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Geðrænir sjúkdómar og vandamál af 
ýmsum toga eru sívaxandi viðfangsefni í 
nútímasamfélagi. Skólakerfið hefur á 
undanförnum árum þurft að sinna þessum 
málaflokki stöðugt meira sem hefur að 
sama skapi haft mikil áhrif á starf kennara.  

Kennarastarfið er krefjandi starf.  Krafa 
samfélagsins er að öllum einstaklingum sé 
sinnt og að þeir fái þann stuðning sem þeir 
þurfa. Þetta getur oft og tíðum reynst erfitt 
þegar um stóra bekki er að ræða,  
sérstaklega ef nemendurnir glíma við 
andlega erfiðleika svo sem streitu, 
þunglyndi eða kvíða. 

Margar rannsóknir benda til þess að útivera 
og útivist hafi góð áhrif á einstaklinga með 
geðræn vandamál. Nýlega birtist í 
Fréttablaðinu lítil grein um danska 
rannsókn á því hvernig 67 
þunglyndissjúklingar brugðust við 
dagsbirtu. Þar kom í ljós að 
þunglyndissjúklingar sem liggja á 
sjúkrastofum sem hleypa inn mikilli 
dagsbirtu útskrifast að meðaltali 30 dögum 
fyrr en þeir sem liggja á sjúkrastofum sem 
ekki eru jafn bjartar. Á sjúkrastofum með 
glugga í suðaustur var dagsbirtan 20 
sinnum meiri en á stofum sem voru með 
glugga í norðvestur. Tuttugu og níu 
sjúklinganna nutu mikillar dagsbirtu og 
útskrifuðust að meðaltali eftir 29 daga. Það 
var þrjátíu dögum fyrr en hinir sjúklingarnir 

sem útskrifuðust að meðaltali eftir 59 daga. 
Það er heilum mánuði fyrr!  

Ef þessar merkilegu niðurstöður eru  
yfirfærðar á skólastarf þá gefa þær 
vísbendingar um að bjartar og vistlegar 
skólastofur gætu bætt almenna vellíðan og 
mögulega námsárangur nemenda í skólanum. 
En því ekki að fara enn lengra og taka upp 
reglulega útikennslu í öllum skólum 
Reykjavíkur, bæði á leik- og grunnskólastigi? 

Kennsla í leik- og grunnskólum sem fer fram 
utan dyra ætti að hafa sömu áhrif og vera í 
raun kröftugri áhrifavaldur en stórir gluggar 
og bjartar skólastofur. Útikennslu fylgir líka 
oftast holl og góð hreyfing. Hreyfing er 
mikilvæg heilsu okkar á hvaða aldurstigi sem 
við erum og samkvæmt ráðleggingum 
Lýðheilsustöðvar þá minnkar reglubundin 
hreyfing og útivera  líkurnar á ýmsum 
sjúkdómum, einkum stoðkerfis- og 
geðrænum vandamálum. 

.  

  

 
Dagsbirtan hefur áhrif á heilsufar fólks  
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

(bls:  2)  
Könnunarleiðangur: þegar ferðir út í 
nærumhverfið virkja námsáhuga  

Ingveldur Ævarsdóttir skrifaði MA ritgerð um þessa 
skosku útikennsluaðferð. Þar er lögð áhersla á forvitni 
nemenda. 

 (bls:  3)  
Sumar og sól í Gufunesbæ  

Nils Óskar Nilsson umsjónamaður útivistarsvæðisins í 
Gufunesbæ segir frá því sem gerst hefur síðustu 
vikurnar. 
 

(bls:  4-5)  
Út vil ek – námskeiðin sem eru í boði á haustönn 

Fjölbreytt námskeið í tengslum við útinám, útivist og 
sjálfbærni eru nú að fara af stað.  

(bls:  6)  
Kostir útináms 

Ævar Aðalsteinsson fjallar um fjölbreytta möguleika og 
kosti útikennslu. Margt hefur þar áhrif sem styrkir börn 
og unglinga á ýmsan hátt. 
 
 (bls:  8)  
Átthagafræði – útinámsaðferð í Ísaksskóla um 
miðja síðustu öld 

Margir þekkja skóla Ísaks Jónssonar og sumir fengu að 
kynnast því merka skólastarfi sem þar fer fram. Ísak 
koma á fyrri hluta tuttugustu aldar með nýja 
námsgrein; Átthagafræðina inn í íslenskt skólakerfi. 
Greinin er eftir Ævar Aðalsteinsson 
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Í þessari grein verður sagt frá framkvæmd og niðurstöðum 
meistaraverkefnis míns um Könnunarleiðangur sem 
kennsluaðferð. Í 6. tölublaði Úti er inni 2016 var sagt frá aðferðinni 
og verkefnið kynnt stuttlega og sl. vor kláraði ég meistaraverkefnið 
og útskrifaðist frá menntavísindasviði sem grunnskólakennari. 
Leiðbeinandi minn við verkefnið var Jakob F. Þorsteinsson. 

