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Úti er inni
- Fréttabréf um útinám í Reykjavík
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Útinám á öllum árstíðum og ólíkum aðstæðum
eftir

Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is)

Gleðilegt ár góðir hálsar
Nú er enn eitt nýtt ár gengið í garð með
nýjum áskorunum í útikennslu og útinámi.
Dagsbirtan er reyndar stutt á þessum
árstíma og snjóleysið sem verið hefur
viðvarandi hér á stór-Gufunesbæjarsvæðinu
bætir ekki úr skák. Það er myrkur fram til kl:
10.00 á morgnana og farið að skyggja aftur
kl: 16.00. Í fyrra var öðruvísi um að litast. Þá
var hér mikill snjór og hann endurkastaði
birtunni talsvert auk þess sem hann setti
mikinn svip á umhverfið.
En allt hefur sinn sjarma. Er hægt að fara út
í myrkrið og rigninguna með skólabekkinn
og stunda útikennslu? Jú, svo sannarlega.
Þó auðvitað sé auðveldara að vera alltaf í
góðu veðri og sól, þá kemur bara annað í
staðinn þegar aðstæður eru svona og
íslenska veðráttan býður ekki uppá neitt
betra. Hvernig væri að nýta þá mögnuðu
fjölbreytni sem íslenskt veðurfar býður
okkur? Það er eiginlega ágætis útikennsla
aðeins að fara út og finna fyrir
náttúruöflunum og öðrum aðstæðum en við
erum vön.
Myrkrið og dimmviðrið gerir líka vasaljós,
hausljós og lítið bál oft að þeim verkfærum
sem breyta umhverfinu
og gera
útikennsluna að nýju ævintýri. Langir
skuggar, eldsbjarminn, flöktandi ljós og
spennandi verkefni eða ratleikur gerir lítinn

útileik eða viðfangsefni að ögrandi verkefni
og spennandi ævintýri.
Ekki þarf að fara langt frá skóla eða
frístundaheimili til að finna skemmtilega staði
sem taka stakkaskiptum í rökkrinu og verða
að framandi umhverfi fyrir nemendurna.
Notum nærumhverfið. Lítill skógarlundur í
nágrenninu, jafn vel inni á skólalóðinni eða
bakhlið skólans getur virkað vel og það þarf
ekki að fara lengra.
Höfuðljós, vasaljós og bálskál eru því
græjurnar sem virka best á þessum árstíma.
Þau eru líka búnaður sem hefur orðið ódýrari
á síðustu árum og skólarnir ættu að geta
eignast 15 – 20 ljós og eina bálskál án teljandi
útgjalda. Þegar allir í hópnum eru þannig
búnir skapast skemmtileg hópkennd og
börnunum finnst spennandi að fara um með
ljósfærin í rökkrinu. Nýtum því ólíkar
aðstæður og árstíðir til að fá fjölbreytni í
útinámið.

(bls: 2)
Markmiðið er að læra úti- og ævintýranám
Vettvangsnemar frá HÍ taka þátt í starfi
útivistardeildarinnar í Gufunesbæ og segja hér frá
náminu sínu.
(bls: 2)
Út vil ek – námskeið í útinámi á vorönn 2017
Nú fara útináms námskeiðin á vorönn bráðum að koma
í ljós. Gert er ráð fyrir fjölda námskeiða en skipulag á
námskeiðum er í fullum gangi.
(bls: 3)
Útivist í borgarumhverfi
Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi og formaður
umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur, fjallar um
áherslur í útivistarmálum Reykjavíkurborgar
(bls: 4)
Framtíðarhlutverk Gufunesbæjar í útivist og
útinámi
Atli Steinn Árnason, framkvæmdastjóri Gufunesbæjar
segir frá skýrslu um framtíðarhlutverk Gufunesbæjar í
útivist og útinámi.
(bls: 5)
Vetrardagskrá 2017 - Álfar, huldufólk og
goðafræði í Gufunesbæ
Nils Óskar Nilsson segir frá því sem er verið að bralla í
Gufunesbæ. Vetrardagskráin í fullum gangi.
(bls: 6)
Málþing: Lærum hvert af öðru
Samtök áhugafólks um útinám og Gufunesbær standa
fyrir málþingi um útinám n.k. fimmtudag.
(bls: 7)
Útinám í sögulegu ljósi
Ævar Aðalsteinsson kíkir í sögubækur og athugar með
stöðu útináms hér á árum áður.
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Markmiðið er að læra úti- og ævintýranám

