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Það hefur lengi verið vitað að tengingin milli 
mannsins og náttúrunnar er á einhvern hátt 
mjög sterk. Ýmsar rannsóknir undanfarinna 
ára, bæði á heilbrigðis og félagsvísindasviði 
leiða það í ljós að maðurinn hafi mjög gott 
af því að hafa einhver tengsl við náttúruna. 
Rannsóknirnar sýna til dæmis að andlegt 
heilsufar fólks sem býr við náttúrulegt 
umhverfi virðist vera betra heldur en hjá 
þeim sem enga tengingu hafa við 
náttúrulegar aðstæður. 

Umhverfi sem gert er úr stáli, gleri og 
steypu hefur augljóslega ekki þessa 
tengingu. Því leitar fólk í útivist og fjölbreytt 
viðfangsefni undir berum himni og talsvert 
er skrifað um þessi mál.  

Í greininni „Why Do People Exercise in 
Natural Environments? Norwegian Adults’ 
Motives for Nature-, Gym-, and Sports-
Based Exercise„ koma fram niðurstöður 
rannsóknar sem nýlega var gerð í Noregi. 
Þátttakendurnir voru fullorðnir 
einstaklingar sem búa í þéttbýli og æfa eða 
stunda heilsurækt í náttúrulegu umhverfi.   

2.168 Norðmenn á ýmsum aldri tóku þátt í 
rannsókninni þar sem skoðað var tegund 
hreyfingarinnar og sá tími sem 
einstaklingarnir lögðu í æfingarnar. Í 
greininni koma fram að í Noregi eru 
stundaðar fjölmargar almennings 
útivistargreinar svo sem: gönguferðir, 

útihlaup, gönguskíði og rúlluskíði, 
hjólaskautar og ísskautar, götu og fjallahjól, 
fjallgöngur og klifur, sund í vötnum og 
rathlaup(orientering).  

Helstu niðurstöður sýndu að útiveran hafði 
góð áhrif á andlega líðan, losaði um streitu og 
fólk hafði meiri ánægju og gleði af því að vera 
úti við æfingarnar. Félagsskapurinn skipti 
miklu máli og var áberandi í svörunum að það 
var greinileg samkennd meðal þeirra sem 
æfðu saman. Náttúruupplifun og það að vera 
úti í náttúrulegum aðstæðum allt árið var 
nefnt sem mikilvægur þáttur sem fólk vildi 
ekki missa af. Aðgengi var auðvelt og enginn 
ákveðinn opnunartími heilsuræktarinnar sem 
reikna þurfti með auk þess sem margir, 
sérstaklega eldra fólkið, talaði um ódýra leið 
til að hreyfa sig og engan aðgang þyrfti að 
greiða.  

Við sem stundum útivist og reynum hæfilega 
á okkur úti í náttúrunni vitum að eitthvað 
jákvætt gerist í hvert skipti sem við förum út 
og hreyfum okkur. Þetta á líka við um börn og 
unglinga í skólum landsins. Regluleg útivist 
eða útikennsla hlýtur samkvæmt niðurstöðu 
þessarar greinar því að hafa jafn góð áhrif á 
skólanemendur eins og hún hefur á fólkið sem 
stundar heilsuræktina utandyra.  

Greinina er að finna á slóðinni:  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P
MC5409578/  

 
Hvers vegna stundar fólk heilsurækt í náttúrulegu 
umhverfi? 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

(bls:  2)  
Úti er ævintýri - útinámsverkefni í Gufunesbæ 

Ævar Aðalsteinsson segir frá útináms verkefnum sem 
eru í boði í Miðstöð útivistar og útináms. 
  

(bls:  3)  
Grenndarsvæði 

Guðrún María Ólafsdóttir segir frá grenndarsvæðum 
skóla sem nýtt eru í útinámi í borginni.  

(bls:  4)  
Útilífssvið Gufunesbæjar – hlutverk og þjónusta  

Atli Steinn Árnason segir frá útilífssviði Gufunesbæjar. 
 
 (bls:  5)  
Út vil ek – Námskeið fyrir kennara og 
leiðbeinendur 

Ævar Aðalsteinsson segir frá námskeiðum í útinámi 
sem hafa staðið kennurum og leiðbeinendum til boða í 
haust.  