Í verkefninu var eigindlegri aðferð beitt við rannsókn á 
kennsluaðferðinni Könnunarleiðangur (Outdoor Journeys). 
Aðferðin er skosk að uppruna og gengur út á að nemendur fara í 
ferð út í nærumhverfi sitt og móta spurningar út frá áhuga þeirra 
og því sem þeir sjá og upplifa í umhverfinu. Því næst er komið inn 
og spurningunum svarað af nemendum sjálfum með ólíkum 
aðferðum. Að lokum er svarið kynnt fyrir samnemendum með 
skapandi hætti. Þetta var gert í samstarfi við tvo skóla og 
útivistarmiðstöðina í Gufunesbæ á tímabilinu nóvember 2016 til 
febrúar 2017. Nemendur og kennarar voru jákvæðir frá byrjun að 
reyna þessa kennsluaðferð en var það talsverð áskorun enda var 
hávetur og dagarnir stuttir. 

Skemmtileg tilbreyting 
Nemendum fannst ánægjulegt að fara út og fannst ferðin brjóta 
upp skóladaginn. Einnig fannst þeim skemmtilegt að fá tækifæri til 
að mega ráða verkefninu sjálfir og finna upp á sínum eigin 
spurningum. Það kom mjög vel í ljós að áhugi nemenda kviknaði á 
ýmsu sem þeir sáu í umhverfinu og skilaði áhuginn sér í 
spurningum sem rannsaka þurfti. Með því að veita nemendum 
rými til þess að leika sér og skoða sig um mynduðu þeir tengsl við 
umhverfið. Gagnlegar og áhugaverðar spurningar urðu til í gegnum 
leik og athafnasemi. Til dæmis þegar nemendur fleyttu kerlingum 
á sjónum og mynduðu spurningu um hvers vegna steinar skoppi á 
vatni. 

Aðferðin ýtir undir sjálfstæð vinnubrögð og skapandi hugsun auk 
þess sem hún getur haft áhrif á umhverfisvitund nemenda. 
Nemendur þurftu í verkefninu að veita umhverfi sínu athygli og 
tóku jafnvel eftir hlutum sem þeir höfðu ekki tekið eftir áður. Þeir 
unnu í hópum að því að finna svör við spurningunum og öfluðu 
upplýsinga í gegn um ýmsa miðla. Að lokum unnu hóparnir að 
kynningu fyrir bekkinn sem gat verið með mjög ólíku móti, m.a. 
voru gerðar power point kynningar, leikrit, veggspjöld og fleira. 

Niðurstöðurnar bentu til að með aðferðinni sé hægt að stuðla að 
auknu útinámi og að aðferðin henti vel þeim kennurum sem vilja 
prófa sig áfram í útinámi. Aðferðin fer bæði fram inni og úti og ekki 
er þörf á sérstökum búnaði eða sérstakri kunnáttu kennara. 

Ritgerðina í heild sinni má finna á Skemmu undir heitinu 
Könnunarleiðangur: þegar ferðir út í nærumhverfið virkja 
námsáhuga. Ég vil nota tækifærið og þakka samstarfsaðilum 
mínum við verkefnið, kennurunum úr Hamra- og Rimaskóla ásamt 
starfsfólki útivistarmiðstöðvarinnar í Gufunesbæ. Vonast ég til að 
kennarar nýti sér þessa skemmtilegu aðferð og að hún geti verið 
þáttur í því að stuðla að fjölbreyttum kennsluaðferðum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Könnunarleiðangur: þegar ferðir út í nærumhverfið virkja námsáhuga 
eftir Ingveldi Ævarsdóttir (inga.aevars@gmail.com) 

https://skemman.is/handle/1946/28542
https://skemman.is/handle/1946/28542
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Nú þegar sumarið er á enda og haustið hefur tekið við er lag að skrifa stuttlega um hvað gerst hefur 
á útisvæði Gufunesbæjar á síðustu mánuðum.  

Sumarið hófst á því að rúmlega 500 börn af frístundaheimilum fögnuðu sumrinu og um leið síðasta 
deginum á frístundaheimlum áður en þau héldu á vit sumarævintýra. Fjöldi heimsókna í sumar var 
svipaður og undanfarin sumur en hópar voru að sækja í t.d. í klifur, leiktæki, minigolf og fleira. 
Einnig voru fyrirtæki og fjölskyldur að nýta svæðið í að hittast og efla andann.  

