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Úti er inni
- Fréttabréf um útinám í Reykjavík

12.apríl 2017
Í ÞESSU TÖLUBLAÐI:

Útikennsla er aðferð sem býður uppá reynslutengt
nám og þverfaglega nálgun í kennslu
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is)

Nú er enn eitt nýtt ár gengið í garð með
nýjum áskorunum í útikennslu og útinámi.
Útinám og útikennsla hefur á síðustu árum
orðið meira áberandi í íslensku leik- og
grunnskólastarfi. Áhugi á útivist og útilífi
meðal landsmanna hefur aukist mikið og
áhugasamir
einstaklingar
innan
skólakerfisins hafa tekið þessa nálgun eða
kennsluaðferð opnum örmum. Víða er því
útinám í fullum gangi samhliða öðrum
hefðbundnum kennsluaðferðum.
Útinám eða útikennsla er eins og nafnið
gefur til kynna kennsla eða nám sem fram
fer utandyra t.d. inni á skólalóðinni eða úti í
náttúrunni og er stundað bæði á leik- og
grunnskólastigi. Áherslumunur er talsverður
sem tengist aldri og þroska barnanna. Í
leikskólanum tengist útinámið oft leiknum
sem notaður er til að læra, meðan að í
grunnskólanum er útikennslan notuð á
þverfaglegann hátt með samþættingu
námsins.
Þegar minnst er á útinám koma oft fram
ákveðnar staðalhugmyndir. Gamla góða
vettvangsferðin sem farin var á vorin er ekki
sú útikennsla sem við getum kallað því
nafni. Nei, frekar sjáum við ef til vill fyrir
okkur nemendahópinn fara út á skólalóðina
til að vinna ákveðin verkefni sem tengd eru
fjölbreyttum námsgreinum annaðhvort í
hópum eða tveir og tveir saman. Þá er
nágrenni skólans oft vettvangur útinámsins.

Með þeim hætti er hægt að gera útikennslu
að reglubundinni aðferð í skólastarfinu þar
sem nýta mætti þætti úr þrepamarkmiðum
Aðalnámskrár.
Útinám á sér langa sögu og margir fræðimenn
hafa sagt að hér sé á ferðinni kennsluaðferð
sem byggir á reynslu og upplifun nemandans
og hentar nemendum sem ekki njóta sín í
hefðbundnu skólaumhverfi. Útikennsla er
þess vegna aðferð sem býður uppá
reynslutengt nám og þverfaglega nálgun í
kennslu.

(bls: 2)
Hindranir í útinámi.
Ævar Aðalsteinsson skrifar um hindranir í útinámi. Það
þarf ekki að fara langt og látum ekki hindranir koma í
veg fyrir fyrsta skrefið í útinámi og útikennslu.
(bls: 3-4)
Út vil ek – námskeið í útinámi á vorönn 2017
Nú hafa verið skipulögð á vorönn 2017 röð námskeiða
hér í Gufunesbæ sem hugsuð eru sem hvatning og
innblástur fyrir þá kennara sem langar til að bæta sína
kunnáttu. Námskeiðin eru einnig fyrir þá sem vilja fara
út á þessar skemmtilegu brautir útináms og útikennslu.
(bls: 5)
Vorið nálgast og vetur kveður
Í vetur hefur stundum verið sumarblíða og auð jörð.
Þess á milli hefur kyngt niður snjó svo allt hefur farið á
kaf. Nils Óskar Nilsson segir nýjustu fréttir frá
Gufunesbæ.
(bls: 6)
Málþing Samtaka áhugafólks um útinám
Lærum hvert af öðru - Samtök áhugafólks um útinám
og Frístundamiðstöðin Gufunesbær stóðu saman að
málþingi um útinám í Hlöðunni við Gufunesbæ síðast
liðin febrúar.
(bls: 7-8)
Þrjár grænar bylgjur
Fræðimenn sem skoðað hafa þróun útivistar og
útináms hafa getað greint breytingar á útivistarhegðun
almennings í Evrópu í þremur svo kölluðum Grænum
bylgjum. Ævar Aðalsteinsson rýnir í sögu útinámsins.
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Hindranir í útinámi
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is)

