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Útinám er ein af þeim fjölbreyttu 
kennsluaðferðum sem hægt er að nota í 
leik- og grunnskóla og umhverfi skólans er 
frábært verkfæri til útináms allan ársins 
hring. Víða er hægt að nálgast góðar 
hugmyndir að útinámsverkefnum í bókum 
og á netinu.  

Til að fá heildarmynd og samfellu í 
kennsluna er hægt að nýta þemavinnu eða 
umgjörð sem hentar vel. Til dæmis 
árstíðirnar. Árstíðirnar eru margbreytilegar 
á Íslandi og munur árstíðanna getur verið 
frábær kveikja að verkefnum sem hægt er 
að tengja við útinám og námsgreinarnar. 

Haustið er skemmtilegur tími þar sem 
gróðurinn tekur breytingum. Laufin falla af 
trjánum og farfuglarnir kveðja. Oft  eru 
góðir dagar í byrjun skólaársins sem hægt 
er að nýta vel. Veturinn gefur okkur 
hugmyndir um snjó og ís, frost og kulda. 
Jólin gefa líka margskonar tækifæri til 
skemmtilegra verkefna og þorrinn eftir 
áramótin. Þegar tekur að vora verður aftur 
mikil breyting á veðurfarinu. Fuglarnir 
birtast aftur og gróðurinn tekur við sér. 
Snjórinn hverfur og rennur til sjávar sem 
gefur okkur hugmynd um hringrás vatnsins 
og þýðingu ómengaðra svæða. Síðan er 
sumarið komið áður en skóla lýkur og gefur 
tækifæri til lengri ferða og  
vettvangsrannsókna. 

Nágrenni skólanna er oft vettvangur 
útinámsins. Árstíðirnar breyta ásýnd 
nágrennisins og það er upplagt að nýta það til 
fjölbreyttrar fræðslu. Það leiðir líka hugann að 
mikilvægi umhverfismenntunnar og fræðslu 
um þær hættur sem steðja að í 
mengunarmálum jarðarinnar og hvað við 
íslendingar getum gert til að sporna við 
slæmri þróun. 

 

 

 

  

 
Tengjum útinámið við árstíðirnar og umhverfið 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

(bls:  2)  
Jólaheimsókn í Gufunesbæ  

Ævar Aðalsteinsson segir frá jólaheimsóknum leik- og 
grunnskólanna. 
  

(bls:  3)  
Útinám á háskólastigi 

Nils Óskar Nilsson segir frá útinámi í Háskólanum í 
Reykjavík.  

(bls:  4)  
Úti er ævintýri – útinám í Gufunesbæ  

Ævar Aðalsteinsson segir frá útinámsverkefnum sem 
eru í boði í Miðstöð útivistar og útináms. 
 
 (bls:  5)  
Ártúnsskóli á útinámsdegi í desember  

Hafsteinn Grétarsson segir frá skemmtilegum 
útinámsdegi Ártúnsskóla við Gufunesbæ. 

(bls:  6)  
Dalskóli í Úlfarsárdal  

Ævar Aðalsteinsson segir frá skemmtilegum og 
fjölbreyttum kennsluháttum Dalsskóla. 

(bls:  7)  
Framtíðin speglast í fortíðinni  

Ævar Aðalsteinsson lítur á útinám í sögulegu ljósi. 
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Eitt af skemmtilegri viðburðum í Miðstöð útivistar og 
útináms er þegar leik- og grunnskólabörn koma með 
kennurum sínum í útinámsverkefni. Verkefnin tengjast 
árstíðunum og eru verkefnin miðuð við haust, vetur og 
vor. Í desember er boðið uppá  útinámsverkefni sem 
tengjast jólunum. Mikil aðsókn er í þessa dagskrá og eru 
þessir útinámsdagar alltaf uppbókaðir í Gufunesbæ.  

Í jólaheimsókninni fá börnin að sjá hvernig kveikt er bál 
og fræðast um eldinn. Á meðan vatnið í kakóið er hitað er 
hlustað á jólasögu og farið í jólaratleik um svæðið sem 
gengur út á að finna alla 13 jólasveinana. Síðan fá allir sér 
kakó og snúð og hlýja sér við eldinn inni í tjaldinu og 
föndra lítinn tréplatta, ef tími gefst til, sem þau skreyta 
og taka með sér heim.  

