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Ágæti lesandi 
Eitt af því sem árin 2015 og 2016 hafa 
einkennst af er hin alþjóðlega aukning fólks 
á flótta og hælisleitenda. Stöðugar fréttir af 
stríðsátökum, hryðjuverkaárásum og 
flóttafólki víðsvegar er veruleiki sem snertir 
okkur öll með einum eða öðrum hætti. 
Samfélög víðast hvar hafa tekið á móti 
margbreytilegum hópi fólks í leit að öryggi 
og stöðugleika en sú móttaka krefst bæði 
skipulagningar og mikillar vinnu bæði hjá 
opinberum aðilum sem og  hjálpar–
stofnunum.  

Í hópi hælisleitenda sem og flóttamanna 
eru bæði einstaklingar og fjölskyldur. Það er 
mikilvægt að taka vel á móti öllum börnum 
og ekki síður þeim hópi barna sem tilheyra 
hælisleitendum og flóttamönnum. Það er 
vert að skoða með hvaða hætti  skólakerfið 
getur stuðlað að betri líðan og mætt 
þörfum barnanna. 

 

 
Í útinámi er lögð áhersla á verklegt og 
reynslumiðað nám sem hægt er að 
framkvæma þar sem tungumál er ekki 
fyrirstaða.  Úti undir berum himni verða 
samskiptin oft auðveld og með samvinnu, 
sem útinám byggist á, skapast góður 
jarðvegur fyrir jákvæða strauma, skilning og 
umburðarlyndi sem öll börn þarfnast óháð 
uppruna.  

Umhverfi útináms ýtir undir samvinnu og nýja 
reynslu með bekkjarfélögunum sem getur 
stuðlað að auknu sjálfstrausti barna. Í Svíþjóð 
hafa þarlendir náttúruskólar útbúið sérstaka 
kennsludagskrá sem miðar að því að taka vel 
á móti þeim sem eru nýkomnir til landsins. 
Reynslunámið snýst um að sænskir nemendur 
fá að upplifa að vera í nýju samfélagi. Þar 
reynir á nýjar leiðir til tjáningar og þarf 
einstaklingurinn að gera sig skiljanlegan á 
einhvern hátt og hópurinn verður að hjálpast 
að til leysa verkefnin. 

 Útinám er frábær aðferð til að gera 
nemendum kleift að læra á sinn máta. Í 
samvinnu við aðra er hægt að vinna að 
úrlausn útinámsverkefna með ýmsu móti. Þá 
þurfa allir að sýna tillitsemi og bera virðingu 
fyrir félögum sínum. Það er stór þáttur í þeirri 
hugmyndafræði sem móttaka flóttafólks og 
innflytjenda  felur í sér og þessi nálgun við 
kennslu barna sem koma til Íslands ætti að 
gagnast öllum vel.  

 

Útinám fyrir fjölbreyttan barnahóp 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

(bls:  2)  
Outdoor Journeys  

Hvernig upplifa nemendur og kennarar þessa nýju 
útikennsluaðferð og læra um leið að skoða, mæla og 
segja frá hlutum og fyrirbærum úti í náttúrunni. 

(bls:  3)  
Úti er ævintýri  –Útinámsverkefni í Gufunesbæ. 

Frístunda og útivistarmiðstöðin í Gufunesbær hefur 
skipulagt og boðið kennurum á miðstigi  sérstök 
útinámsverkefni undir merkjum Náttúruskóla 
Reykjavíkur. 

(bls:  3)  
Jólasaga og jólasveinaratleikur í Gufunesbæ  

Skemmtileg útikennsla í svartasta skammdeginu. 

(bls:  4)  
Öflugt útinám í Sjálandsskóla í Garðabæ  

Frábær staðsetning skólans við sjávarsíðuna gefur 
mikla möguleika til útivistar. Þar nota allir kennarar 
útikennsluaðferðina. 

(bls:  5)  
ÚtiNáman - Frá Samtökum áhugafólks um útinám 

Af hverju er ekki útinám í öllum skólum? – er 
athyglisverð spurning. Allir eru sammála um 
ávinninginn en hvað er það sem hindrar? ÚtiNáman 
opnar á umræðurnar. 