Það er oft mikil áskorun fyrir kennara að bregða út af hefðbundnu
kennsluskipulagi, innsetningu, hefðbundinni verkefnavinnu og venjulegu
námsmati ásamt þeim kennsluaðferðum sem tíðkast hafa í íslensku
skólakerfi. Þrátt fyrir aukna umræðu um holla útivist og umhverfismál er
útinámi lítið sinnt í mörgum skólum. Þó eru tilmæli um útinám og
útikennslu í Aðalnámskrá grunnskóla og allir hafa upplifað góð áhrif
útiverunnar, bæði nemendur og kennarar.
En hvað er það sem kemur í veg fyrir að farið sé út úr skólastofunni eða
íþróttasalurinn yfirgefinn öðru hverju? Mikið meira hefur verið skrifað og
fjallað um kosti þess að stunda útikennslu heldur en að fjallað sé beinlínis
um gallana og þær hindranir sem við er að etja. Hér á eftir eru talin upp
nokkur atriði sem fengin eru úr bókinni Interdiciplinary Teaching
Through Outdoor Education, sem gefin var út 2006, auk reynslu
höfundar af starfi með kennurum og leiðbeinendum.
Útikennsla er lítið kennd á Menntavísindasviði: Í 5 ára námi
kennaranema á Menntavísindasviði fer ekki mikið fyrir leiðsögn í
útikennslu eða útinámi.
Stefna skólastjórnenda: Í íslenska skólakerfinu eru völd og áhrif
skólastjóra mjög mikil. Hann ber ábyrgð á starfi skólans og virðist geta
haft mikil áhrif á stefnu og stjórn skólans.
Ákvörðun kennara um kennsluaðferðir: Kennarar fylgja námskrá, en er
að miklu leyti í sjálfsvald sett hvernig kennslan er framkvæmd.
Óttinn við að missa tökin á kennslunni: Margir kennarar eru óttaslegnir
yfir því að missa tökin á kennslunni og að erfitt verði að halda uppi
góðum aga.
Að fara út í annað umhverfi: Margir kennarar venjast skólastofunni og
finnst best að vera alltaf við kennsluna í sama umhverfinu og helst í sömu
skólastofunni.
Öryggi nemenda: Það getur valdið kennurum áhyggjum að finnast þeir
ekki geta tryggt öryggi nemenda. Kennarar geta ekki tryggt nemendum
fullkomið öryggi, hvort sem er úti eða inni, en áhyggjur þeirra vaxa við að
vera utandyra.
Meiri kostnaður: Góð útikennsla krefst þess að hafa einhverja aðstöðu
utandyra sem hönnuð er fyrir útikennsluna og kostar þá einhverjar
fjárhæðir að útbúa.
Tímaskortur og aðþrengd stundaskrá: Með auknum námskröfum og
stöðugu námsmati hefur tímaskortur orðið meira áberandi í
skólastarfinu.
Þverfagleg nálgun: Útinám felur í sér þverfaglega nálgun í kennslu og
krefst því samvinnu og tíma kennara þar sem þeir skipuleggja kennsluna í
sameiningu.
Ef þú vilt prófa útikennslu í þínum bekk þá er best að taka lítil skref í
byrjun og þreifa sig áfram. Þá mun þetta ganga vel.
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Út vil ek
Vorönn 2017 ( Tímabil: 25. apríl - 1. júní )
Nánari upplýsingar um námskeið má fá í síma 411-5600 eða uti@gufunes.is.

Námskeið í útinámi

Skráning á www.gufunes.is
Grunnnámskeið – hvað er útinám?

Grenndarskógar í skóla- og frístundastarfi

Guðrún María Ólafsdóttir verkefnisstjóri útikennslu í
Gufunesbæ
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: 25. apríl - þriðjudagur kl: 15.00 - 17.00 í
Gufunesbæ