Vettvangsnemar frá HÍ taka þátt í starfi
útivistardeildarinnar í Gufunesbæ

eftir Kristínu Kristinsdóttur (kkristinsdottir92@gmail.com)
og Magneu Kristínu Snorradóttur (magnea.kr.s@gmail.com)

Náttúran er eign okkar allra og er engum
óviðkomandi. Mikilvægt er að kenna börnum og
unglingum að umgangast náttúruna af virðingu.
Við erum nemar á loka önn í tómstunda- og
félagsmálafræði og erum núna í vettvangsnámi hjá
Gufunesbæ. Í náminu okkar er kenndur áfangi sem
heitir Útinám, náttúra og reynsla og vakti áfanginn
enn frekari áhuga okkar á útinámi og hafði á áhrif á val
okkar á vettvangsstað og lokaverkefni.
Markmið áfangans er að kenna nemendum um
almenna útivist, hvernig nota má úti- og ævintýranám
í tengslum við hópþróun, félags- og persónuþroska.
Lögð er áhersla á að kenna nemendum að skipuleggja
og framkvæma útivistarviðburði og að nemendur nýti
útiveruna í starfi. Farið er yfir hugmyndafræði og gildi
útilífs, úti- og ævintýranáms í starfi með fólki. Við
fáum tækifæri til þess að æfa okkur að undirbúa og
framkvæma viðburði tengda útiveru.
Eitt af verkefnum áfangans var samstarfsverkefni
háskólans, Lindaskóla og Útilífsmiðstöðvar skáta á
Úlfljótsvatni. Við fórum í Lindaskóla í fjögur skipti og
hittum þar hóp af börnum í dægradvöl og fórum með
þau út í dagskrá sem við höfðum búið til. Upplifun
barnanna var skemmtileg og komu þau hress og kát til
baka í skólann og sögðu vinum sínum frá því sem við
höfðum verið að gera. Verkefnið var gefandi og gaman
að vera í samstarfi við þá sem hafa áhuga á útinámi.
Farnar voru tvær ferðir yfir önnina þar sem boðið var
upp á gistingu í tjaldi eða skála en þessar ferðir eru
skipulagðar af kennurunum í samstarfi við nemendur. Í
þessum ferðum mynduðust nánari og dýpri tengsl á
milli okkar bekkjarfélaganna og eru þetta minningar
sem við hugsum um þegar við ljúkum náminu nú í vor.
Ferðir af þessu tagi sýna okkur hvernig hópatengsl
verða miklu sterkari þegar hópur öðlast sameiginlega
reynslu.
Vettvangsnámið í Gufunesbæ hefur verið fjölbreytt og
skemmtilegt. Við höfum fengið að taka þátt í störfum
útideildarinnar. Þessa dagana er Vetrardagskrá í gangi
og margir hópar koma hingað í útikennslu. Auk þess
höfum
við
heimsótt
frístundaheimili
og
félagsmiðstöðvar Gufunesbæjar í Grafarvogi.
Í útideild Gufunesbæjar er mikil þekking og reynsla á
sviði útikennslu og útiveru sem nýtt er í leik og starfi.
Meginhlutverk útideildarinnar er að hvetja til
útikennslu á öllum skólastigum. Aðstaðan við
Gufunesbæ hentar vel en svæðið er í stöðugri þróun.
Útivera verður sífellt mikilvægari í þessu
þróunarsamfélagi sem við búum í og hvetjum við alla
til þess að fara út að leika, maður er aldrei of gamall
fyrir það.