 

 

 

 

 

 

Jólaheimsókn í Gufunesbæ 
eftir Ævar Aðalsteinsson  (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 
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Sífellt fleiri greinar og bækur benda á kosti þess að læra og leika sér 
utandyra. Háskólar á Íslandi hafa í auknum mæli tekið mið af því og 
bjóða margir hverjir upp á námskeið þar sem þessir kostir útivistar eða 
útináms eru skoðaðir á fræðilegum grundvelli. Markmiðið með þessum 
námskeiðum er í flestum tilfellum að kynna fyrir nemendum hvernig 
mögulegt sé að færa kennslustofuna út úr skólanum eða sýna fram á 
iðkun útivistar í samhengi íþrótta, tómstunda eða heilsuræktar. 

Í íþróttafræðinni hjá Háskólanum í Reykjavík var í fyrsta sinn boðið upp á 
útivist sem valfag fyrir fimm árum síðan en útivist eða útinám hefur verið 
kennt um nokkurt skeið í Háskóla Íslands. Á námskeiðinu hjá HR gafst 
nemendum kostur á að kynnast náttúru Íslands og hvaða möguleikar eru 
fyrir hendi á sviði útivistar ásamt því að taka skyndihjálp og fræðast um 
næringu á ferðalögum. Slíkar viðbætur við grunnnámið voru mikilvægar 
þar sem margir af nemendum íþróttafræðinnar höfðu litla sem enga 
reynslu af útivist og var námskeiðið því góð viðbót og dýrmæt reynsla 
sem mögulegt var að nýta innan skólakerfis og til heilsuræktar. 

Í ár var námskeiðinu breytt og farin sú leið að nýta nærumhverfið betur 
við kennslu í þessum fræðum. Uppsetning námskeiðsins var í formi 
reynslunáms þar sem nemendur þurftu að fást við raunveruleg og 
hnitmiðuð verkefni utandyra. Raunveruleikinn er í raun sá að langar 
ferðir og kennsla langt utan nærumhverfisins í skólum hafa oft reynst of 
dýrar og erfiðar í skipulagningu og getur það haft hamlandi áhrif á 
framvindu útivistar og útináms í skólum. Því var megin áherslan lögð á 
útivist og útinám í næsta nágrenni skólans sem er mun raunhæfara 
viðmið. Í þessu nýja námskeiði læra nemendur að nýta og sjá þá 

möguleika sem náttúran hefur upp á að bjóða til að vinna með lýðheilsu, 
hreyfifærni, þjálfun og þverfaglegt útinám á öllum skólastigum. 
Námskeiðið er í raun viðbót við þau grunnnámskeið er lúta að 
kennslufræði, líffærafræði og lífeðlisfræði og fá nemendur því tækifæri 
til að tvinna saman þá þekkingu sem þeir hafa viðað að sér í gegnum 
námið og virkja hugmyndaflug sitt með náttúruna sem 
aðalviðfangsefnið. Nemendur læra einnig að umgangast náttúruna á 
öruggan og vistvænan máta þegar farið er út með hópa. Einnig er farið 
yfir nauðsynlegan búnað sem hafður er meðferðis þegar ferðast er um 
utandyra með hópa í tengslum við kayakróður, klifur, hjólaferðir eða 
gönguferðir. Aðrir áhersluþættir námskeiðsins eru: grunnhreyfingar í 
náttúrunni, útileikir, náttúrulegar þrautabrautir, ratleikir og skapandi 
efniviður og útinám. Verkefnavinnan er að stóru leyti byggð á því að 
tengja saman íþróttakennslu við aðrar greinar grunnskólans í gegnum 
hreyfingu sem stunduð er utandyra með aðalnámsskrána að leiðarljósi. 

Útivist og útinámi er á mörgum stöðum vel sinnt innan skólakerfisins en 
á mörgum stöðum má gera mun betur. Í námi grunnskólakennara og 
íþróttakennara þarf að bæta í hvað varðar þessa þætti og er þetta 
valnámskeið hjá Háskólanum í Reykjavík liður í því. Vonast er til að 
íþróttafræðingar geti verið leiðandi afl innan skólakerfisins þegar kemur 
að útivist og útinámi þar sem flest öll útivist og útinám felur í sér 
hreyfingu. 

Höfundur er kennari námskeiðsins 

 

 Útinám á háskólastigi 
eftir Nils Óskar Nilsson (nils@reykjavik.is) 
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Undanfarin ár hefur 
grunnskólahópum verið boðið í 
útinám í Gufunesbæ þar sem 
verkefnin eru tengd við 
námsskrá grunnskóla. Eldri 
nemendur fá kennslu í Ratvísi – 
áttavitanotkun og landakorti. Þá 
er fræðst um höfuðáttirnar, 
gráðuhringinn, siglingar og 
landafundi áður fyrr og að rata 
eftir stjörnum og tungli svo 
nokkuð sé nefnt. Krakkarnir 
leysa líka skemmtilega 
rötunarþraut þar sem reynir á að 
nota kort og að átta sig á því 
hvernig landið liggur eða 
hvernig á að snúa kortinu. 