Í vor hófust einnig framkvæmdir á svæðinu sem voru til þess gerðar að styrkja leiksvæði barna í 
kringum grillskýlið og kastalann. Tvær tjarnir voru settar á svæðið austan kastalans og þar eru 
buslstútur og vatnsdæla með brautum sem mögulegt er að dæla vatni í og síðan stífla. Þessi nýja 
viðbót liggur þétt uppvið sandinn við hliðina á Álfahólnum og tengjast því svæðin á smekklegan 
hátt. Fyrirliggjandi eru einnig framkvæmdir rétt hjá grillskýlinu þar sem settur verður upp lítill 
burstabær sem býður upp á ýmiskonar afþreyingu sem hentar yngstu gestum svæðisins.  

Núna í haust  fara síðan í gang námskeið fyrir starfsmenn SFS og síðan verkefni fyrir grunn- og 
leikskóla í útinámi. 

Þar sem stærstu framkvæmdirnar eru að baki og svæðið tilbúið að mestu er um að gera fyrir hópa 
frá skóla og frístundasviði að bóka sig í heimsókn á svæðið eða í verkefni með því að senda 
tölvupóst á uti@gufunes.is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumarog sól í Gufunesbæ 
eftir Nils Óskar Nilsson (nils@reykjavik.is) 

 

 

Árbær var rótgróin bújörð allt fram á 20. öld 
og hafði lengi verið áningarstaður fólks á 
leið til og frá Reykjavík. Býlið fór í eyði undir 
1950. Árið 1957 samþykkti bæjarráð 
Reykjavíkur að þar skyldi gamli bærinn 
endurbyggður og komið upp safni gamalla 
húsa, sem hefðu menningarsögulegt gildi. 
Safnið fagnar því 60 ára afmæli á þessu ári. 
Það er frábært að nota Árbæjarsafn og 
svæðið þar í kring fyrir útinám og aðrar 
spennandi vettvangsferðir. 

 

 

Heiðmörk er stærsta útivistarsvæðið á 
höfuðborgarsvæðinu og eitt það 
vinsælasta. Á hverju ári sækir yfir hálf 
milljón gesta Heiðmörk heim og nýtur þar 
fjölbreyttrar útivistar og náttúru. Heiðmörk 
er um 3.000 hektarar að stærð, þar af þekur 
skóglendi tæpan þriðjung en að auki er þar 
að finna áhugaverðar jarðmyndanir, 
viðkvæmt votlendi og lyngmóa. Dýralíf er 
jafnframt afar fjölbreytt á þessum slóðum.  
Einnig er hægt að fræðast um sögu og 
þjóðhætti í Heiðmörk enda leynast þar víða 
mannvistarleifar, allt frá fyrstu tíð 
Íslandsbyggðar til okkar daga. 

 

Stiklur 
 

https://is.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%B0m%C3%B6rk
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Grunnnámskeið – hvað er útinám?  
Guðrún María Ólafsdóttir  

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. Þrenns konar viðfangsefni 
verða kynnt, þ.e. hvernig unnið er með 
íslensku, stærðfræði og að efla hópinn 
utandyra. Þá er fjallað um ýmsar hagnýtar 
lausnir og gefin góð ráð. 
Dagsetning: 4. september 
Tími:  15.00-17.00  

Samþætt skapandi skógarstarf  
Ólafur Oddsson  

Kennd eru „öruggu hnífsbrögðin“ við tálgun í 
ferskum viðarnytjum og bent á ýmis einföld 
verkefni fyrir börn á aldrinum 5 til 12 ára og 
foreldra. Kynning á tálguhnífum, 
bitverkfærum til nota í ferskum viðarnytjum. 
Bent er á hvar hægt er að sækja efni í 
nærumhverfi til að nota í einstök verkefni og 
hvernig á að klippa/saga greinar af 
trjám/runnum þannig að það styðji við 
heilbrigði gróðursins. Fléttað er inní fræðslu 
um sjálfbærni í skógarstarfi og hvernig 
einstök verkefni styðja við sparnað í 
efniskaupum og akstri. Námskeiðið er fyrst 
og fremst kynning fyrir 
leiðbeinendur/kennara á því hvernig nota má 
tálgun fyrir börn og hugmyndafræði ferskra 
viðarnytja og einstök verkefni á 
einstaklingsmiðaðan hátt þannig að sem 
flestir njóti verkefnanna á sínum forsendum. 
Bókin Lesið í skóginn- tálgað í tré er lögð til 
grundvallar á námskeiðinu ásamt öðru efni úr 
námskrá sem tengist sjálfbærni, sköpun, 
skógarlæsi, lýðræði, jafnrétti, náttúrufræðslu, 
list-og verkgreinanámi og skógaruppeldi. 
Seinni daginn verður unnið með efni og 
verkfæri. 
Dagsetning: 6. september og 7. september 
Tími: 15:00-17:00 