Út vil ek
Námskeið í útinámi á vorönn 2017
Frístundamiðstöðin í Gufunesbæ / Náttúruskóli Reykjavíkur munu skipuleggja stutt
útinámis námskeið fyrir kennara og leiðbeinendur nú á vorönn 2017. Fjölbreytt
námskeiðin verða í boði. Námskeiðin byrja eftir páska og standa fram undir lok maí.

Meðal viðfangsefna:











Grunnnámskeið – hvað er útinám?
Útieldun – opnar hlóðir og útieldhús
Ævintýranám og „actionleikir“
Fuglafræði
"Lesið í skóginn, tálgað í tré"
Útieldun fyrir lengra komna
Stærðfræði sem útinám
Spírur, snæri, hengirúm og skýli
Rathlaup – orientering
o.fl… 

Nánari upplýsingar koma í næsta fréttabréfi (apríl) og á
heimasíðu Gufunesbæjar þegar nær dregur.
(www.gufunes.is).
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Útivist í borgarumhverfi
eftir Hjálmar Sveinsson, (hjalmar.sveinsson@reykjavk.is)

Borgarfulltrúi og formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur

Það hefur verið einstök tíð til útivistar í
mest allan vetur á höfuðborgarsvæðinu
og Reykvíkingar hafa svo sannarlega
kunnað að njóta þess. Þeir sem eiga leið
um útivistarsvæðin okkar í Fossvogsdal,
Elliðaárdal og Laugardal hafa séð ótal
hópa ganga sér til heilsubótar, skokka,
hlaupa og hjóla. Margir eru með
höfuðljós í svartasta skammdeginu. Það
er ævintýralegt að sjá alla þessa ljósaröð
kljúfa vetrarmyrkrið sem er reyndar á
hröðu undanhaldi þegar þetta er skrifað.
Undanfarinn áratug hefur verið byggt upp víðfemt og öruggt
stígakerfi fyrir alla þessa hreyfiþörf Reykvíkinga. Síðasta vor voru
opnaðar göngu- og hjólabrýr yfir Elliðaárnar, rétt við gamla
rafveituhúsið. Haustið 2013 voru opnaðar brýr yfir Elliaðárósa.
Þessar
brúarframkvæmdir
hafa
reynst
frábærar
samgöngubætur. Á næstu misserum verður lögð hjóla og
göngubrú yfir Elliðaárnar upp í Víðidal þar sem heitir Dimma og
það mun koma brú yfir Fossvoginn sem tengir Kársnesið í
Kópavogi við Vatnsmýrarsvæðið og þar með háskólana tvo,
Landspítalann, nýjan og gamlan, og miðborgina. Þetta eru miklir
brúartímar
Hver hefði trúað því fyrir cirka 10 árum að þörf væri á svo
umfangsmiklu stíga- og brúarkerfi. Hver hefði trúað því að
Reykjavík gæti verið frábær útivistarborg, hver hefði trúað því að
svo margir Reykvíkingar nytu þess að hreyfa sig, finna fyrir
veðrinu, myrkrinu, rigningunni úti í borginni?
Umhverfis og skipulagssvið borgarinnar hélt í janúar fund á
Kjarvalsstöðum þar sem rætt var um Reykjavík sem
útivistarborg. Þetta var hluti af fundarröð sviðsins sem kallast
“Heimkynni okkar – Borgin”. Á fundinum sagði Jón Gauti
Jónsson fjallaleiðsögumaður frá frábærum útivistarsvæðum í
næsta
nágrenni
við
borgina.
Áslaug
Traustadóttir
landslagsarkitekt
ræddi um tengsl borgarskipulags,
gatnahönnunar og lýðheilsu. Hún færði rök fyrir því að ekki er
nóg að skipuleggja græn útivistarsvæði í borginni heldur þurfi
sjálf gatan sem þú býrð við og hverfið þitt að vera þannig að þig
langi út. Síðast en ekki síst sagði sagði Gunnþóra Ólafsdóttir
mannvistarlandfræðingur frá merkilegum rannsóknum sem hún,
ásamt öðrum, hefur staðið fyrir. Þær leiða í ljós að markviss
útivist er enn líklegri en líkamsrækt innandyra til að vinna gegn
hjarta- og æðasjúkdómum og veikindum sem geta verið
fylgikvillar streitu og álags. Möguleikar borgarbúa til útivistar
skipta því miklu máli.
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Framtíðarhlutverk Gufunesbæjar í útivist og útinámi
eftir Atla Stein Árnason (atli.steinn.arnason@reykjavik.is)

