náttúrunni upplifum við kyrrð og leitum að 

þögn og friði sem eflir okkur. Þar er einnig að 

finna hið gagnstæða svo sem spennu og 

áskoranir, ógnvekjandi krafta og hættur. Í 

bókinni The meaning of Friluftsliv segir 

Öhman: 

Útilíf er líflína okkar við náttúruna, sem gerir 

það að verkum að við upplifum umhverfið og 

lífið í kringum okkur gegnum eigin skynfæri. 

Þó það líf sem við finnum í umhverfinu sé oft 

frumstætt og stundum óþægilegt, þá er í því 

fólgið ákveðin gildi í þessari leið eða aðferð 

að lifa lífinu. Í náttúrunni upplifum við kyrrð 

og við leitum að þögn og friði sem eflir okkur, 

en einnig er að finna andstæðurnar, spennu 

og áskoranir. Andstætt við flókið nútímalíf er 

einfaldleiki náttúrunnar alltaf til staðar og við 

eigum möguleika á að skilja hann og upplifa 

frelsi. Að vera í umhverfi þar sem 

manneskjan getur ekki stjórnað öllu og þess í 

stað ertu hluti af framvindunni sem eflir 

virðingu manns fyrir náttúrunni. 

Að vera úti undir berum himni fær mann til 

að hugsa skýrar, sagði Páll Skúlason 

heimspekingur í viðtali 2014. Flestir geta 

tekið undir þetta og finna góð áhrif á andlega 

og líkamlega heilsu við það að njóta útivistar. 

Að koma til Öskju, sagði Páll, er eins og að 

koma til jarðarinnar í fyrsta sinn, öðlast 

jarðsamband. Þess vegna vakna þar 

spurningar um jörðina og okkur sjálf og 

tengsl okkar við hana. Að koma til Öskju 

hefur því – í mínum huga – einfalda og skýra 

þýðingu: Það er að uppgötva jörðina og 

sjálfan sig sem jarðarbúa. Hér fjallar Páll um 

bein tengsl einstaklingsins við náttúruna, 

ósnortið umhverfi og sjálfa jörðina sem við 

lifum á.  

Þær þjóðfélagsbreytingar sem mannkynið 

hefur gengið í gegnum hafa víða haft áhrif. 

Einnig á samband manns og náttúru. 

Ýmislegt bendir til að það reynist mikilvægt 

fyrir heilbrigði og góða líðan að halda 

jarðsambandinu með tengslunum við 

umhverfið og ósnortna náttúru. Þær 

samhljóma hugmyndir sem raktar hafa verið 

um jákvæð áhrif útivistar og dvalar í 

ósnortinni náttúru virðast eiga fullt erindi enn 

í dag. 

 

Gildi útilífs í sagnfræðilegu ljósi  

eftir  Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

http://www.natturan.is/d/2012/10/
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Úti er inni 

Fréttabréf um útinám í Reykjavík 

 
Þetta fréttabréf er sent rafrænt á kennara og 
forstöðumenn á skóla- og frístundasviði 
Reykjavíkur ásamt stjórnendum. Ef þú ert ekki á 
póstlistanum og vilt fá þetta fréttabréf sent til 
þín þá endilega hafðu samband: uti@gufunes.is 
 

Fréttabréfið má einnig nálgast á: 
http://www.gufunes.is 

 

Frístundamiðstöðin Gufunesbær 
við Gufunesveg 
112 Reykjavík 

VILTU SKRIFA GREIN Í FRÉTTABRÉFIÐ 
HAFÐU SAMBAND  

mailto:uti@gufunes.is
http://www.gufunes.is/