Fuglar og fuglaskoðun í Reykjavík 
Snorri Sigurðsson 
Þetta námskeið er um fuglalífið og 
fuglaskoðun í borginni. Hvernig opna ég augu 
nemendanna fyrir fuglum í  nærumhverfinu? 
Fjaran, skógarsvæði og opin gróin svæði eru 
heimkynni fjölmargra fuglategunda. Hvernig 
umhverfi og aðstæður henta fyrir hvaða fugl? 
Seinni daginn verða unnin verkefni. 
Dagsetning: 6. september og 7. september 
Tími: 15:00-17:00 

Spírur, snæri, hengirúm og skýli  
Ævar Aðalsteinsson  

Hér er í boði „Sörvævor-námskeið“, 
sannkallað ævintýranám. Öllum krökkum 
finnst skemmtilegt að leika sér í ímyndaðri 
ævintýraveröld þar sem auðvelt er að tengja 
við spennandi útinám. Á námskeiðinu fara 
þátttakendur aftur til fortíðar og upplifa 
barnsárin og læra hvernig við getum fært 
ævintýraheiminn inn í skólastarfið. 
Dagsetning: 7. september (yngra stig 
grunnskólans)  
Tími: 15.00–17.00 
Dagsetning: 14. september (mið- og efsta 
stig grunnskólans)  
Tími: 15.00-17.00 

Útieldun – opnar hlóðir og útieldhús  
Nils Óskar Nilsson & Ævar Aðalsteinsson  

Eldað á opnum hlóðum og reynd notkun 
prímusa og útieldunartækja. Hvaða rétti er 
auðvelt að matreiða utandyra? Á 
námskeiðinu verður þeirri spurningu svarað 
og þátttakendur fá að reyna sig við einfalda 
matreiðslu. Á útikennslusvæðinu í Gufunesbæ 
er góð aðstaða og gott skjól til að stunda 
útieldun bæði á opnum hlóðum sem og á 
eldunartækjum. 
Dagsetning: 11. september 
Tími:  15.00-17.00 

Rathlaupanámskeið – Orientering  
Gísli Örn Bragason  
Fjölbreytt hreyfing og spennandi verkefni til 
að leysa. Þátttakendur læra að lesa á 
rathlaupskort, notkun áttavita og spreyta sig 
á stuttri rathlaupsleið. Rathlaup er 
skemmtileg hreyfing og íþrótt sem er að ryðja 
sér til rúms á Íslandi. Greinin er mjög vinsæl 
víða, til dæmis á Norðurlöndunum. Hér koma 
saman hreyfing, athygli og einbeiting, 
náttúruupplifun og spenna. 
Dagsetning: 11. september (fyrir byrjendur) 
Tími: 15:00-17:00 
Dagsetning: 18. september (framhald og 
æfing)  
Tími: 15.00- 17.00  

 

 

 

 

Stærðfræði sem útinám  
Inga Ævarsdóttir  

Útinám er skemmtileg aðferð til að auðga 
stærðfræðikennslu á öllum stigum 
grunnskólans. Á námskeiðinu verður farið í 
ýmsa stærðfræðileiki og verkefni sem nýtast 
til kennslu í umhverfi skólans en krefjast lítils 
viðbótarundirbúnings kennara. Verkefnin 
spanna öll stig grunnskólans, þau fjalla um 
tölur og talnaskilning, reikniaðferðir, mynstur 
og regluleika í umhverfinu og algebru. 
Dagur: 13. september 
Tími: 15.00-17.00 

Jarðfræði  
Snæbjörn Guðmundsson 

Markmiðið er að nemendur fái fræðslu og 
öðlist þekkingu á jarðfræði nærumhverfisins, 
náttúrulegum fyrirbærum og geti tengt 
þekkinguna við fræðslu í vettvangsferð með 
nemendum.  Þetta er tveggja daga námskeið 
og mun seinni hlutinn fara fram utan dyra á 
einum af mörgum jarðfræðiperlum 
Reykjavíkur. 
Dagsetning: 18. september 
Tími: 15:00-17:00 
Dagsetning: 20. september  
Tími: 15:00-17:00 

Hópefli undir berum himni  
Óttar Hrafnkelsson  

Hópefli er frábær aðferð til að hrista saman 
bekkinn í upphafi skólaárs. Að fara út með 
hópinn í skemmtilega leiki og þrautir er góð 
leið til að láta krakkana kynnast og finna 
sameiginleg markmið. Þátttakendur læra 
hvernig hægt er að virkja hópinn og 
námskeiðið miðast við að geta framkvæmt 
hópefli á snjallan og einfaldan hátt.  
Dagsetning: 18. september 
Tími: 12:30-14:30 (frístundaleiðbeinendur)  
Tími: 15:00-17:00 (leik-grunnskólakennarar) 