Þann 28. september s.l. skilaði starfshópur tillögum til Skóla- og
frístundaráðs
Reykjavíkur
um
framtíð
og
hlutverk
frístundamiðstöðvarinnar Gufunesbæjar í útivist og útinámi. Hlutverk
starfshópsins var m.a. að leggja fram heildstæða stefnumótun um
markmið og hlutverk Gufunesbæjar sem miðstöðvar útivistar og
útináms og að skilgreina þjónustustig og þörf fyrir uppbyggingu
fjölnota útivistarsvæðis, húsnæðis og aðstöðu. Gufunesbær hefur í
gegnum tíðina unnið mikið með útivist og útinám auk þess að vera
leiðandi í uppbyggingu á útivistarsvæði í kringum bæinn. Vinna hópsins
var því mikilvæg til að halda áfram þróun starfseminnar og svæðisins í
heild og leggja fram stefnu um uppbyggingu til framtíðar.
Í tillögum starfshópsins er lagt til að Gufunesbær hafi í framtíðinni
tvenns konar hlutverk varðandi útivist og útinám í borginni. Annars
vegar að Gufunesbær starfræki svokallaðan „frístundagarð“ en hann
yrði eftirsóknarverður vettvangur fyrir alla aldurshópa til að stunda
fjölbreytta útivist og frístundaiðkun, árið um kring og hins vegar að í
Gufunesbæ yrði starfrækt þekkingarstöð sem hafi það hlutverk að efla
og styrkja þekkingu starfsfólks í skóla- og frístundastarfi borgarinnar
varðandi útivist og útinám.
Lagt er til að frístundagarðurinn verði starfræktur allt árið um kring þar
sem ungir sem aldnir geti notið gæða frístundar á jákvæðan og
heilbrigðan hátt. Þá er áhersla lögð á fjölskylduvænt umhverfi og að

aðstæður séu með þeim hætti að þær hvetji til samveru og útiveru auk
þess að stuðla að aukinni hreyfingu og lýðheilsu. Starfsemin þyrfti að
taka mið af ólíkum þörfum og áhugasviðum borgarbúa í frítíma og
leitast eftir að bjóða upp á fjölbreytta tengingu við almenningsíþróttir
og jaðarsport. Þá væri garðurinn byggður upp með þeim hætti að hann
yrði vettvangur menningar og viðburða m.a. í formi útitónleika og
leiksýninga.
Starfsemi Þekkingarstöðvarinnar fælist m.a. í ráðgjöf og stuðningi til
starfsfólks starfsstaða SFS á sviði útivistar og formlegs og óformlegs
útináms. Hlutverk hennar væri einnig að kortleggja allt það starf sem á
sér stað innan borgarinnar og gera það sýnilegt öðrum auk þess að
standa fyrir námskeiðum og kynningum og deila reynslu milli aðila á
vettvangi með ýmsum hætti. Þannig verði stuðlað að samtali og aukinni
þróun útivistar og útináms innan SFS.
Skýrslan í heild setur fram spennandi framtíðarsýn sem dregur fram
kosti þessa frábæra útivistarsvæðis í borgarlandinu. Næstu skref felast í
að forgangsraða og vinna að innleiðingaráætlun í samráði við borgarráð
og fagsvið borgarinnar sem að málinu koma. Hægt er að skoða
skýrsluna í heild sinni inn á innri vef borgarinnar en slóðin er:
http://reykjavik.is/utilif-afthreying-og-menning-i-gufunesbae-skyrslastarfshops
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Vetrardagskrá 2017 - Álfar, huldufólk og goðafræði í Gufunesbæ
eftir Nils Óskar Nilsson (nils@reykjavik.is)