Ólafur Oddsson fræðslustjóri Skógræktarinnar og
verkefnisstjóri „Lesið í skóginn“
Fjallað er um útvegun grenndarskóga í borginni, hverjir standa
að þverfaglegu samstarfi um skógartengt útinám, hver gerir
hvað og hvernig. Hvernig er hægt að fá grenndarskóg,
grenndarskógarsamningur, námskeið fyrir starfsfólk um
notkun grenndarskógarins, hvað má, hvað ekki má, aðstaða og
búnaður til vinnu og náms í grenndarskógi, efnisbankinn,
vistfræði grenndarskóga, skógarhirða og nytjar. Ætlað þeim
sem vilja kynna sér notkun grenndarskógar í skóla- og
frístundastarfi og hyggjast nýta hann í starfi og hvernig
þverfaglegu samstarfi aðila í borginni er háttað s.s er varðar
fræðslu, ráðgjöf og stuðning við skógartengt útinám. Bókin
Lesið í skóginn- tálgað í tré er lögð til grundvallar á
námskeiðinu ásamt öðru efni úr námskrá.
Dagsetning: 4. maí - fimmtudagur kl: 15.00 - 17.00 í
Gufunesbæ

Útivist, fjör og fróðleikur Náttúrubarnanámskeið
Dagrún Ósk Jónsdóttir yfirnáttúrubarn og skólastjóri
Náttúrubarnaskólans á Ströndum
Náttúrubarnaskólinn var stofnaður á Ströndum sumarið
2015. Náttúran er ævintýraheimur og þar gerist ýmislegt
skrýtið og skemmtilegt. Í Náttúrubarnaskólanum lærir maður
með því að sjá, snerta og upplifa! Nemendur fá að kynnast
þessu skemmtilega verkefni og hvað það er auðvelt og
lærdómsríkt að fara með börnin út í náttúrulegt umhverfi þar
sem alltaf er nóg að gera.
Dagsetning: 27. apríl - fimmtudagur kl: 15.00 – 17.00 í
Gufunesbæ

Stærðfræði sem útinám
Inga Ævarsdóttir Ms. nemi í útikennslu og útinámi
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.
Dagsetning: 2. maí - þriðjudagur kl: 15.00 - 17.00 í
Gufunesbæ

Samþætt skapandi skógarstarf
Ólafur Oddsson fræðslustjóri Skógræktarinnar og
verkefnisstjóri „Lesið í skóginn“.
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 nota í einstök verkefni
og hvernig á að klippa/saga greinar af trjám/runnum þannig að
það styðji við heilbrigði gróðursins. Fléttað er inn fræðslu um
sjálfbærni í skógarstarfi. Námskeiðið er fyrst og fremst kynning
fyrir leiðbeinendur/kennara á því hvernig nota má tálgun fyrir
börn, 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.
Dagsetning: 9. maí - þriðjudagur kl: 15.00 - 17.00 í
Gufunesbæ

Útieldun – opnar hlóðir og útieldhús
Margrét Lára Eðvarðsdóttir smíða- og útinámskennari
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. maí - fimmtudagur kl: 15.00 - 17.00 í
Gufunesbæ
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Út vil ek
Vorönn 2017 ( Tímabil: 25. apríl - 1. júní )
Nánari upplýsingar um námskeið má fá í síma 411-5600 eða uti@gufunes.is.

Skráning á www.gufunes.is

Námskeið í útinámi

Mennntun til sjálfbærni – hagnýt dæmi
tengd jarðvegsvernd og sjálfbærri þróun
Guðrún Schmidt - náttúrufræðingur og MA í menntun til
sjálfbærni. Fræðslufulltrúi hjá Landgræðslu ríkisins
Markmið námskeiðsins er að efla kennara í því að stunda
menntun til sjálfbærni eins og gerðar eru kröfur um í
aðalnámskrá. Farið verður yfir markmið og kennsluaðferðir
sem einkenna menntun til sjálfbærni og hvernig þróa má
verkefni í umhverfismennt yfir í kennslu í menntun til
sjálfbærni. Til þess að yfirfæra hugmyndafræðina um
menntun til sjálfbærni yfir á kennslu í skólum verða tekin
dæmi sem tengjast jarðvegsvernd og sjálfbærri þróun.
Dagsetning: 15. maí - mánudagur kl: 15.00 - 17.00
Gufunesbæ

