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Ágæti lesandi 
Það er þekkt að útivist og hæfileg hreyfing 
hefur góð áhrif á einstaklinginn. Allir kannast 
við þá góðu tilfinningu að komast undir bert 
loft eftir langa inniveru eða eiga góðar 
minningar síðan í barnæsku þar sem útivist í 
einhverri mynd tengist þeim atburði. Þá hafa 
margar rannsóknir líka sýnt fram á góð áhrif 
útináms á nemendur. Því ætti  útikennsla í 
einhverri mynd að vera stunduð í hverjum 
skóla og leiðbeinendur að tileinka sér fyrstu 
skrefin í útinámi.  

Í útinámsfræðunum eru nokkur atriði oft 
nefnd sem rökstuðningur við útinámi á 
leikskóla og grunnskólastigi. Margt bendir til 
að útinám sé uppbyggileg nálgun á 
kennsluefninu og auki fjölbreytni 
skólastarfsins. Þá lítur út fyrir að útinám 
minnki skólaleiða og einbeitingarskort þeirra 
sem glíma við það. Sýnt hefur verið fram á að 
óformlegt útinám virkji nýja þætti í 
þroskaferli einstaklinganna. Útinám hvetur til 
hreyfingar og minnkar tölvu og bókanotkun 
með verklegu reynslunámi. 

Æskilegt væri að stjórnendur skóla og 
frístundastarfs leggðu áherslu á þátt útináms 
í starfinu. Auðvitað eru margir að sinna 
þessum þætti vel, en þeir sem vildu fara inná 
þessar brautir ættu virkilega að velta þessum 
einföldu útinámsmöguleikum fyrir sér.  Það 

er hægt er að byrja með litlum skrefum. Fara 
til dæmis einu sinni í mánuði út með 
nemendur og reyna þá ýmsar námsgreinar 
undir berum himni. Náttúruskóli Reykjavíkur 
hefur líka haldið ýmis námskeið sem tengjast 
fjölmörgum námsgreinum sem leiðbeinendur 
geta nýtt sér. Reynsla þeirra sem þetta gera 
er að þessar kennslustundir verða 
minnisstæðar og leggja sitt að mörkum til að 
gera starfið skemmtilegt og fjölbreytt. Þá er 
mikið unnið í stóra samhenginu.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Til að hefja útinám borgar sig að  
taka lítil skref í byrjun 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

 
 

(bls:  2)  

Jafningjateymi leikskólakennara          

Helena Óladóttir hjá Náttúruskóla Reykjavíkur segir frá 
vel heppnaðri jafningjafræðslu meðal leikskólakennara/ 
leiðbeinanda í útinámi í Reykjavík.  

(bls: 2-3)   

Frásögn þátttakanda í jafningjateymi 
leikskólakennara 

Birna Pálsdóttir segir frá reynslu sinni sem þátttakanda 
í jafningjateymi leikskólakennara í útinámi. 

(bls:  3)   

Spennandi ævintýradagskrá í Gufunesbæ 
Ævar Aðalsteinsson segir frá samstarfi ÚSÚ og 
Gufunesbæjar í ævintýranámi. 

(bls: 4)   

Útikennsla virkaði vel á nemendur með 
ADHD í Norðlingaskóla  

Hermann Valsson, útinámskennari við Norðlingaskóla 
segir frá árangurríku útinámi og útivist með nemendum 
sem greindir hafa verið með ofvirkni og 
einbeitingaskort. 

(bls: 5)    

Útivistarperla með uppeldismarkmið 
Guðmundur Finnbogason segir frá starfsemi 
Útilífsmiðstöðvar skáta á Úlfljótsvatni. 

(Bls. 6-7)   

Námskeið í Útinámi – Þú velur bara og mætir 
Góð aðsókn að námskeiðum Náttúruskóla Reykjavíkur í 
Gufunesbæ. Ævar Aðalsteinsson fer yfir það helsta sem 
hefur verið í gangi.  

(bls: 7-8 )   

Útivistarsvæði í þéttbýli   

Útivistarsvæði eru ólík að landslagi og notkun. Hér er 
fjallað um tvö ólík útivistarsvæði, Elliðaárdalinn og 
útivistarsvæði í bæjarlandi Mosfellsbæjar. 
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Jafningjateymi Náttúruskóla Reykjavíkur er vettvangur fyrir jafningjafræðslu í útinámi meðal 
starfsfólks í leikskólum borgarinnar. Markmið teymisins er að miðla upplýsingum, verkefnum og 
hugmyndum um útikennslu auk þess að skapa vettvang til fræðilegrar dýpkunar kennarans í 
faginu. 