 

 

 

 

 

 

Út vil ek  
útináms námskeið á haustönn 
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Útieldun fyrir lengra komna  
Guðmundur Finnbogason  

Að kveikja bálið, mynda orku sem bæði hitar 
mat og drykk og vermir umhverfið er hluti 
þess sem verður viðfangsefnið. Góð ráð og 
leiðbeiningar við matreiðslu og útieldun fylgja 
svo í kjölfarið. Hvernig er best að vinna og 
umgangast eldstæðið, áhöldin og útbúa 
máltíð þar sem allur hópurinn getur notið 
góðrar stundar við bálið. 
Dagsetning: 20. september 
Tími: 15:00-17:00 

Könnunarleiðangur – Outdoor  Journey 
Inga Ævarsdóttir 

Námskeiðið fjallar um nýja aðferð þar sem 
nemendur fara út í nærumhverfi sitt og móta 
spurningar út frá áhuga sínum og því sem þeir 
sjá og upplifa. Því næst er komið inn og 
spurningunum svarað af nemendum sjálfum 
með ýmsum leiðum upplýsingaöflunar. Að 
lokum er svarið kynnt fyrir samnemendum 
með skapandi hætti.  
Aðferðin miðast að því að kveikja áhuga og 
forvitni barna á viðfangsefnum námsins með 
því að fara út í nærumhverfið og leyfa þeim að 
spyrja spurninga. Aðferðin ýtir undir sjálfstæð 
vinnubrögð og skapandi hugsun auk þess sem 
hún getur haft áhrif á umhverfisvitund 
nemenda. Kennari skrifaði MA ritgerð um 
Könnunarleiðangur árið 2017.  
https://skemman.is/handle/1946/28542 
Dagsetning:  20. september 
Tími: 15.00–17.00 
Dagsetning: 21. september 
Tími: 15:00-17:00 

Tónlist og myndlist náttúrunnar 
Halla Gunnarsdóttir  

Allt í kringum okkur er náttúran í allri sinni 
dýrð og oftast skynjum við bara brot af því 
sem hún hefur upp á að bjóða. Náttúran er 
uppspretta og innblástur listsköpunar ýmiss 
konar, og á námskeiðinu munum við nýta 
sköpunargáfuna sem kennslu- og 
rannsóknarverkfæri þar sem tónlist, myndlist 
og náttúran eru tengd saman. Markmið 
námskeiðsins er að auka tengls okkar við það 
sem náttúran hefur upp á að bjóða og sýna 
okkur hversu auðvelt og nauðsynlegt það er 
að færa kennslustofuna út fyrir 
skólabygginguna. 
Dagsetning: 25. september  
Tími: 15.00–17.00 

 

 

 

 
 

Lífríkið í nærumhverfinu 
Sigurbjörg Alfonsdóttir & Guðrún María Ólafsdóttir 

Það þarf ekki að fara langt til að upplifa 
náttúruna, lífríkið og það smáa og stóra sem 
er að gerast í umhverfi okkar. Í nágrenni 
skólanna getur verið margt að skoða – það 
þarf aðeins að líta í kringum sig og aðgæta 
hvað er að gerast undir steini eða uppi í tré. Á 
þessu námskeiði verður vakin athygli á því 
sem gaman er að skoða og læra um í 
nærumhverfi okkar. 
Dagsetning: 27.september 
Tími: 15:00-17:00   

Ævintýri fjörunnar  
Halla Gunnarsdóttir, Ragna Skinner &  
Guðrún María Ólafsdóttir 

Fjaran býr yfir ákveðnum ævintýraljóma. 
Hvað leynist í fjörunni? Hvað er undir þessum 
steini? Að fara niður í fjöru og læra um lífríkið í 
hafinu, strauma hafsins, hljóðin, formin og 
litina sem þar leynast með því að finna 
lyktina, horfa, hlusta og þreifa er stórkostleg 
upplifun. Á þessu námskeiði munum við 
upplifa fjöruna í gegnum listsköpun, 
náttúrufræðslu og tónlist. 
 Dagsetning: 28.september 
Tími: 14.30–17.00  

Ævintýra „aktion“ námskeið 
Samuel Ludger Levesque  

Þegar ævintýranámi er blandað saman við 
útinám verður oft skemmtileg og dínamísk 
útkoma. Þá fá nemendurnir spennandi 
verkefni til að glíma við og ímyndunaraflið er 
virkjað.  Árið 1994 kom til Íslands ungur 
bandaríkjamaður sem skiptinemi hjá AFS. 
Það var Samúel Ludger Levesque sem starfar 
í frístundamiðstöðheimilum frístundamið-
stöðvarinnar Kringlumýri í Reykjavík. Þar 
stendur hann fyrir skemmtilegu „aktion“ 
starfi með starfsfólki og börnum. Á 
námskeiðinu kynnumst við 
hugmyndafræðinni og í Smiðjunni verða búin 
til vopn og verkfæri 
Dagsetning: 2. október Kynning og 
hugmyndafræði 
Tími: 15:00-17:00 
Dagsetning: 4. október  Smiðjur  
Tími: 15.00-17.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Út vil ek  
útináms námskeið á haustönn frh. 