Nú þegar tími Þorrans hefur gengið í garð þá
hefur vetrardagskrá Gufunesbæjar farið í
gang í annað sinn. Að þessu sinni er dagskráin
af tvennum toga: Álfa- og huldufólksbyggðin
og síðan Þorrinn og goðafræði.
Boðið var upp á Álfa- og huldufólksbyggðina í
fyrsta skipti á síðasta ári en ákveðið var að
endurtaka dagskrána á þessu ári vegna góðra
undirtekta. Leiðangurinn upp í byggðina er
um hálfur kílómetri en farið var í gegnum
trjáþyrpingar, votlendi og stórgrýti. Til þess
að komast á áfangastað þurftu hóparnir að
fara yfir brú sem liggur yfir mesta votlendið
en þar reyndi á jafnvægi og samhæfni. Hjá
byggðinni var lesin álfasaga fyrir hópana
ásamt því að spjalla um samskipti manna og
álfa. Álfa- og huldufólksbyggðin var miðuð
við leikskólaaldur þó að fyrstu bekkir
grunnskólans hafi einnig nýtt sér þennan lið.

Þorrinn og goðafræðin samanstóð af leik þar
sem hóparnir upplifðu íslenska menningu og
náttúru í gegnum þjóðsögu og vettvangsferð.
Hóparnir voru leiddir inn í leikinn með spjalli
um Þorrann og tengsl hans við goðafræði.
Lesin var síðan sagan af því þegar Þór glataði
Mjölni og unnið með lykilorð úr sögunni í leik
á svæðinu þar sem hóparnir hlupu um og
leystu verkefni. Þorrinn og goðafræðin var
miðuð við fyrstu tvo bekki grunnskólans og
frístundaheimilin.
Markmiðið með Vetrardagskránni var að
bjóða upp á skemmtilega dagskrá í
náttúrulegu umhverfi sem fól í sér hreyfingu
og tengingu við aðalnámsskrá leik- og
grunnskóla. Heimsókn skólabarnanna lauk
síðan með hressingu í stóru topptjaldi sem
staðsett var inn í Lundi.
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Útinám í sögulegu ljósi
eftir

Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is)

Höfundur hefur haft bæði gagn og þó nokkuð
gaman af að rýna í sögu útikennslu og
útináms. Í þessu fyrsta fréttabréfi ársins 2017
birtist fyrsta greinin sem fjallar um þetta
skemmtilega efni; útikennsla í sagnfræðilegu
ljósi. Það er oft sagt að gott sé að
endurspegla framtíðina í fortíðinni og reyna
að læra af því sem vel hefur tekist.
Margir fræðimenn aftur í aldir hafa verið
hlynntir kennslu í náttúrulegu umhverfi.
Nefna má Aristóteles sem uppi var á þriðju
öld
fyrir
Kristsburð,
einn
fremsta
náttúruvísindamann síns tíma, en hann hafði
þá sýn að nám ætti sér best stað í náttúrunni
sjálfri. En frá því um miðja átjándu öld hefur
verið hægt að greina grænar bylgjur sem áhrif
hafa haft á útivist, útikennslu og
útivistarsvæði.
Um aldir ríkir samfélagsleg stöðnun á Íslandi.
Landið var á mörkum hins byggilega heims.
Þjóðin glímdi við fátækt, sjúkdóma og fáfræði
og fáir mennta og fræðimenn komu til
Íslands.
Upp
úr
umróti
þjóðfélagsbreytinganna í Evrópu á 18. öld
berast nýir straumar og íslendingar fá nýjar
hugmyndir og verkkunnáttu frá öðrum
þjóðum. Landsmenn fara að ráða eigin
málum sem hefur áhrif á marga þætti
þjóðlífsins, meðal annars skóla og uppfræðsla
almennings. Þó iðnbyltingin hafi hafist í
Evrópu á 18. öld þá hefst hún ekki á Íslandi
fyrr en hundrað árum síðar, síðla á 19. öld.
Þessar breytingar hafa mikil áhrif og
umhverfisvitund vaknar.
Íslenska skólakerfið fylgdi síðan fast á eftir í
tengslum við þessa þróun. Íslenskir
skólamenn fóru til annarra landa og sóttu sér
fræðslu og menntun og báru heim nýja