Í upphafi var hópurinn einkum hugsaður sem vettvangur reyndra útikennara til að deila reynslu 
og þekkingu sinni til samherja í öðrum leikskólum. Eftir því sem hóparnir urðu fleiri hefur 
tækifæri gefist til að bjóða hverjum sem er til leiks og mynda þannig samfélag leikskólakennara 
sem hafa áhuga á að efla útinám í starfi með ungum börnum. 

Fyrsti hópurinn byrjaði að hittast skólaárið 2012-2013 og er því á fjórða starfsári sínu í vetur. Nýir 
hópar hafa tekið til starfa á hverju hausti og sl. haust voru 20 þátttakendur skráðir til leiks í nýtt 
jafningjateymi til viðbótar þeim fjölda sem þegar tók þátt í eldri teymum. 

Hóparnir hittast að jafnaði sex sinnum yfir skólaárið. Helena W. Óladóttir, verkefnisstjóri 
Náttúruskóla Reykjavíkur, hefur haldið utan um starf þeirra en þátttaka er öllum að 
kostnaðarlausu. Hver þátttakandi skuldbindur sig í upphafi starfsársins til að leggja hópnum í té 
eitt verkefni, þ.e. að sjá um hluta samverustundarinnar í eitt skipti yfir veturinn. Þannig deila 
þátttakendur sín á milli verkefnum, skiptast um að sjá um kennsluna og fá í staðinn hugmyndir 
að alls konar verkefnum sem kollegar þeirra hafa góða reynslu af. 

Jafningjateymi Náttúruskóla Reykjavíkur hefur m.a. unnið námsefni í útinámi með 
leikskólabörnum og um 30 meðlimir taka þátt í verkefninu PRISMA, sem er samstarfsverkefni 
Náttúruskóla Reykjavíkur og leikskóla í fimm Evrópulöndum um útinám í leikskólum. Verkefnið 
um jafningjateymi Náttúruskólans og PRISMA var kynnt á Stóra leikskóladeginum sem haldinn 
var 27. maí s.l. í Ráðhúsi Reykjavíkur.  

 

 

Frásögn þátttakanda 
í jafningjateymi 

leikskólakennara 
Ég hef starfað á leikskóla síðan 2012. Ástæða 
þess að ég hafði áhuga á því að taka þátt í 
jafningjateymi leikskólakennara í útinámi er 
fyrst og fremst til þess að efla sjálfa mig í 
starfi. Ég hef alltaf haft áhuga á útivist og 
hreyfingu og hef trú á því að útivera geri 
börnum mjög gott og sé þeim í rauninni 
nauðsynleg. Áður en þetta teymi fór af stað 
hafði ég ekki unnið markvisst með útinám í 
starfinu en þó nýttum við náttúruna með 
hefðbundnum hætti í  tengslum við ferðir 
utan leikskólans og annað slíkt. Við höfðum 
líka fengið kynningu á útinámi á starfsdegi 
ári áður. Ég hafði þó byrjað að prófa mig 
áfram í einhver skipti, mest í tengslum við 
læsi og listkennslu. Sumarið 2015 elduðum 
við súpu á bletti fyrir utan leikskólalóðina 
með tólf barna hópi og grilluðum brauð að 
hætti víkinga. Það heppnaðist bara mjög vel 
og var ég ákveðin í að prófa það aftur í 
sumar. Ég hef brennandi áhuga á því að vekja 
áhuga samstarfsfélaga minna á útinámi og 
finnst tilvalið að nýta teymið fyrir 
hugmyndavinnu tengda því. Það er gott að 
hafa að minnsta kosti tvo kennara af 
hverjum stað til þess að ná til sem flestra. 