Ævintýra „aktion“ námskeið
Samuel Ludger Levesque ævintýra- og útinámskennari
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 frístundamiðstöðvarinnar
Kringlumýri í Reykjavík. Þar stendur hann fyrir skemmtilegu
„aktion“ starfi með starfsfólki og börnum. Á námskeiðinu
kynnumst við hugmundafræðinni og helstu aðferðunum.
Dagsetning: 23. maí - þriðjudagur kl: 15.00 - 17.00 í
Gufunesbæ

Útieldun fyrir lengra komna
Fuglafræði
Snorri Sigurðsson – vinnur á umhverfissviði Reykjavíkur
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? Mæting við
Grafarvogskirkju.
Dagsetning: 16. maí - þriðjudagur kl: 15.00 - 17.00 í innri
hluta Grafavogs

Guðmundur Finnbogason útimatreiðslukennari
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 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: 30. maí - þriðjudagur kl: 15.00 - 17.00 í
Gufunesbæ

Spírur, snæri, hengirúm og skýli
Rathlaupanámskeið – Orientering
Gísli Örn Bragason – Rathlaupafélagið Hekla, Reykjavík
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: 18. maí - fimmtudagur kl: 15.00 - 17.00 í
Gufunesbæ

Ævar Aðalsteinsson verkefnisstjóri útináms í Gufunesbæ
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: 1. júní - fimmtudagur kl: 15.00 - 17.00 í
Gufunesbæ
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Vorið nálgast og vetur kveður - Hvað er að frétta úr Gufunesbæ?
eftir Nils Óskar Nilsson (nils@reykjavik.is)

Veturinn hefur verið fljótur að líða en veðrið verið svolítið skrýtið. Við
sem störfum að útikennslu og útinámi hér í Gufunesbæ alla daga
veltum veðrinu mikið fyrir okkur og það er ekki hægt að neita því að
það er eitt af okkar stóru áhugamálum. Í vetur hefur stundum verið
sumarblíða og auð jörð. Þess á milli hefur kyngt niður snjó svo allt
hefur farið á kaf. Þetta er því búið að vera mjög breytilegt og enginn
vitað hvað gerist næst.
Vetrardagskráin gekk vel og fylltist í hana á stuttum tíma en það voru í
kringum 500 börn og kennarar sem heimsóttu svæðið frá miðjum
janúar fram í lok mars. Boðið var uppá ratleik sem tengdist Goðafræði
og heimsókn í álfa og huldufólksbyggðina í Gufunesbæ.
En nú þegar vorið er á næsta leiti og lóan spígsporar í
páskahretsnjónum þá hefur starfsfólk Náttúruskóla Reykjavíkur í
Gufunesbæ lagt lokahönd á skipulagningu vordagskrárinnar. Búið er
að senda út auglýsingu fyrir vordagskrána en þar var mögulegt að velja
milli þriggja dagskrárliða: Hreint eða mengað vatn, að þekkja trén eða
stærðfræði og rötun. Vordagskráin er sniðin að miðstigi og fór
skráningin vel af stað. Verkefnin eru fjölbreytt og taka á ýmsum
þáttum aðalnámsskrár en á sama tíma fela þau í sér leik og útiveru.
Náttúruskólinn er einnig að fara af stað með áhugaverð námskeið í
útinámi og útikennslu. Námskeiðin eru kölluð Út vil ek og eru ætluð
kennurum og leiðbeinendum skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur og
hefjast 25. apríl. Námskeiðin eru fjölbreytt og tengjast fölmörgum
námsgreinum og er fyrir þá sem vilja dýpka skilning sinn á tilteknu efni.
Hentar vel til að þróa útinám og hvetja kennara til að stunda útikennslu
og vettvangsferðir með skólabörnum. Áhersla er lögð á grunnatriði
viðfangsefnisins og hvernig það birtist okkur í nærumhverfinu til þess
að nýta og nálgast með nemendum.
Framtíðin er björt hér í Gufunesbæ þar sem ákveðið hefur verið að
byggja upp þekkingarstöð í útikennslu og útinámi. Sú ákvörðun mun
efla alla útivistarstarfsemi hér á svæðinu og bæta það starf sem þegar
fer hér fram. Vonandi munu sem flestir skólar í Reykjavík notfæra sér
stöðugt bætta aðstöðu og fjölbreytta dagskrá sem boðið verður uppá á
næstu misserum.
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Samtök áhugafólks um útinám