(bls:  6)  
Útivist almennings – upphaf ferðafélaga 

Ævar Aðalsteinsson segir frá hvernig ýmis útivistar og 
tómstundarfélög urðu til. 
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Miðstöð útivistar og útináms í Gufunesbæ hefur það hlutverk innan 
skóla og frístundasviðs að hvetja til útikennslu í Reykjavík og hefur 
á undanförnum misserum sinnt því á ýmsan hátt. Námskeið fyrir 
kennara hafa verið stór partur af starfseminni ásamt skipulagningu 
og umsjón með útinámsverkefnum sem kennarar hafa nýtt sér.   

Kennurum og leiðbeinendum í grunn- og leikskólum borgarinnar 
hefur verið boðið að koma með skólabekkinn eða leikskólahópinn í 
útinám hingað í Miðstöð útivistar og útináms. Tilboðið er í formi 
útikennsluverkefnis sem tengt er námskrá og er kallað „Úti er 
ævintýri“ . Það tekur um tvær klst. að leysa verkefnið og fá sér heitt 
kakó á eftir. Öll ferðin tekur því um 3 – 4 klst. misjafnt hversu 
langan leið þarf að koma frá heimaskólanum. Hóparnir haf yfirleitt 
komið kl. 10:00 og eru farin heim um kl. 12:00. Verkefnin eru 
þrisvar í viku, á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum.  
Þetta tilboð hefur vakið mikla ánægju og verið vinsælt meðal 
kennara. Bóka þarf tíma fyrir hópinn á uti@reykjavik.is 

Á þessu starfsári 2017 – 2018 hafa verið skipulögð fjögur tímabil 
sem taka viðfangsefnin frá árstíðunum. Fyrsta tímabilið er kallað 
Haustar að og stendur frá 18.september – 17.nóvember. Síðan 
kemur tímabil sem er kallað  Jólin koma og stendur frá 
27.nóvember – 15.desember. Eftir áramótin hefst síðan í febrúar 
tímabil sem kallað er Vetrarheimsókn og að lokum í apríl verður 
tímabil sem kallað er Þegar vorið kallar á þig. Þetta tilboð er 
auglýst á heimasíðu Gufunesbæjar..  

Nú þegar þetta er skrifað hafa komið um 600 nemendur ásamt 
kennurum sínum. Nemendurnir er á ýmsum aldri og var haust 
tímabilið miðað við 24 hópa. Kennararnir gátu valið milli tveggja 
verkefna, annars vegar verkefnið Skýli og skjól sem hentar fyrir 
yngri nemendur og hinsvegar verkefnið Ratvísi fyrir nemendur af 
miðstigi. Ef þú hefur áhuga á þessu skemmtilega tilboði og langar 
að gera skólastarfið fjölbreyttara með virku útinámi þá er um að 
gera að hafa samband við okkur hjá Miðstöð útivistar og útináms í 
Gufunesbæ og koma með skólabekkinn eða leikskólahópinn í 
fræðandi útinám. 

 

 

 

 

  

Úti er ævintýri – útinámsverkefni í Gufunesbæ 
eftir Ævar Aðalsteinsson  (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 
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Innan Reykjavíkur eru fjölmörg og áhugaverð 
útivistarsvæði sem leik- og grunnskólar ásamt 
frístundarmiðstöðvum hafa nýtt sér um árabil 
til að stunda útivist og útinám með  nemendum 
sínum. Að fara út og læra og leika er mikilvæg 
viðbót við allt það góða starf sem er innt af 
hendi innan SFS. 

Eitt af markmiðunum með því að nýta þessi 
útivistarsvæði er að þá nær kennarinn að vinna 
enn frekar að því að virkja öll skilningarvit 
nemenda og gefur þeim um leið tækifæri til að 
nálgast náttúruna og það sem hún hefur upp á 
að bjóða, bæði í námi og leik, á allt annan hátt. 

Útinámið hefur verið innleitt á margvíslegan 
máta innan starfsstöðva SFS og útfært á 
fjölbreyttan hátt, en allt byggist það þó að því 
að styðja við hefðbundið nám og um leið að 
mæta þörfum ólíkra nemenda.  

Margir leik- og grunnskólar hafa tekið tiltekið 
útisvæði „í fóstur“ innan Reykjavíkur í þeim 
tilgangi að nýta þau til útivistar og útináms. 
Verkefnið Grenndarsvæði snýst um það að 
gerður er samningur milli tveggja sviða innan 
Reykjavíkurborgar og viðkomandi starfsstöðvar 
innan SFS um vettvang til útivistar og útináms.  

Markmið samningsins eru: 

•  Að skapa vettvang fyrir umhverfismennt og 
útinám í nærumhverfi skóla. 

•  Að efla tengsl borgarbúa við nærumhverfi 
sitt með því að styðja við grenndarsamfélag 
og hverfisvitund. 