 

 

Ómissandi partur af útinámi er útieldun. Á 
námskeiðinu „ Útieldun fyrir lengra komna“ 
sem  Útivistarmiðstöðinni í Gufunesbæ 
hefur haldið, var ýmislegt brasað. Á 
myndinni er samtímis verið að glóða 
strengda bleikju, sjóða grænmeti á pönnu 
og baka köku í „Hollendingi“. Þetta 
námskeið verður haldið þann 20. 
september í Gufunesbæ. 

 

 

Smelltu 

HÉR 

til að skrá þig á 

ÚT VIL EK 

námskeið  

 

 

Stiklur 
 

https://skemman.is/handle/1946/28542
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKZnZAANOd0Ft083GSGJtkx_NxXi3s9ykw8M8d60LdoiXm-A/viewform
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Við sem störfum að útikennslu og útinámi 
vitum að það eru margir jákvæðir þættir sem 
felast í aðferðinni. Það má lesa í kenningum 
fræðimanna að mikill ávinningur sé af 
útikennslu og einnig benda rannsóknir til hins 
sama. Í þessari grein vill höfundur fara yfir  
helstu atriði sem telja má sem ávinning fyrir 
nemendur af útikennslu. Sum af þessum 
atriðum byggjast á lestri fræðirita meðan 
önnur atriði byggjast á reynslu höfundar sem 
starfar við útisvið Gufunesbæjar. Þar er verið 
að koma á fót miðstöð útivistar og útináms 
sem meðal annars á að hvetja og leiðbeina 
kennurum og leiðbeinendum sem stunda vilja 
útikennslu.  

 

Ef litið er á það sem nemendur fá augljóslega 
út úr útinámi, er hægt að nefna sjálfa 
aðferðina; aðferð sem fellst í því að læra af 
náttúrunni við raunverulegar aðstæður og fá 
þjálfun af verklegri vinnu. Augljósir og 
almennir kostir fylgja slíku atferli og það er 
ljóst að ef kennslan er færð reglulega út í 
umhverfið þá má þjálfa færni nemenda á 
ýmsum sviðum sem ekki reynir á innan veggja 
skólans. Í útikennslu reynir meðal annars á 
verkkunnáttu nemenda, handlagni, líkamlega 
hreyfingu og félagsleg tengsl segja Akselsen 
og Mejding í riti síðan 2007. Þá segir Mygind 
2005, að með því að tengja námið náttúru og 
umhverfi fá nemendur tækifæri til að byggja 
ofan á þekkingu sína með beinni reynslu en á 
þann hátt eru meiri líkur á skilningi auk þess 
sem námið festist frekar í minni.   

Dagsljós og útivera minnkar líkur á 
streitueinkennum: 
Þar sem útinám krefst hreyfingar og margar 
rannsóknir benda til þess að dagleg hreyfing 
hafi góð áhrif á líkamlega og andlega heilsu og 
minnki líkur á streitueinkennum. Mikil umræða 
hefur farið fram og margt verið skrifað um 
aukinn kvíða hjá nemendum og ungu fólki. 
Meðal annars hefur það verið nefnt að 
dagsljósið, útivera og útivist eru talin geta 
dregið úr kvíðanum. Að vera úti undir berum 
himni getur einnig haft önnur góð áhrif og 

haldið hormónastarfsemi 
líkamans í jafnvægi. Því 
er það margt sem mælir 
með útikennslu því með 
því að færa kennsluna út í 
umhverfið er bæði 
stuðlað að góðri heilsu og 
bættri námsgetu. Með markvissu útinámi fá 
nemendur færi á fjölbreyttri námsreynslu þar 
sem reynir á margskonar þekkingu og færni. 
Einnig er útikennsla góð tilbreyting frá 
hefðbundnu skólastarfi og ætti slík 
kennsluaðferð því að efla áhuga og starfsgleði 
hjá kennurum jafnt sem nemendum segja 
Akselsen og Mejding 2007. 

Því verður að telja útinám og útikennslu af hinu 
góða og tilvinnandi að hvetja kennara og 
skólastjórnendur til að efla þennan þátt 
skólastarfsins. Í starfi mínu sem verkefnastjóri 
hjá miðstöð útivistar og útináms í Gufunesbæ 
hafa nokkur atriði sífellt komið fram þegar um 
námskeiðshald eða heimsóknir kennara er að 
ræða. Fjölmargir hafa líka skrifað um þetta og 
dregið þetta saman í eftirfarandi meginatriði, 
meðal annars Bendix og Gretoft árið 2003. 