Samtök áhugafólks um útinám og
Frístundamiðstöðin Gufunesbær stóðu saman
að málþingi um útikennslu og útinám
fimmtudaginn 9. febrúar 2017. Málþingið
hafði fyrirsögnina: Lærum hvert af öðru og
var hugmyndin að gefa vísbendingar um
margt af því ágæta útinámi sem fram fer í
íslenskum skólum. Það var haldið í Hlöðunni,
sem er rúmgóður ráðstefnu og fundasalur og
komu þar um 80 manns, kennarar,
leiðbeinendur og áhugafólk um útinám.
Dagskráin hófst eftir að formaður
samtakanna, Hafsteinn Hrafn Grétarsson,
deildarstjóri útivistar í Gufunesbæ, bauð fólk
velkomið og setti málþingið.
Á dagskránni voru sex fyrirlestrar sem voru
hver öðrum skemmtilegri og fengu
fyrirlesarar margar góðar spurningar og
umræður.
Fyrst á mælendaskrá var
Dagrún Ósk
Jónsdóttir
sem
sagði
frá
Náttúrubarnaskólanum á Ströndum sem
stofnaður var 2015. Þar eru haldin fjölbreytt
námskeið fyrir börn þar sem þau læra um
náttúruna í nátturinni í leik og með því að fá
að snerta, skoða og finna.
Á eftir henni var Samuel Ludger Levesque,
ævintýrakall
úr
frístundamiðstöðinni
Kringlumýri í Reykjavík, sem sagði frá
ævintýra- og útinámsverkefnum. Leikir,

þrautir og byggingastarfsemi úr allskonar
efnum var inntakið í fjörlegum fyrirlestri hans.
Á eftir honum voru þær Sesselja
Guðmundsdóttir og Anna Sigríður Skúladóttir
sem sögðu frá útinámi í Ártúnsskóla. Þær
fjölluðu um áhrif náttúruhljóða og hljóða af
mannavöldum ásamt að segja frá áhugaverðu
verkefni í umhverfismennt.
Eftir kaffihlé kom Hildur Margrétardóttir
Waldorfskólanum Sóltúni. Hún sagði
reynslu kennara af útinámi á yngramiðstigi grunnskóla og hvernig hægt er
samþætta hin ólíku fög gegnum útinámið.

frá
frá
og
að

Þá
kom
Berglind
Björgúlfsdóttir,
listgreinakennari, sem fjallaði um útinám og
sköpun. Hún sagði m.a. frá starfi með
innflytjendafjölskyldum þar sem íslenskunám,
listir, leikir og náttúru upplifun er tengd
saman.

Að lokum var það Írisi Ósk Kjartansdóttur sem
fjallaði um hvað heilsuleikskólinn Urðarhóll er
að gera í útinámi, hvernig þau skipuleggja það
og hvað þau leggja upp með.
Í hléi voru kaffiveitingar þar sem gestir fengu
tækifæri til að spjalla saman og ræða betur
við fyrirlesarana. Jafningjafræðsla er eitt af
því sem samtökin vilja stuðla að og er líka
hluti af þeirri
hugmyndafræði sem
Gufunesbær vill gjarnan starfa eftir og hvetja
til. Svona málþing er liður í því, þar sem
allskonar fólk úr ólíkum greinum kemur
saman og fræðir hvert annað. Því var það mál
manna að markmið málþingsins hefði náðst
vel: að læra hvert af öðru.
Stefnt er að því að næsti stóri viðburður
samtakanna verði ráðstefna um útinám og
útikennslu haustið 2017.

Upplýsingar um logo samkeppnina má finna á www.utinam.is
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Þrjár grænar bylgjur - samfélagslegar breytingar
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is)