strauma sem komu fram í skrifum þeirra um
kennslumál. Kennslan færðist líka til
nútímalegri hátta, skólahús voru byggð og
kennarastarfið breyttist mikið. Útikennsla
eða „vettvangsferðir“ urðu fljótlega hluti af
skólastarfinu og íslenskir kennarar reyndu líka
að tileinka sér þennan hluta kennsluaðferða
sem farið var að skrifa um og kenna víða um
lönd. Þjóðfélagsbreytingarnar og þátttaka
almennings í útivist og ferðalögum áttu því
hér stóran hlut að máli.
Um upphaf og alfyrstu skref sem tekin voru á
Íslandi í skipulögðu útinámi og útikennslu má
finna dæmi og skrifaðar heimildir frá lokum
19. aldar. Ögmundur Sigurðsson, sem síðar
varð skólastjóri Flensborgarskólans (forveri
Kennaraskólans), skrifar um útinám í Tímarit
um menntamál 1889. Þar leggur hann áherslu
á útikennslu og nefnir hana meðal annars í
greininni Um landafræðikennslu alþýðu.
Ögmundur talar þar um nýjar kennsluaðferðir
þar sem tekið var tillit til þroska
einstaklingsins og verklegra þátta í námi.
Meðal annars gagnrýnir hann
þurrt utanbókarstagl við landa- og
náttúrufræðikennslu og leggur til
að „hverjum nemenda sé komið til
sjálfsrannsókna á náttúrunni og að
hver kennari þurfi að hafa svo
mikið vald yfir námsgreininni að
hann geti talað til nemenda án
þess að vera bundinn við
kennslubókina“ .
Eftirmaður Ögmundar var Séra
Magnús Helgason skólastjóri
Kennaraskólans.
Með
skólastjórastarfinu 1908 varð hann
um leið einn af frumkvöðlum

bættrar kennslufræði á Íslandi. Hann skrifaði
bókina „Uppeldismál til leiðbeiningar
barnakennurum og heimilum“, sem út kom
1919, þar sem hann mælir með nýjum
kennsluaðferðum á ýmsum sviðum. Það má
velta því fyrir sér hvort hér séu á ferðinni áhrif
frá hinum erlendu fræðimönnum sem voru
farnir að skrifa um reynslunám og að hverfa
frá þeim utanbókarlærdómi sem áður hafði
tíðkast. Í bókinni, sem er einskonar handbók
og leiðbeiningarit fyrir þá sem sinna kennslu,
eru mörg atriði þar sem Magnús hvetur
ákveðið til útikennslu og reynslunáms,
útivistar og náttúruupplifunnar í sambandi við
kennsluaðferðir ólíkra kennslugreina. Þá
leggur hann ríka áherslu á að börnin læri í
gegnum eigin skynfæri og að börnin kynnist
nærumhverfi sínu, „því að við það munu
börnin læra þannig af eigin sjón í
heimahögum, er svo allt hitt miðað, sem þau
eiga ekki kost á að sjá“.

Með því að skoða nútíðina í sögulegu ljósi þá
má oft fá góðan skilning á viðfangsefninu.
Það virðist vera að hvatt hafi verið til útináms
og útikennslu á Íslandi fyrr en mann grunar.
Útikennsla virðist byrja með fyrstu
fræðslulögunum 1907 og útikennsla virðist
vera þekkt kennsluaðferð. Enda er ljóst að
fræðin byggja á gömlum grunni og þeim
gildum sem upplýst vestræn samfélög voru
farin að tileinka sér á þessum tíma og íslenskt
skólaumhverfi virðist taka hlutdeild í því.
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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
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