•  Að styrkja umhverfisvitund borgarbúa og 
bæta umgengni þeirra við græn svæði 
borgarinnar. 

Grenndarsvæðin sem hafa verið tekin „í fóstur“ 
eru í nánasta umhverfi skólanna en það hefur 
m.a. auðveldað kennaranum að fara út með 
hópinn sinn reglulega á sama staðinn og um 
leið eykur það öryggi kennarans þar sem bæði 
hann og nemendur þekkja staðinn mjög vel og 
allar aðstæður og geta því einbeitt sér betur að 
viðfangsefninu þá stundina. 

Í dag eru 11 leikskólar og 19 grunnskólar með 
þennan samning. Fyrir utan þessi 
samningsbundnu útisvæði sem þessir skólar 
hafa tekið „í fóstur“ eru vissulega önnur svæði í 
borginni sem henta mjög vel til fjölbreyttrar 
útivistar og útináms. 

Að færa vinnu nemandans út fyrir kennslustofuna gefur kennaranum miklu meiri möguleika á að 
kenna nemandanum  um hans nánasta umhverfi og hvað það hefur upp á að bjóða og ætti um 
leið að auka umhverfisvitund hans mun meira.   

Útivist og útinám fléttar saman bóklegtnám, uppgötvunarnám og frjálsan leik. Menntun er 
skemmtun  

 

 

 Grenndarsvæði 
eftir Guðrúnu Maríu Ólafsdóttur (gudrun.maria.olafsdottir@reykjavik.is) 
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Frístundamiðstöðin Gufunesbær starfrækir 
sérstakt útilífssvið en hlutverk þess er að efla 
og  þróa fjölbreytta þjónustu á sviði útilífs fyrir 
stofnanir skóla- og frístundasviðs og fyrir 
borgarbúa. Starfseminni er skipt í þrennt: 
Miðlæg þjónusta Miðstöðvar útivistar og 
útináms fyrir skóla og frístundasvið, starfsemi 
Frístundagarðsins við Gufunesbæ og umsjón 
með skíðabrekkum innan borgarmarkanna 
sem staðsettar eru við Dalhús í Grafarvogi, 
Ártúnsbrekku í Elliðaárdal og við Jafnarsel í 
Seljahverfi. 

Hlutverk Miðstöðvar útivistar og útináms er að 
efla gæði formlegs og óformlegs náms 
gagnvart útivist, útinámi og sjálfbærni í leik-, 
og grunnskóla og frístundastarfi. Mikil áhersla 
er lögð á að þjónustan sé fjölbreytt þar sem 
reynt er að koma til móts við þarfir stofnanna 
sviðsins eftir ýmsum leiðum m.a. með 
námskeiðahaldi, leiðsögn og ráðgjöf á 
vettvangi og móttöku hópa í útivistardagskrá. 

Þessa daganna er verið að vinna að gerð 
námskrár fyrir útivist, útinám og sjálfbærni og 
verður áhugavert að sjá hvað kemur út úr þeirri 
vinnu. 

Í frístundagarðinum við Gufunesbæinn hefur 
verið komið upp skemmtilegri vaðlaug fyrir 
yngstu börnin og álfahóllinn hefur verið gerður 
upp og endurbættur eftir bruna. 
Útieldunarlundurinn er í þróun og búið er að 
fjárfesta í stóru samkomutjaldi sem mun 
reynast vel þegar veðrið er ekki upp á sitt 
besta. Nú í haust var boðið upp á skemmtilega 
dagskrá á svæðinu í tengslum við skýli og skjól 
og  ratvísi. Jóladagskráin er svo á næsta leiti. 

Nú styttist í snjóinn og þá fer starfsemi 
skíðabrekkanna á fulla ferð. Þessa daganna er 
verið að leita að starfsfólki sem getur unnið á 
svæðunum en opnunartími brekkanna er á 
virkum dögum frá kl. 16:15 – 20:00 og um 
helgar frá kl. 10:15 – 16:00. Allir áhugasamir 

hafi samband við utinam@gufunes.is eða í 
gegnum facebook: Skíðasvæðin í borginni. 
Árið 2015 var fjárfest í sexhjóli og tæki til að 
troða snjóinn í brekkunum. Þessi fjárfesting 
hefur margborgað sig og nú er hægt að bjóða 
upp á troðnar brekkur og þannig betri 
aðstæður. Undanfarna vetur hafa verið gerðar 
tilraunir með að opna skíðabrekkurnar fyrir 
grunnskóla og félagsmiðstöðvar utan 
venjulegs opnunartíma. Í ár hefur öllum 
grunnskólum og félagsmiðstöðvum í Reykjavík 
verið boðið að taka þátt í þessu tilraunastarfi. 
Þessa daganna er verið að vinna að 
framtíðarsýn fyrir skíðabrekkurnar í borginni 
og verður áhugavert að sjá hvað kemur út úr 
þeirri vinnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útilífssvið Gufunesbæjar – hlutverk og þjónusta 