 

Teymið í vetur fannst mér vera skemmtilega 
samsett. Við vorum fjölbreyttur hópur fólks 
sem hafði margt ólíkt fram að færa sem 
gagnaðist mér vel. Það sem kom mér mest á 
óvart varðandi teymisvinnuna var hversu 
einfalt útinám getur í raun verið. Það þarf 
ekkert að flækja þetta. Sé maður vel 
undirbúinn og jafnvel búinn að fara í gegnum  

Jafningjateymi leikskólakennara í útinámi 
eftir Helenu W. Óladóttur (helena.oladottir@reykjavik.is) 

Framhald á næstu síðu… 
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Frístundamiðstöðin Gufunesbær í samstarfi við Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni stendur fyrir 
skemmtilegri Ævintýradagskrá nú á vordögum í maí og júní. Um er að ræða nokkra 
ævintýradaga við Gufunesbæ þar sem þátttakendur læra ýmislegt spennandi fyrir útivistina á 
stuttum tíma. Þetta er sannkallað ævintýranám sem skólar og frístundaheimili í Grafarvogi eru 
að nýta sér.   

Í bókinni Outdoor education: Methoods and Strategies er ævintýranám skilgreint m.a. sem nám 
til að þróa líkamlega færni, ákveðna hæfni eða persónulegan þroska við útivistariðju. Í 
ævintýranámi gefst  tækifæri til að fást við sjálfan sig, samskipti við aðra og umhverfið. 

Algeng viðfangsefni ævintýranáms eru t.d. útilegur, klifur, rötun og siglingar. Í þessari dagskrá 
verður börnunum gefin innsýn í svipuð viðfangsefni. Þau læra á áttavita, byggja skýli og kveikja 
bál til að hita sér vatn í heitan drykk. Þá verður hægt að prófa að tálga og skapa þannig eitthvað 
úr trjágreinum og öðru efni sem finnst í umhverfinu.  

Dagskráin fer fram í maí og júní og er miðuð við nemendur í 3.– 5. bekk. Hóparnir koma bæði 
fyrir og eftir hádegi og hitta leiðbeinanda sem kennir þeim á stuttum tíma ýmislegt sem jafnvel 
Robinson Crusoe eða frægar Survivor hetjur hefðu verið full sæmdar af. 

 

      

               

 

 

 

 

 

 

 

 

sömu verkefnin nokkrum sinnum þá er þetta 
ekki jafn mikið mál og gæti virst í fyrstu. 
Þegar við fengum kynningu á útinámi í 
skólann snerist það meira um listkennslu 
utan dyra og verkefnavinnu til dæmis tengda 
læsi sem þarfnast þá aðeins meiri 
undirbúnings sem sumir hafa kannski ekki. 
Mér finnst þessi teymisvinna hafa opnað fyrir 
mér nýja sýn á útinám, einfaldleika. Það er 
það sem ég tek með mér. Að miklu leyti 
snýst þetta um að skoða náttúruna og upp á 
hvað hún hefur að bjóða, að tengja börnin 
umhverfi sínu í gegnum leik og starf sem er 
það sem mér finnst einmitt svo skemmtilegt. 

 

Þær hugmyndir sem helst sitja eftir hjá mér 
eftir veturinn eru til dæmis þegar sköpuð 
voru listaverk úr því sem við fundum í 
umhverfinu og varðveittum með því að taka 
mynd af þeim. Verkin voru síðan látin 
standa, þ.e. ekki fjarlægð fyrir fleiri að njóta.  

 

Einnig fannst mér skemmtilegar lýsingar á 
því hvernig haga skuli sér í fuglaskoðun í 
Fossvogsdalnum með heimatilbúinn kíki í 
hönd. Það var hagnýtt að fá að heyra hvernig 
fuglaskoðunin er kynnt fyrirfram hjá þeim í 
samverustund áður en haldið er af stað. Ég 
tel mikilvægt að ræða það hvað við séum að 
fara að gera ef útikennslan er markviss. Þá er 
líklegra að meira sitji eftir hjá börnunum. 
Þarna lágum við í grasinu með þykjustu 
kíkinn okkar og pössuðum okkur vel á því að 
styggja ekki gæsirnar á meðan við töldum 
þær og veltum því fyrir okkur hvernig þær 
væru á litinn. Þessi vetur er búinn að vera 
skemmtilegur og ég mun án efa nýta mér 
þetta í mínu starfi áfram. 

Takk fyrir mig, 
Birna Pálsdóttir leikskólakennari.  