Aukin fagmennska: Með aukinni fagmennsku 
er átt við að nemendur nái betri tengingu við 
námsefnið. Námið verður auðveldara og meira 
hvetjandi er nemendur vinna með 
raunverulega og áþreifanlega hluti en ef aðeins 
er lesið fyrir þá eða kennslan er einhæf í formi 
innlagnar kennara. 

Betra nám: Rannsóknir hafa sýnt að einbeiting 
og geta til að halda óskiptri athygli þroskast 
betur þar sem reglulega er kennt utandyra. Úti 
í náttúrunni knýr undrun og forvitni barnanna 
þau til náms. 

Fjölbreyttari kennslu- og námsaðferðir: 
Náttúran er breytingum háð og nánasta 
umhverfi kemur sífellt á óvart. Kennslan verður 
áhugaverðari og fjölbreyttari með því að nýta 
náttúruna og umhverfið sem skólastofu. 
Nemendur eiga kost á því að læra á ólíka vegu 
og styrkja mismunandi greindir sínar. 

Grenndarkennsla og aukinn skilningur á 
umhverfismennt: Nemendur sem skoða 
reglulega og rannsaka náttúruna byggja 
grunnþekkingu sína á eigin reynslu. Meiri líkur 
eru á að nemendur verði ábyrgari í umgengni 
sinni við náttúru og umhverfi. Nemendur festa 
frekar rætur á eigin heimasvæði með því að 
kynnast umhverfinu, stöðunum og fólkinu sem 
tengist þeim. 

 
Betri heilsa og samhæfing: Nemendur í 
útikennslu hreyfa sig meira á skóladeginum en 
nemendur inni í skólastofu. Útikennsla þjálfar 
góðar venjur varðandi líkamlega þjálfun og 
útivist sem getur orðið góður grunnur að 
heilbrigðum lífstíl alla æfi. Úti í náttúrunni er 
undirlagið ójafnt og hreyfingin samanstendur 
af göngu, hlaupum í ósléttu og síbreytilegu 
umhverfi. 

Betri félagsfærni: Í útikennslu er nemendum 
oft skipt í smærri hópa sem vinna óháðir hvor 
öðrum í umhverfi skólans. Nægt rými er fyrir 
alla og í ljós koma ýmsir hæfileikar sem ekki 
sjáist í hefðbundinni kennslu. Þetta eykur oft 
skilning nemenda og virðingu fyrir hæfileikum 
hvers annars og er útikennsla góð leið til að 
fást við félagsleg  vandamál, félagsgerð 
bekkjarins og spyrna á móti einelti. 

 

Aukin bein upplifun: Á tímum þar sem 
sýndarveruleikinn virðist ráða ríkjum og aukast 
stöðugt í hugarheimi barna og unglinga er 
mikilvægt að gefa þeim kost á að hrærast í 
raunverulegri, vindbarinni, regnvotri og 
stundum kaldri veröld. Fagurri veröld þar sem 
margt er hægt að gera spennandi og 
skemmtilegt. 

Holl og góð hreyfing: Þá má ekki gleyma því 
mikilsverða atriði að með kennslu í 
grunnskólum sem fer fram utan dyra, fylgir 
oftast holl og góð hreyfing. Hreyfing er 
mikilvæg heilsu okkar á hvaða aldurstigi sem 
við erum. Hreyfing minnkar líkurnar á ýmsum 
sjúkdómum, stoðkerfis og geðvandamálum. 
Samkvæmt ráðleggingum Lýðheilsustöðvar 
þurfa fullorðnir að hreyfa sig í 30 mínútur á dag 
og börn í 60 mínútur á dag. 

Kostir útináms  
eftir eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 
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Plastlaus september er árvekniátak sem ætlað er að vekja fólk til umhugsunar um ofgnótt og skaðsemi plasts í umhverfinu og 

benda á leiðir til að draga úr notkun á einnota plasti. Við hvetjum fólk til að taka þátt í Plastlausum september, og vonum að 

þátttaka í átakinu leiði til minni plastnotkunar til frambúðar. Smelltu hér eða á myndina til að fræðast meira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hérna er skemmtilega síða í Danmörku sem fjallar um ýmislegt sem hægt er að gera úti með börnum. Mjög fjölbreytt viðfangsefni 

má finna á síðunni og aldrei að vita nema hægt sé að nýta margar hugmyndir hér á íslandi  Tengill á síðuna er hér. 