Enn vill höfundur þessarar greinar grúska, og rýna í
sögu útikennslu og útináms. Fræðimenn sem skoðað
hafa þróun útivistar og útináms hafa getað greint
breytingar á útivistarhegðun almennings í Evrópu í
þremur svo kölluðum Grænum bylgjum.
Fyrsta bylgjan varð við lok 18. aldar. Í þessu fólst
meðal fjölmarga þátta að maðurinn fór að líta á
landslag og náttúru með öðrum augum en eingöngu
til landbúnaðarnytja og útilífið tók að þróast samhliða

hugmyndum í skipulagi borga. Stórir garðar og

breytingum í samfélaginu með auknum áhuga fyrir

útivistarsvæði voru skipulögð og fólk sótti í auknum

náttúrunni og athöfnum í náttúrunni. Fólk sóttist í

mæli út í óbyggðir. Kapp an utanhúss íþrótta. Á

auknum mæli eftir að vera úti og njóta náttúrunnar

þessum tíma hófst ákveðin þróun og uppbygging

vegna áhrifa frá franska heimspekingnum Rousseau

skólamála sem lagði áherslu á útivist og útikennslu.

og hugmynda hans um náttúru og uppeldi.

Rithöfundar höfðu talsverð áhrif og hvöttu til útivistar

Rómantíska stefnan í listum og menningu hafði áhrif

en heimstyrjaldirnar höfðu síðan mikil áhrif á dvínandi

og fólk vildi finna uppruna sinn. Gönguferðir,

útivistaráhuga.

hestamennska, sund, siglingar, veiðar og fleira urðu
vinsæl viðfangsefni. Efnameira fólk byrjar að ferðast
til ákveðinna staða sem frá náttúrunnar hendi höfðu
einhver þau gæði eða buðu uppá náttúrufegurð sem
fólk laðaðist að.
Önnur bylgjan varð við lok 19. aldar. Iðnbyltingin, sem
hafði hafist nokkru fyrr hafði þau áhrif að
siðmenningu hrakaði, spilling einkenndi borgarlífið og

Þriðja bylgjan varð um 1970. Þá jókst áhugi

við því þurfti að sporna. Ábyrgð á eigin heilsu,

almennings í framhaldi af aukinni umræðu um

stuðlaði að hreyfingu og heilsusamlegu líferni á allan

umhverfismál, landvernd, og ferðamál. Gerður var

hátt. Þá þróaðist einnig útivist í þéttbýli með nýjum

greinarmunur á íþróttum og útivist og lýðháskólar
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fara að kenna útivist og fræðigrein fer að myndast.

einstaklingsins og verklegra þátta í námi. Meðal

Einnig þótti mikilvægt að skilgreina útilíf sem

annars gagnrýnir hann þurrt utanbókarstagl við

afleiðingu af nútímavæðingu þar sem útilífið tengist

landa- og náttúrufræðikennslu og leggur til að

frítíma,

félagastarfsemi.

„hverjum nemenda sé komið til sjálfsrannsókna á

Uppeldislegt mikilvægi útivistar og fagmennska ryður

náttúrunni og að hver kennari þurfi að hafa svo mikið

sé til rúms.

vald yfir námsgreininni að hann geti talað til nemenda

frjálsræði

og

frjálsri

án þess að vera bundinn við kennslubókina“
Útikennsla og útinám er því síður en svo ný
kennsluaðferð og það kemur eflaust mörgum á óvart
að finna heimildir um útikennslu á Íslandi strax við
upphaf skipulags skólastarfs.

Þessi áhrif berast svo að lokum til Íslands með
samfélagslegum breytingum og

flutningi fólks úr

sveitum landsins. Iðnbyltingin sem hófst í Englandi
síðla á 18. öld og í raun hundrað árum síðar á Íslandi
hafði í för með sér margvíslegar breytingar, bæði
efnahagslegar og félagslegar. Fólk sem unnið hafði
landbúnaðarstörf flutti frá sveitum til borga og
daglegt líf landsmanna breyttist á skömmum tíma.
Fræðslumál og skólastarf þróaðist einnig ásamt
öðrum breytingum á Íslandi. Ögmundur Sigurðsson,
sem síðar varð skólastjóri Flensborgarskólans (forveri
Kennaraskólans), skrifar um útinám 1889. Þar leggur
hann áherslu á útikennslu og nefnir hana meðal
annars í greininni Um landafræðikennslu alþýðu, í
Tímariti um menntamál. Ögmundur talar þar um nýjar
kennsluaðferðir þar sem tekið var tillit til þroska

ÚTI ER INNI - FRÉTTABRÉF UM ÚTINÁM Í REYKJAVÍK | Tölublað 2

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 

9