Spennandi ævintýradagskrá í Gufunesbæ 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

Framhald af fyrri síðu… 
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Haustið 2005 hóf ég 
meistaranám í Lýðheilsu-
fræðum samfara því að að 
kenna í nýstofnuðum 
Norðlingaskóla. Áhugi á 
útivist ásamt hugmyndum 
um útikennslu í 
Norðlingaskóla beindi 

áhuga mínum mjög inn á þær brautir að 
skoða samspil útikennslu og ADHD. Það sem 
sérstaklega vakti athygli mína voru þær ótal 
rannsóknir og ritrýndu greinar sem sögðu frá 
jákvæðum áhrifum náttúrlegs umhverfis á 
einbeitingu og áhuga barna með ADHD. Þessi 
áhrif gerðu að verkum að börn með þessa 
greiningu upplifðu skóla og nám með 
jákvæðum hætti. Sem fyrr segir hef ég mjög 
gaman af útiveru og á mínum kennsluferli hef 
ég alltaf haft ákaflega gaman af að tengjast 
og virkja krakka með ADHD. Haustið 2011 var 
settur á laggirnar svo kallaður Klúbbaskóli 
innan Norðlingaskóla. Á heimasíðu 
Norðlingaskóla segir svo um Klúbbaskólann. 

 „Í Norðlingaskóla er starfræktur svokallaður 
Klúbbaskóli. Tilgangur námskeiða 
Klúbbaskólans er að koma á móts við þá 
nemendur sem þurfa meira verknám og meiri 
fjölbreytni í námi sínu en aðrir nemendur. Fjöldi 

námskeiða og innihald er skipulagt í samræmi 
við sérþekkingu starfsmanna og reynslu þeirra. 
Námskeiðin eru mismunandi að lengd og fjöldi í 
hverjum hópi getur verið frá fjórum og upp í tíu. 
Umsjónarkennari og/eða sérkennari í teymi 
sækir um fyrir nemanda í samráði við 
forráðamenn.“ 

Það kom í minn hlut að vera með útikennslu 
og nýtti ég til þess útkennslustofu skólans í 
Björnslundi. Í þrjú ár var ég með nemendur 
frá 1. til 7. bekk í mínum hóp. Börnunum var 
kennt að hugsa um plöntur og tré með 
sjálfbærni að leiðarljósi, að nýta sér einföld 
verkfæri og síðan það sem alltaf er vinsælast, 
að elda eða baka yfir opnum eldi. Reynslan af 
þessum árum í Klúbbaskólanum er ákaflega 
góð og er þetta eitt af þeim verkefnum sem 
ég er hvað stoltastur af á mínum kennaraferli. 
Það er mitt mat að útikennsla í þessari mynd 
skili sér í vellíðan nemenda og þá um leið 
skilar hún bættum námsárangri. Erlendar 
rannsóknir styðja jafnframt að náttúran sé 
góð „kennslustofa“. Því væri afar áhugavert 
ef þessi áhrif útikennslu á líðan og 
námsárangur nemenda í grunnskólum yrðu 
skoðuð frekar í íslenskri rannsókn. 

 

 

 

Fyrir leiðbeinendur og kennara á haustönn 2016 

 
 

 Fuglafræði í nærumhverfinu: Snorri Sigurðsson. Umhverfissvið. 

 Grenndarsvæð, hvað er það: Helena Óladóttir. Náttúruskóli Reykjavíkur. 

 Útieldun fyrir lengra komna: Guðmundur Finnbogason . ÚSÚ skátamiðstöðinni. 

 Skógfræði og skógartengt útinám:  Úlfur Óskarsson. Landbúnaðarháskóli Íslands. 

 Lífríki fjörunnar:  Svava S. Steinarsdóttir og Kristín L. Ólafsdóttir. Umhverfissvið. 

 Útivist er afþreying fyrir orkubolta: Ævar Aðalsteinsson. Náttúruskóli Reykjavíkur. 

 Hópefli í skóla og frístundastarfi: Hafsteinn Grétarsson. Frístundam. Gufunesbær 

Nánar auglýst síðar… 

STIKLUR 

 
 

 

Jafningjafræðsla leik og grunnskólakennara í útinámi 
hefur verið haldin í nokkur ár. Þátttaka hefur verið 
mismikil því að tími kennara og tímasettning 
stundanna hefur mikið að segja. Hugmyndin er samt 
alltaf að læra af hvort öðru og sjá hvað aðrir eru að 
gera því víða eru gerðir frábærir hlutir í útinámi. Í 
haust verður settur góður kraftur í 
jafningjafræðsluna þar sem allir eru velkomnir.  