(bls:  6)  
EcoRoad – leið til sjálfbærni 

Náttúruskóli Reykjavíkur og Ártúnsskóli taka þátt í 
áhugaverðu samstarfsverkefni um sjálfbærni 
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Ég er framhaldsnemi við Háskóla Íslands og er að 
vinna lokaverkefni mitt við grunnskólakennaradeild 
núna þessi misserin. Útikennsla og útinám hefur 
lengi verið eitt af mínum viðfangsefnum í kennslu.  
Lokaverkefni mitt í framhaldsnáminu er að prófa 
kennsluaðferð sem nefnist á ensku Outdoor 
Journeys í skólum hér á landi og athuga hvernig 
nemendur og kennarar upplifa aðferðina sem leið til 
að læra um nýja hluti. Ekki hefur verið smíðað 
endanlegt nafn á þessa aðferð, en ýmsar góðar 
tilllögur litið dagsins ljós svo sem Leiðangurinn eða 
Nálgumst grenndina, ferð undir berum himni.  

Hugmyndin með verkefninu er eins og í annari 
útikennslu  að tengja námið sem fram fer í 
skólanum við nærumhverfið og flytja námið að 
hluta til út fyrir veggi skólastofunnar. Það sem er 
nýtt við þessa aðferð er að nemendur eiga að spyrja 
spurninga sem vakna hjá þeim við að ganga um eða 
ferðast um svæði og svo í hópum leita svara við 
spurningunni í bókum, á neti eða með öðrum 
leiðum. Svarið er svo kynnt fyrir samnemendum og 
kennurum í lokin með fjölbreyttum og skapandi 
hætti. 

Ég var svo heppin að fá 6. bekki úr tveimur skólum í 
Grafarvogi til að taka þátt í verkefninu með mér. 
Verkefnið er unnið í miklu og góðu samstarfi við 
frístunda og útivistarmiðstöðina  Gufunesbæ og er 
hugmyndin að ef vel tekst til að bjóða upp á ferðir 
af þessum toga fyrir skólahópa í framhaldinu.  

Nú er verkefnið í fullum gangi og munu niðurstöður 
liggja fyrir á vordögum. Markmið mitt, samhliða 
innleiðingu aðferðarinnar er svo að athuga hvernig 
til tekst og sjá hvað nemendur fá út úr því að taka 
þátt í verkefninu. Auk þess finnst mér áhugavert að 
skoða hvernig við getum nýtt aðferðir útináms sem 
leið að heildstæðri menntun grunnskólabarna og 
gæti þessi aðferð verið ein leið til að auka tíðni 
útináms.  Lesendur fréttabréfsins Úti er Inni munu 
fá að fylgjast með. Bíðið því spennt eftir næsta pistli 
frá mér! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outdoor Journeys – Lokaverkefni á menntavísindasviði HÍ unnið í samstarfi við Gufunesbæ   
eftir Ingu Ævarsdóttur (inga.aevars@gmail.com) 
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Útinám og útikennsla er kennsluaðferð eða 
nálgun sem gerir skólastarfið fjölbreyttara og 
meira spennandi bæði fyrir nemendur og 
kennara. Frístunda og útivistarmiðstöðin í 
Gufunesbær hefur að undanförnu skipulagt 
námskeið, útivistardagskrá og núna síðast 
sérstök útinámsverkefni undir merkjum 
Náttúruskóla Reykjavíkur. Kennarar og 
leiðbeinendur í leik- og grunnskólum 
borgarinnar hafa nýtt sér þetta og þannig 
aukið við þá þekkingu sem þeir hafa. Þá er 
þetta góð leið til að fara með skólabekkinn 
börnin í markvisst útinám og taka fyrstu 
skrefin í útikennslu. 

Verkefnatilboð fyrir miðstig – einfalt í 
framkvæmd 

Í haust byrjaði verkefnatilboð sem er kallaðist 
„Úti er ævintýri“ og er hugsað var fyrir 
miðstig í grunnskólum. Það er einfalt fyrir 
kennara að nýta sér þetta þar sem aðeins þarf 
að koma í Gufunesbæ með nemendur á 
umsömdum tíma og fara beint í verkefni sem 
hefur verið valið samkvæmt auglýsingu. 

Þessi verkefni fjalla um fyrirbæri í náttúrunni 
og eru til þess fallin að hvetja nemendur til að 
veita því athygli sem er oft nálægt okkur í 
umhverfinu. Verkefnin eru því til þess fallin að 
dýpka skilning á tilteknu efni í náttúrulegum 
aðstæðum fyrir nemendur og henta einnig 
kennurum sem eru að stíga sín fyrstu skref í 
útikennslu eins og áður er sagt.  