 

https://plastlausseptember.is/
https://plastlausseptember.is/
http://www.skoven-i-skolen.dk/node/add/replant-the-planet-schools


ÚTI ER INNI - FRÉTTABRÉF UM ÚTINÁM Í REYKJAVÍK | Tölublað 4  8 
 

Það er meginmarkmið Skóla Ísaks Jónssonar 

að vera ávallt í fremstu röð grunnskóla í 

landinu á yngsta aldursstiginu. Nemendur í 4. 

bekk hafa almennt staðið sig vel á 

samræmdum prófum og að jafnaði verið yfir 

landsmeðaltali. Skólinn leggur metnað í 

kennslu í íslensku og stærðfræði. Auk þess er 

lögð rík áhersla á tónlist og myndmennt, 

leikfimi og útiveru. 

Ísak Jónsson barnakennari stofnaði 

Ísaksskóla í Reykjavík árið  1926. Skólastarf á 

Íslandi varð tvímælalaust fyrir góðum 

áhrifum þegar farið var að kenna 

átthagafræði þar og átthagafræðin var sett í 

námskrá árið 1929. Útivist, umhverfis- og 

náttúruskoðun fylgdi í kjölfarið. Áhrifin komu 

einkum frá Svíþjóð og Bandaríkjunum þar 

sem átthagafræðin var kennd allt upp í 13 ára 

aldur. Í bók sinni Átthagafræði útskýrir Ísak 

Jónsson, stofnandi Ísaksskóla í Reykjavík 

hvað átthagafræði sé: „Átthagafræðin er ekki 

einhliða fræðsla um átthagana, landafræði 

eða um þjóðmenningu heldur er hún fyrst og 

fremst hagkvæm starfsaðferð, sem hagsýnn 

og samviskusamur kennari kýs sér til þess, að 

honum sækist kennslustarfið sem best og 

nemendur hans njóti kennslu og náms í ríkum 

mæli, ekki aðeins bekkurinn sem hópur 

heldur umfram allt hver einstaklingur í 

bekknum, hvert barn“ Nafn Dana á 

átthagafræði er táknræn og skýrandi: Þeir 

kalla hana athygliskennslu og 

skilningsæfingar (Iagttagelseslære og 

Forstandsövelse). Því er átthagafræðin 

athygliskennsla, vitsmunauppeldi og æfing í 

að beita skynfærunum sagði Ísak Jónsson, 

1962.     

Átthagafræðin er því einskonar 

kennslufræðileg aðferð. Í bók Ísaks er til 

dæmis nefnd athugana-, andsvara- og 

athafnaaðferðin, AAA. Kennarinn leggur 

námsefnið þannig fram að börnin hneygist til 

eigin athugana á námsefninu. Þá nefnir hann 

að „kennsluaðferðin þurfi að vekja áhuga 

barnanna og gera viðfangsefnið girnilegt til 

fróðleiks. Nemandinn nýti skynleiðirnar: 

sjón-, heyrn-, hreyfi- og þreifiskyn og allir 

þættir sálarlífsins fái notið sín: viljalíf, vitlíf og 

tilfinningalíf skrifar Ísak Jónsson, 1962. 

Átthagafræðin er því að mínum dómi 

fyrirrennari eða hluti af reynslumiðuðu námi 

sem útikennsla og útinám byggist á. Í útinámi 

og útikennslu er nærumhverfið oft 

vettvangur kennslunar eins og lýsing á 

kennsluaðferðum átthagafræðinnar gefur oft 

tilefni til. Með henni hafa nemendur fengið 

tækifæri til að beyta skynfærunum og kanna 

umhverfi skólans og hverfisins. Það má velta 

því fyrir sér að mörg íslensk börn hafa kynnst 

útivist og vettvangsferðum í gegnum 

átthagafræðinámið. Þessi lýsing á 

kennsluaðferðum Ísaks Jónssonar svipar 

mjög til þeirrar útikennslu sem leiðbeint er 

um í kennslubókum sem skrifaðar hafa verið 

til dæmis í Danmörk og Noregi á síðustu 

áratugum. Þar er skrifað um notkun 

nærumhverfis og að láta nemendurna 

kynnast af eigin raun umhverfinu, fuglum og 

smádýrum. Greinilegt er að Ísak hafði því á 

sínum tíma nýjar hugmyndir sem hann nýtti 

vel í sinni kennslu sem virðist hafa reynst vel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átthagafræði – útinámsaðferð í Ísaksskóla um miðja síðustu öld 
eftir  Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

http://www.isaksskoli.is/
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi1-7vVpP_VAhVHDxoKHa22D2YQjRwIBw&url=http://www.isaksskoli.is/page/121/&psig=AFQjCNF0BRLg1xE6i_ZUX6gaG-xgkZx2Xg&ust=1504193778616762
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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/