 

 

Þessi mynd er frá jafningjafræðslu fyrir 
grunnskólakennara þar sem farið var í heimsókn í  
Ártúnsskóla. Tónlistakennari skólans er duglegur að 
nota útikennslu í starfinu og þar gaf að líta hljóðfæri 
sem nemendur höfðu smíðað og fengið efniviðinn úr 
skóginum. 

 

 

Í vetur komu margir hópar í Gufunesbæ. Þar er í 
Lundinum mjög góð aðstaða í skjóli. Í öllum snjónum 
var gott að hita sér við eldstæðið eða fara inn í 
upphitað tjaldið sem þar var uppsett 

 

Útikennsla virkaði vel á nemendur með ADHD í Norðlingaskóla 
eftir Hermann Valsson (hermann.valsson@reykjavík.is) 

Fagnámskeið Náttúruskóla Reykjavíkur 
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Við Úlfljótsvatn reka skátar 
útilífsmiðstöð sína, þá einu sinnar 
tegundar á Íslandi. Í öllu starfi eru 
ævintýri og þroskandi verkefni í 
forgrunni, enda spilar hvort tveggja 
stóran þátt í uppeldisaðferðum 
Skátahreyfingarinnar. Stærstur 
hluti gesta tengist hreyfingunni 
reyndar ekki með beinum hætti, 
því starfsemin er fjölbreytt og 
þjónusta við almenning mikil. 

 

Áhersla á þroskandi þætti útivistar og hópeflis 

Yfir veturinn eru reknar skólabúðir á Úlfljótsvatni sem draga að skólahópa víðs vegar að 
af landinu. Í stað þess að einblína á einn árgang eru tveggja, þriggja og fimm daga 
skólabúðir í boði fyrir alla árganga mið- og unglingastigs grunnskóla. Dagskráin fer að 
mestu leiti fram utandyra, eins og veður leyfir, og miðar af því að efla bæði hópinn og 
einstaklingana sjálfa. Fyrir utan sérstaka hópeflisdagskrá reyna nemendur meðal annars 
fyrir sér í klifri, bogfimi, útieldun, súrringum, skyndihjálp, óhefðbundnum íþróttum og 
fleiru. Með því að bjóða öruggt umhverfi og leiðsögn hjálpa starfsmenn nemendum við 
að prófa eitthvað nýtt og læra meira um sjálfa sig og aðra í hópnum. 

Sömu grunngildi eru viðhöfð í öðru starfi, en Úlfljótsvatn tekur til dæmis á móti 
leikskólahópum í vorferðir, framhaldsskólanemum í nýnemaferðir og háskólanemum í 
námsferðir í frístunda- og tómstundafræði. Auk þess hafa verið reknar sumarbúðir á 
Úlfljótsvatni síðan 1941 og eru þær opnar öllum krökkum á aldrinum 8-15 ára. Fyrir þá 
sem eldri eru er einnig boðið upp á hópeflis- og hvataferðir fyrir fyrirtækja- og 
starfsmannahópa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einstök aðstaða í útjaðri Reykjavíkur 

Hópar sem vilja keyra sína eigin dagskrá geta svo leigt 
aðstöðu yfir veturinn, þar á meðal þrjá skála með 
kojum fyrir rúmlega 80 manns og sali fyrir námskeið 
eða hópastarf. Þennan möguleika nýta til dæmis 
frístundaheimili, björgunarsveitir og vitaskuld 
skátafélög. Kemur sér þá vel að aðeins tekur um 
klukkustund að keyra á Úlfljótsvatn frá 
höfuðborgarsvæðinu.  

 

 Á sumrin er einnig rekið fjölskyldutjaldsvæði á 
staðnum og er þá nýtt sú aðstaða sem skátar hafa 
byggt upp til að geta haldið allt að 7.000 manna 
skátamót. Má þar nefna leiktæki og leikvelli, hæsta 
klifurturn landsins, margar gerðir af vatnabátum, 
samkomuhús og fleira. 

 

Útivistarperla með uppeldismarkmið 
eftir Guðmundur Finnbogason (ulfljotsvatn@skatar.is) 
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Frístundamiðstöðin Gufunesbær hefur undafarin misseri verið að byggja 
upp mjög góða aðstöðu til útináms. Náttúruskóli Reykjavíkur hefur fengið 
að nota þessa aðstöðu til námskeiðshalds í útikennslufræðum og þannig 
hefur útikennsluaðstaðan í Gufunesbæ nýst enn betur til að styðja við 
útinám og veita stuðning til þeirra leiðbeinenda sem hafa áhuga á að 
tvinna útinám meira inn í námsefni.  