Verkefnin sem boðið var uppá í haust heita: 

 Að þekkja trén 

 Hreint eða mengað vatn  

 Að búa til eigin Náttúruleið 

Hugmyndin er að smám saman verði 
útivistarmiðstöðin í Gufunesbæ með 
fjölbreyttan verkefnabanka sem kennarar og 
leiðbeinendur í útikennslu geti nýtt sér. Allar 
upplýsingar er að finna á heimsíðu 
Gufunesbæjar undir útivistarsvæði ásamt því 
að upplýsingar voru sendar til 
skólastjórnenda og ættu því að finnast nú 
þegar úti í skólunum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þrátt fyrir að við bíðum enn eftir snjónum þá eru jólin löngu komin í 
Gufunesbæinn. Um miðjan nóvembermánuð sendum við út 
jóladagskrá á alla leikskóla, grunnskóla og frístundaheimili á 
höfuðborgarsvæðinu og létu viðbrögðin ekki á sér standa. Dagskráin 
fylltist á fyrsta degi og því miður komust færri að en vildu.  

Dagskrártilboðin voru tvö en það voru jólasaga og síðan 
jólasveinaratleikur sem bæði enduðu á kakói og kanilsnúðum inní 
tjaldi. Jólasveinaratleikurinn hentaði jafnt börnum á leikskólaaldri 
sem og börnum í 3-4 bekk. Myndir af jólabræðrunum voru faldar á víð 
og dreif um svæðið og snerist leikurinn um að finna jólasveina og 
leynitákn sem hjá þeim voru.  

 Markmiðið með leiknum var að sem flestir myndu hreyfa sig í 
náttúrulegum aðstæðum og jafnframt að reyna myndi á samvinnu, 
læsi, hlustun og rötun. Var það okkar upplifun að sem flestir hafi 
bæði haft gagn og gaman af leiknum og er nú unnið í að betrumbæta 
og jafnvel tölvuvæða leikinn fyrir næstu jól. Jólasagan var lesin fyrir 
hópana inn í tjaldinu okkar en þar var fjallað um ævintýri og hrakfarir 
sveinanna þegar þeir fóru í gjafaleiðangur um höfuðborgarsvæðið. Ef 
einhverjir hafa áhuga á að kíkja til okkar á nýju ári þá er um að gera á 
líta við á síðuna okkar og bóka hjá okkur tíma á uti@gufunes.is 

Úti er ævintýri  – Spennandi útinámsverkefni í Gufunesbæ  
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

Jólasaga og jólasveinaratleikur í Gufunesbæ  
eftir Nils Óskar Nilsson (nils.oskar.nilsson@reykjavik.is) 

mailto:uti@gufunes.is
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Sjálandsskóli í Garðabæ hóf starfsemi árið 
2005. Strax á hönnunarstigi var útinám og 
útikennsla höfð í huga sem eitt af 
viðfangsefnum skólans. Frábær staðsetning 
skólans við sjávarsíðuna gefur mikla 
möguleika til útivistar. 

Tíðindamaður fréttabréfsins tók sér ferð á 
hendur við annan mann suður með sjó til að 
komast að hinu sanna um útinám og 
útikennslu í þessum spennandi skóla hér í 
nágrannasveitarfélaginu. 

Undirritaður og Nils Óskar Nilsson, 
umsjónarmaður útisvæðis í Gufunesbæ hittu 
skólastjórann Eddu Björg Sigurðardóttur og 
aðstoðarskólastjórann Sesselju Þóru 
Gunnarsdóttur. Við fengum að rekja úr þeim 
garnirnar um útikennsluna sem fram færi í 
Sjálandsskóla. Þær sögðu okkur að reglulegt 
útinám hefði verið stundað í skólanum alveg 
frá byrjun og er fastur liður í skólastarfinu. 

Eftir fróðlegt spjall sem ekki er rými til að 
rekja hér og bíður betri tíma, var farið út á 
skólalóðina að hitta kennara og nemendur 
sem voru í reglulegu útinámi sem er í sett inn í 
stundaskrá. Það var verið að kenna 
Íslandssögu og kaflann um Snorra Sturluson. 
Útikennslan var skipulögð sem 
stöðvarkennsla og voru þrjár stöðvar í gangi. 
Inní hirðingjatjaldi fengu nemendurnir að 
hlusta á sögu sem tengdist efninu, ígrunda og 
njóta kyrrðarinnar. Síðan var farið að 
skylmast, eins og menn gerðu á Sturlungaöld 
og síðasta stöðin var tálgun, þar sem 
nemendur æfðu sig í handbragði sem hefur 
þessa fornu tengingu.  