eftir Atla Stein Árnason  (atli.steinn.arnason@reykjavík.is) 
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Miðstöð útivistar og útináms sem staðsett er í Gufunesbæ bauð upp á 

fjölbreytt útináms námskeið á haustönn fyrir kennara og leiðbeinendur 

á leik og grunnskólastigi. Sum námskeiðin hafa verið vel sótt meðan 

önnur námskeið hafa fallið niður vegna lítillar skráningar. Því þarf að 

koma námskeiðunum betur á framfæri við kennara og 

skólastjórnendur, því margt af því sem þar fer fram er sannkölluð 

vítamínssprauta fyrir þá sem hafa tækifæri til að mæta. Námskeiðin 

eiga að vera hvatning og stuðningur fyrir þá sem vilja kynna sér 

útikennslu sem kennsluaðferð og kynnast því hvernig fjölbreytt 

viðfangsefni geta verið kennd úti undir berum himni. Námskeiðin sem 

haldin voru fjölluðu meðal annars um: Fugla og fuglaskoðun í Reykjavík, 

Útieldun, Stærðfræði, Hópefli undir berum himni, Könnunarleiðangur, 

Tónlist og myndlist náttúrunnar, Lífríkið í nærumhverfinu. Ævintýri 

fjörunnar, Ævintýra“aktion“ námskeið. Hér fylgja myndir sem teknar 

voru á ýmsum námskeiðum. 

 

 

 

 

 

Út vil ek – Námskeið fyrir kennara og leiðbeiniendur á haustönn 2017 
eftir  Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 
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Útinám og útikennsla ætti að vera hluti af frístundaiðju sem 
frístundamiðstöðvar og frístundaheimili í Reykjavík standa fyrir. Í 
þessari grein verður sjónum beint að ferðalögum almennings á Íslandi, 
hvernig þau hófust og hafa þróast á síðastliðnum 100 árum. 

Eins og komið hefur fram var hugtakið frístundir ekki til áður fyrr. Fólk 
vann, svaf og borðaði. Þjóðfélagslegar breytingar urðu svo til þess að 
frítíminn myndaðist og fólk fékk tóm til að stunda einhverja iðju í 
auðum stundum sem kallaðar hafa verið tómstundir. Löngu síðar vita 
menn að frítíminn er dýrmætur og skiptir þá miklu máli hvernig honum 
er varið. 

Margir hafa skrifað, rannsakað og birt fjölmargar niðurstöður um gildi 
frítímans og afleiðingarnar ef hann er ekki nýttur á uppbyggilegan hátt. 
Því gerðist það að nokkru leyti sjálfkrafa en einnig af þörf að 
félagsstarfsemi myndaðist utan um þessar frístundir og viðfangsefni 
urðu smám saman fjölbreytt.  Iðnbyltingin sem hófst síðla á 17. öld í 
Evrópu barst til Íslands um hundrað árum síðar. Tímabilið 1870 – 1930 er 
gjarnan nefnt í því sambandi og kennt við iðnbyltinguna á Íslandi. Þessi 
bylting fól í sér eðlisbreytingu á atvinnulífinu í heild, og breytingu í það 
sem kallað hefur verið vaxtarþjóðfélag. Samfélagslegar breytingar á 
Íslandi verða sambærilegar við það sem gerist erlendis með flutningi 
fólks í þéttbýli.  

Þetta átti einnig við um frístundir fólks. Mörg félög og allskonar 
starfsemi sem byggð var að erlendri fyrirmynd hófu göngu sína og sum 
þeirra höfðu útivist og ferðalög á stefnuskrá sinni. Áhugi á íþróttum og 
útivist meðal ungs fólks var að nokkru leyti hluti af íslenskri 
þjóðernisvakningu en einnig angi af alþjóðlegu fyrirbæri. Nokkur 
íþróttafélög höfðu verið stofnuð í þéttbýlisstöðum (svo sem Reykjavík 
og Vestmannaeyjum) á síðari hluta 19. aldar og má þar nefna skotfélög, 
glímufélög, sundfélög, skíðafélög, skautafélög, skógræktarfélög og 
veiðifélög. Æskulýðsfélög eru stofnuð um og upp úr aldamótunum 
1900, KFUM og KFUK 1899, Ungmennafélagið 1907, Skátarnir, 1912 og 
síðan er Ferðafélag Íslands stofnað 1927.  