Síðastliðið haust var hleypt af stað röð námskeiða sem hugsuð voru sem 
grunnnámskeið í útinámsfræðum. Þessi örnámskeið taka tvær 
klukkustundir. Einnig voru svo kölluð fagnámskeið sem taka tvisvar 
sinnum tvær klukkustundir þar sem kafað er dýpra í sérstök viðfangsefni. 
Fagnámskeiðin eru sniðin að þörfum þeirra sem vilja kynna sér fjölbreytta 
möguleika útináms og eru líka hvatning og innblástur fyrir þá kennara 
sem langar til að fara út á þessar skemmtilegu brautir útináms og 
útikennslu. Ágæt þátttaka hefur verið á þessi námskeið og fjölmörg 
viðfangsefni verið tekin fyrir.   

Örnámskeiðaserían byrjaði með Grunnnámskeiði – hvað er útinám?, þar 
sem Helena Óladóttir verkefnisstjóri Náttúruskóla Reykjavíkur talaði um 
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.  

Þá var vinsælt námskeið,"Lesið í skóginn, tálgað í tré". Ólafur Oddsson – 
verkefnisstjóri Lesið í skóginn hjá Skógræktinni leiðbeindi. Þar voru 
öruggu hnífsbrögðin kennd með notkun á ferskum viðartegundum sem 
auðvelt var að finna í nærumhverfinu.  

Rathlaupanámskeið – Orientering var næst á dagskránni. Ólafur Páll frá  
Rathlaupafélaginu Heklu í Reykjavík stjórnaði námskeiðinu. Þar fór 
saman fjölbreytt hreyfing og spennandi verkefni til að leysa. 
Þátttakendur lærðu að lesa  á rathlaupskort, notkun áttavita og spreyttu 
sig á stuttri rathlaupsleið.  

Þá var eldað á opnum hlóðum og reynd notkun prímusa og 
útieldunartækja undir stjórn Margrétar Láru Eðvarðsdóttur smíða - og 
útinámskennari á námskeiðinu Útieldun – opnar hlóðir og útieldhús. Á 
útikennslusvæðinu í Gufunesbæ er góð aðstaða og gott skjól til að stunda 
útieldun bæði á opnum hlóðum sem og á eldunartækjum.  

Námskeiðið Listsköpun í leynirjóðri þar sem þátttakendur reyndu að 
finna ævintýrið í sjálfum sér. Náttúruleg listaverk, upplifunarsögur, óvissa 
og skynfærin virkjuð. Þátttakendur upplifðu að úti í náttúrunni leynst 
ýmsir kraftar og við verðum öll fyrir áhrifum ef við aðeins lítum í kringum 
okkur og hægjum á ferðinni. Jakob F. Þorsteinsson frá 
Menntavísindasviði HÍ hafði umsjón með námskeiðinu. 

Síðasta námskeiðið í Örnámskeiðaseríunni var Stærðfræði sem útinám 
sem Helena Óladóttir verkefnisstjóri hjá Náttúruskóla Reykjavíkur hafði 
umsjón með. Þar komumst við að því að útinám er skemmtileg aðferð til 
að auðga stærðfræðikennslu á öllum stigum grunnskólans.  Á 
námskeiðinu var farið í ýmsa stærðfræðileiki og verkefni sem nýtast til 
kennslu í umhverfi skólans en krefjast lítils viðbótarundirbúnings kennara.  

Fagnámskeiðin voru síðan hugsuð til að dýpka skilning á tilteknu efni. 
Áhersla var lögð á grunnatriði viðfangsefnisins og hvernig það birtist 
okkur í nærumhverfinu til þess að nýta og nálgast með nemendum og 
kennarar verða öruggari á kennsluaðferðum og framsetningu 
kennsluefnisins.  