Allt gekk þetta mjög vel og var áberandi hvað 
nemendurnir og kennararnir voru ánægðir 
með þetta kennsluform. Tilbreyting fæst frá 
skólastofunni og veðrið gat ekki verið betra. 
Spegilsléttur Arnarnesvogurinn og ágætt 
hitastig þó sólarlaust væri. Við 
Gufunesfélagar fórum því margs vísari úr 
Sjálandsskóla og segjum – spennandi 
útikennsla og skemmtilegt útinám í 
Sjálandsskóla og þökkuðum fyrir okkur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Öflugt útinám í Sjálandsskóla í Garðabæ 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 
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Ágætu lesendur! Nú eru þið komin á blaðsíðu fréttabréfsins sem eignuð 
hefur verið Samtökum áhugafólks um Útinám.  

Samtökin eru eins og nafnið bendir til, félag sem allir áhugamenn og 
iðkendur útikennslu eiga að vera í. Tekist hefur samkomulag um að 
helga Samtökunum einna síðu í fréttabréfinu Úti er Inni.  

Síðunni hefur verið gefið nafnið ÚtiNáman og er öllum velkomið að 
senda ritstjóra fréttabréfsins pistil, fréttir eða hugleiðingar um þetta 
sameiginlega áhugamál okkar. Hann ríður hér á vaðið og skrifar stutta 
hugleiðingu.  

Allar skoðanir sem fram koma eru hans eigin en ekki Samtaka 
áhugafólks um útinám. Gaman væri að fá senda línu ef lesendur hafa 
einhverja skoðun á þessu máli. Gjöriði svo vel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þó svo að útikennsla sé tiltölulega ný aðferð innan íslensks skólakerfis og 
hefðbundinnar námskrár er víða unnið markvisst að reglulegu útinámi. 
Þó er það jafn misjafnt eins og skólar og skólamenn eru margir. En það er 
almennt viðurkennt að útikennsla er frábær kennsluaðferð og útinám 
sem námsstefna á sér langa sögu.  Í gegnum tíðina hafa margir 
fræðimenn lagt áherslu á nám sem byggir á reynslu og upplifun 
nemandans og að finna kennsluaðferð sem hentar nemendum sem ekki 
njóta sín í hefðbundnu skólaumhverfi. Útikennsla er aðferð sem býður 
uppá reynslutengt nám og þverfaglega nálgun í kennslu og alltaf hafa 
verið áhugasamir kennarar og leiðbeinendur sem hafa nýtt sér þessa 
kennsluaðferð.  

En hvernig fer útikennsla fram. Í stuttu máli er það kennsluaðferð sem 
byggir á því að fara með nemenduna út úr skólastofunni og undir bert 
loft. Það er hægt að vera á skólalóðinni, úti í náttúrunni eða kennslan sé í 
formi vettvangsferða á ákveðna staði svo sem söfn eða á aðra staði. Allar 
námsgreinar er hægt að kenna með útikennslu og það fer eftir þroska 
barnanna hvernig verkefnin eru alveg eins og í annarri kennslu.  

Í leikskólanum tengist útinámið oft leiknum sem notaður er til að læra, 
meðan í grunnskólanum er útikennslan notuð á þverfaglegann hátt og til 
þess að samþætta námsgreinar. Aðgengi að náttúrulegum opnum 
svæðum er auðvitað best og hefur auðvitað mikil áhrif á útikennsluna. 
Því væri ákjósanlegt ef allir skólar hefðu aðgang að útikennslustofu eða 
„grenndarsvæði“ annaðhvort á skólalóðinni eða í nágrenninu. 

Þegar útinám er rætt koma strax fram ákveðnar hugmyndir hvað átt er 
við og hvaða áhrifaþættir eru sterkastir. Það er einstaklingsbundið hvað 
fólk upplifir og hvaða áhrif koma sterkast fram. Hljóð, lykt, sjónræn áhrif 
eða breytingin að fara í annað umhverfi með námið er eitthvað sem 
flestir gætu nefnt.  

En hvernig er útikennslan framkvæmd í dag? Gamla góða 
vettvangsferðin sem farin var á vorin kannast margir við, og hún er 

auðvitað góðra gjalda verð, en er ekki sú útikennsla sem við viljum kalla 
því nafni. Í dag viljum við að kennarinn fari reglulega með 
nemendahópinn út undir bert loft til að vinna ákveðin verkefni. 
Nemendurnir vinna þá í hópum eða tveir og tveir  saman.  