Á þessum tíma eru landkönnuðir og ævintýramenn að fara marga 
fræga leiðangra. Meðal annarra fer Norðmaðurinn Fridtjof Nansen 1888 
þvert yfir Grænlandsjökul á skíðum og verður þjóðhetja. Sú ferð hefur 
stundum verið tengd við aukinn útivistar‐ og skíðaáhuga Norðmanna 
sem síðan hefur getað borist til annarra landa, meðal annars Íslands. 
Upp frá þessu hófst talsverð þróun í ferðalögum og útivist Íslendinga. 
Nýir félagslegir straumar bárust til landsins. Margir öflugir forystumenn 
þessara nýstofnuðu félaga höfðu mikil áhrif svo sem sr. Friðrik 
Friðriksson, stofnandi KFUM og ýmsir sem störfuðu innan 
íþróttahreyfingarinnar og skátahreyfingarinnar. Margir þræðir virðast 
liggja til KFUM og sr. Friðriks. Hann hóf æskulýðsstarf í Reykjavík árið 
1897 undir áhrifum frá danska heimatrúboðinu. Það leiddi til stofnunar 
KFUM og KFUK árið 1899. Séra Friðrik hafði mikil áhrif á börn og 
unglinga og á fyrsta áratugi 20. aldar voru um 60% allra drengja í 
Reykjavík virkir í KFUM.  

Ef litið er til útivistarstarfsemi þessara félaga þá er sumarbúðastarfsemi 
æskulýðsfélaga áberandi. KFUM stóð fljótlega  fyrir sumarbúðum, sem 
þótti nýlunda, í Kaldárseli fyrir ofan Hafnarfjörð. Síðan jókst 
sumarbúðastarf þeirra samtaka sumarið 1923 í Vatnaskógi og 1947 í 
Vindáshlíð. Skátahreyfingin var stofnuð á Íslandi 1912 og Skátafélag 
Reykjavíkur byggði fyrsta útileguskálann á Íslandi í Lækjarbotnum árið 
1929 og hóf sumarbúðastarf á Úlfljótsvatni 1941.  

Á öðrum áratug 20. aldar var forveri Ferðafélags Íslands, Nafnlausa 
félagið, óformlegur félagskapur áhugamanna eða vinahópur sem aldrei 
var mjög stór og eiginlega sjálfsprottinn um eitt sameiginlegt áhugamál 
ferðalög um landið. Einn félagsmanna var Tryggvi Magnússon, 
verslunarmaður í Reykjavík. Félagarnir gengu í Ferðafélag Íslands við 
stofnun þess 1927 og lagðist þá þetta óformlega félag niður. Þeir 
miðluðu reynslu sinni af fjölbreyttum ferðalögum í að minnsta kosti tíu 
ár um landshluta sem minnst voru þekktir, þannig að Ferðafélagið fékk 
strax góða liðsmenn þegar það var stofnað 1927. 

Guðmundur Einarsson frá Miðdal var í stjórn Ferðafélagsins frá 1930 til 
dánardags 1960. Hann hafði verið í nokkur ár í mið – Evrópu við listnám 
og kynntist fjallgöngum og klifri í Alpafjöllum. Hann stofnaði 
Fjallamenn sem sérstaka deild innan Ferðafélagsins til að vera 
vettvangur þeirra sem stunda vildu fjallgöngur, klifur og jöklaferðir. 
Hann skrifaði meðal annars bókina Fjallamenn sem út kom árið 1946 og 
hafði að geyma frásagnir um fjallgöngur. 

Farfuglahreyfingin var stofnuð í Þýskalandi 1912 en barst til Íslands 
1939. Markmið félagsins var frá upphafi að stuðla að útivist og veita 
ungu fólki möguleika á ódýrri gistingu. Farfuglar fóru í margar ferðir og 
kenndu íslenskum ungmennum að ferðast og nota þann útbúnað sem í 
boði var. Drykkja var bönnuð í ferðum því sagt var að félagar nytu ekki 
landsins ölvaðir. Félagið var ekki eingöngu ferða‐ og útivistarfélag 
heldu stóð það fyrir ýmis konar dagskrá, skemmtunum og fundum. 
Næst verður sagt frá Ferðafélagi Íslands og Ferðafélaginu Útivist. 

 

 

Útivist almennings – upphaf ferðafélaga 
eftir  Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 
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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  
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