 

 

 

 

  

Námskeið í Útinámi – Þú velur bara og mætir  
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

Framhald á næstu síðu… 
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Útieldun fyrir lengra komna var fyrsta námskeiðið. Að kveikja bálið, 
mynda orku sem bæði hitar mat og drykk og vermir umhverfið er hluti 
viðfangsefnisins. Góð ráð og leiðbeiningar við matreiðslu og útieldun 
fylgdu svo í kjölfarið. Guðmundur Finnbogason matreiðslukennari og 
forstöðumaður Útilífsmiðstöðvar skáta á Úlfljótsvatni hafði umsjón með 
námskeiðinu. Myndirnar sýna vel margréttaða veislumáltíð sem borin var 
fram á tveimur klukkustundum.  

Þá var komið að Veðurfræði þar sem Einar Sveinbjörnsson 
veðurfræðingur kenndi. Markmiðið var að nemendur fengju fræðslu og 
öðluðust þekkingu á veðurfyrirbærum og ýmsu sem tengist breytingum í 
loftslagsmálum.  

Fuglafræði var síðasta námskeiðið á vorönn og fjallaði um það hvernig 
kennari getur opnað augu nemendanna fyrir fuglum í nærumhverfi 
okkkar. Snorri Sigurðsson á umhverfissviði Reykjavíkur hefur umsjón með 
verkefninu Hverfisfuglinn sem um fuglaskoðun í borginni. Hvað hentar 
fyrir hvaða fugl og hvar vill hann vera var meðal viðfangsefna. 

Það er því mikið að gera og margt spennandi framundan hjá Náttúruskóla 
Reykjavíkur og frístundamiðstöðinni Gufunesbæ nú á vorönn og 
sömuleiðis eftir sumarfrí. Fylgist vel með auglýsingum! 

 

 

 

 

 

 

Hér í fréttabréfinu hefur verið fjallað um 
útivistarsvæði í þéttbýli  í nokkrum pistlum. Í 
síðasta  fréttabréfi var fjallað um ólík 
útivistarsvæði og tekin dæmi um tvö þeirra, 
Gufunesbæ og Öskjuhlíð. Nú verður fjallað um 
önnur tvö svæði, Elliðaárdalinn og 
útivistarsvæði í bæjarlandi Mosfellsbæjar. 
Þessi svæði sýna vel munin á tilteknum 
útivistarsvæðum.  

 

Elliðaárdalur er skilgreindur sem borgargarður 
og er eitt stærsta græna náttúrusvæði innan 
þéttbýliskjarna Reykjavíkur. Hann er 
jafnframt eitt vinsælasta svæðið til útivistar, 
leikja og íþróttaiðkunar af ýmsu tagi. Dalurinn 
einkennist af fjölbreyttu umhverfi, landslagi 
og gróðurfari en þungamiðjan eru Elliðaárnar 
sem dalurinn er kenndur við. Friðun og 
verndun Elliðaárdals var mönnum ekki ljós 
framan af. Íbúahverfi í Árbæ sem byggð eru 
um 1970 liggja nálægt ánum en síðan hefur 
íbúabyggð verið beint frá dalnum og tilvist 
hans tryggð sem útivistarsvæði. 

Mosfellsbær er 9500 manna sveitarfélag í 
útjaðri Reykjavíkur þar sem möguleikar til 
útivistar og afþreyingar eru margvíslegir. 
Svæðið er stundum kallað – fellin og dalirnir. 
Mikill munur er á þessu útivistarsvæði miðað 
við áður nefndu svæðin til dæmis vegna 
eignahalds og hagsmuna landeigenda sem 
taka þarf tillit til. Víða um bæjarlandið er hægt 
að njóta útivistar og nálægðin við ósnortna 
náttúru og fallega staði veitir Mosfellsbæ 
sérstöðu sem skólastarf í bænum nýtur með 
góðu aðgengi til útináms. Um bæjarland 

Mosfellsbæjar eru fjölmargar stikaðar 
gönguleiðir, sumar auðveldar, aðrar erfiðar, 
og gefið hefur verið út ókeypis göngukort.  