Þessi nálgun eða kennsluaðferð getur því tekið á sig fjölbreytta mynd og 
margir möguleikar  virðast vera fyrir hendi. Margar rannsóknir sýna fram 
á betri líðan og námsárangur nemenda þegar útinám er stundað sem 
reglulegt skólastarf. Til dæmis er vel þekkt viðamikil bresk samantekt 
sem framkvæmd var 2004 og gerð var á 150 rannsóknum og tók á 
flestum þáttum útináms. Niðurstaðan var sú að útinámið hafi verulega 
góð áhrif á nemendurna og að þau væru varanleg.  Þess vegna er það 
mjög áhugavert að skoða hvaða áhrifaþættir eru hér á ferðinni. Útinám 
getur líka stuðlað að samþættingu námsgreina þar sem lögð er áhersla á 
að efla alhliða þroska einstaklinga þar sem nemendur taka þátt í 
skapandi vinnu sem styrkir bæði líkamlegan og andlegan þroska þeirra. Í 
Aðalnámskrá grunnskóla frá 2012 er lögð áhersla á að skólar samþætti 
útikennslu við skólanámskrá sína með það að markmiði að kynna 
nemendum nánasta umhverfi og efla vitund og virðingu fyrir því.   

Það er því umhugsunarefni af hverju útikennsla sé ekki stunduð sem 
reglulegt skólastarf í öllum skólum landsins. Þó sjáum við útikennslu 
framkvæmda sem kennsluaðferð í nokkrum skólum og útinám því 
stundað að einhverju marki. Hvað er það sem hindrar?? Það má nefna 
margt, og fær að bíða betri tíma, en það virðist sem stefna 
skólastjórnenda og sjálfsákvörðunarvald kennara hafa mikið að segja. 
Áhugasamir skólastjórnendur eru því miklir áhrifavaldar um framgang 
útinámsins á Íslandi  Vitað er að áhugi á útivist og útilífi meðal 
landsmanna hefur aukist mikið og áhugasamir einstaklingar 
„útivistarfólk“ innan skólakerfisins hafa tekið þessari nálgun eða 
kennsluaðferð opnum örmum. Víða er því útinám í fullum gangi 
samhliða öðrum hefðbundnum kennsluaðferðum.  

ÚtiNáman 

Samtök áhugafólks um útinám  

Af hverju er ekki útinám í öllum skólum? 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 
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Náttúruskóli Reykjavíkur hefur um árabil 
unnið að eflingu útináms í Reykjavík. Eitt af 
þeim verkefnum sem Náttúruskólinn tekur 
þátt í  er ECORoad - Improving education for 
sustainable development through 
development of school culture.  

Ártúnsskóli, ásamt skólum frá Finnlandi, 
Belgíu og Englandi, er þátttakandi í 
verkefninu. Verkefnið hófst í september 2016 
og hlaut Erasmus+ styrk til þriggja ára.  

Markmið verkefnisins er að bæta menntun í 
sjálfbærni með þróun á  skólasamfélaginu 

sem heild. Verkefnið er tvískipt. Annars vegar 
er um að ræða námsdvöl kennara í skólum 
sem taka þátt í verkefninu og hins vegar 
vinnufundi þar sem fram fer upplýsingaöflun, 
undirbúningur og fræðsla sem m.a. verður 
nýtt í gerð handbókar. 

Undirbúningsfundur var haldinn í Belgíu s.l. 
september þar sem lokahönd var lögð á 
spurninglista sem notaðir verða sem mats 
tæki í verkefninu. Í nóvember fór svo fyrsti 
kennarahópurinn frá Ártúnsskóla til 
námsdvalar í Englandi. Þeir sem hafa áhuga á 
að fylgjast með framvindu verkefnisins geta 

gert það á heimasíðunni 
www.ecoroad.weebly.com þar sem finna má 
upplýsingar um markmið og skipulag, 
þátttakendur hérlendis og erlendis og 
framvindu verkefnisins.  

 

 

 

 

 

 

 

EcoRoad – leið til sjálfbærni  
eftir Hafsteinn Grétarsson (hafsteinn.h.gretarsson@reykjavik.is) 

http://www.ecoroad.weebly.com/
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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 FRÉTTABRÉFIÐ 
HAFÐU SAMBAND  

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