Ef horft er á þessi svæði þá er Elliðaárdalur 
vettvangur fjölbreyttrar starfsemi og margs 
konar frístundaiðju. Íþróttafélag og 
hestamannafélag hefur þar aðsetur auk þess 
sem mikill fjöldi fólks stundar þar gönguferðir, 
hlaup og hjólreiðar. Talsverð hætta er á 
árekstrum þar sem í ánum er stunduð veiði 
sem krefst ákveðinnar tillitssemi og 
hjólreiðamenn geta auðveldlega truflað 
útreiðar ef óvarlega er farið. Í Elliðaárdalnum 
þarf tillitsemi og gagnkvæm virðing 
útivistarfólks að ríkja svo allir geti stundað 
sína útivistargrein sem leyfð er á svæðinu. 
Hestamenn hafa haldið sig í efri hluta dalsins í 
nágrenni við hesthúsahverfin og reiðleiðir 
liggja líka um Heiðmörk, en hlauparar og 
hjólreiðamenn halda sig  í neðri hluta dalsins. 
Þetta virðist vera ágætt skipulag en eflaust 
verða þar árekstrar þó að flestir virðist vera 
sáttir og stunda sína útivist óáreittir.  

 

Útivistarsvæði í þéttbýli - ólík útivistarsvæði – aukin notkun 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

Elliðaárdalur er fallegt náttúrulegt útivistarsvæði 

Framhald á næstu síðu… 

Framhald af fyrri síðu… 
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Ofan Elliðaárdals taka síðan við Elliðavatn og 
Heiðmörk þar sem komið er í víðáttumikið 
útivistarsvæði. Elliðaárdalur hefur því margar 
tengingar og er dýrmætt útivistarsvæði sem 
vernda þarf sérstaklega vel.  

 

Í næsta nágrenni Mosfellsbæjar er útivistarsvæði 
með fellum og dölum, ám og fossum. 

Stikaðar gönguleiðir á útivistarsvæðum 
Mosfellsbæjar eru ágætt dæmi um samstarf 

frjálsra félaga og sveitarfélags. Þar var farin sú 
leið að virkja krafta félagasamtaka, í þessu 
tilfelli skátafélagsins, til að vinna að 
uppbyggingu gönguleiðanets sem nú telur 
rúmlega 80 km. Markmiðið með lagningu 
stikaðra gönguleiða var að auðvelda 
almenningi aðgang að ósnortinni náttúru í 
bæjarlandi Mosfellsbæjar. Ekki var því um að 
ræða afmarkað útivistarsvæði heldur stórt 
svæði þar sem landeigendur voru fjölmargir 
og alls konar starfsemi átti sér stað á 
mismunandi jörðum. Umferð gangandi fólks 
hefur stóraukist á svæðinu og stikuðu 
gönguleiðirnar hafa án efa hvatt almenning til 
hreyfingar og gönguferða um heimaslóðir. 
Þær hafa líka talsvert gildi í þá veru að kynna 
íbúum í Mosfellsbæ landsvæði í nágrenni  
bæjarins og styðja þá stefnu bæjaryfirvalda að 
vera náttúru- og umhverfisvænt bæjarfélag. 

Nú hefur verið fjallað um útivist í þéttbýli í 
þremur greinum. Niðurstaðan er sú að 
útivistarsvæðin eigi sér félagslega forsögu og 

gegni fjölþættu hlutverki sem hefur þróast og 
breyst eftir því sem samfélagið breytist. 
Svæðin eru vettvangur fyrir æ fjölbreyttari 
útivist almennings, vaxandi útilíf og 
uppeldislegt gildi þeirra sem er mikilvægt fyrir 
þróun útináms í nærumhverfi barna í 
frístunda- og skólastarfi.  

Huga þarf betur að vaxandi straumi fólks sem 
nýtir útivistarsvæðin og mæta betur 
fjölþættum þörfum samtímans jafnframt því 
sem tekið er markvisst á þeim árekstrum sem 
aukin og fjölbreyttari notkun svæðanna leiðir 
af sér.  Útivistarsvæðin eru oft sú líflína sem er 
á milli náttúrunnar og upplifunar barna af 
henni. Mikilvægt er að efla þverfaglegt 
samstarf við þróun svæðanna og mikilvægt 
framlag margra fræðistétta, opinberra aðila 
og sérfræðinga. Má þar nefna: 
landslagsarkitekta og skipulagsfræðinga, 
kennara, leiðbeinendur og tómstunda- og 
félagsmálafræðinga, áhugafólk um útivist 
ásamt forustumenn félagasamtaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úti er inni 

Fréttabréf um útinám í Reykjavík 

 
Þetta fréttabréf er sent rafrænt á starfsmenn Reykjavíkur 
sem hafa áhuga á útinámi og stjórnendur SFS. 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 BLAÐIÐ 
HAFÐU SAMBAND  

Framhald af fyrri síðu… 

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