Yngri nemendur fá aðeins 
öðruvísi verkefni. Þrjátíu 
nemendur í 1. bekk Foldaskóla í 
Grafarvogi komu í útikennslu 7. 
nóvember síðastliðinn og tóku 
þátt í verkefni þar sem fjallað var 
um viðbrögð ýmissa dýra á 
haustin þegar kólnar í veðri og 
hvaða dýr skríða í hýði þegar 
haustar. Krökkunum var skipt í 
nokkra hópa sem fengu það 
verkefni að passa upp á lítið 
„dýr“ og byggja skýli fyrir það. 
Notast var við efnivið sem hægt 
var að finna á útivistarsvæðinu. 
Margskonar hugmyndir komu 
fram og mikil fjölbreytni í 
skemmtilegum skýlum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Úti er ævintýri – útinám í Gufunesbæ  

eftir Ævar Aðalsteinsson  (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 



ÚTI ER INNI - FRÉTTABRÉF UM ÚTINÁM Í REYKJAVÍK | Tölublað 6 5 
 

Í desember ákvað Ártúnsskóli að halda 

skólastarf sitt á útivistarsvæði Gufunesbæjar. 

Allir nemendur grunnskólans fóru í gegnum níu 

stöðva hringekju og voru verkefni stöðvanna 

fjölbreytt og krefjandi og reyndu á samkennd og 

samvinnu nemenda. Þar var t.d. tálgað og 

smíðað, hlustað á jólasögu í tjaldi, farið í ratleik, 

framkallað eldgos, folf prófað, leikið í kastala og 

á Álfahól og margt fleira. Veðrið var dásamlegt, 

stillt, bjart og kalt. Nemendur nutu þess að vera 

úti við leik þar sem þeir voru mjög vel búnir til 

útiveru og sýndu þrautseigju og seiglu í allri 

vinnu. Dagurinn var einstaklega ánægjulegur og 

vel skipulagður af umhverfisnefnd Ártúnsskóla í 

samstarfi við starfsfólk Gufunesbæjar.  Það voru 

glöð, rjóð og sælleg börn sem héldu heim í lok 

skóladags.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ártúnsskóli á útinámsdegi í desember  
eftir  Hafsteinn Grétarsson (hafsteinn.h.gretarsson@reykjavik.is) 
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Í Dalskóla fer skólastarfið fram við sérstakar aðstæður. Hverfið í 
Úlfarsárdal hefur stækkað mikið og íbúum fjölgað. Dalskóli hefur þó 
starfað síðan 2010, börnum fjölgar hratt og skólinn er nú starfræktur 
að stórum hluta í færanlegum kennslustofum og í gámum þó fyrsti 
hluti skólabyggingarinnar sé í notkun og skólahúsið síðan 2010 er nú 
leikskóladeildin. 

Í Dalskóla er öflugt og fjölbreytt skólastarf sem gefur til kynna að 
húsnæði þarf ekki að vera úrslitaatriði um gæði skólastarfsins. Þegar 
húsnæði þrýtur þá er bara farið út. Grenndarsvæðið er notað í 
útinámi, ferðir og vettvangsrannsóknir stór hluti af starfinu og öll 
börnin vön því að vera úti undir berum himni. Enda fékk skólinn 
sérstök verðlaun fyrir frjótt og skapandi skólastarf.  

Sagði í umsögn dómnefndar: 

Dalskóli hreppir nú Menningarfánann öðru sinni, en skólinn leggur ríka 
áherslu á frjótt, leikandi og fræðandi skólastarf á báðum skólastigum 
og í frístundastarfinu. Sköpunarkraftur og hugmyndaflug barnanna er 
virkjað með ríku tónlistaruppeldi, myndlistaruppeldi, daglegum 
samsöng, kvikmyndagerð, smiðjuvinnu og reglulegum sýningum. 
Áhersla er lögð á sveigjanlega kennsluhætti og samvinnu, 
samþættingu námsgreina, þemanám, söguaðferð, útikennslu og 
lýðræðislegar aðferðir þar sem börnin stjórna ferðinni og ráða 
útkomunni. Skólinn hefur tekið þátt í Biophilia-menntaverkefninu í 
mörg ár og tekið virkan þátt í Barnamenningarhátíð með sýningum og 
viðburðum.  

Smiðjur – þverfagleg kennsla 

Í Dalskóla er lögð mikil áhersla á að nemendur séu virkir og að 
kennsluhættir séu fjölbreyttir. Stór hluti starfsins byggir á smiðjum. Í 
starfsáætlun Dalskóla er þetta orðað svo: 

Í Dalskóla er mikil áhersla lögð á öflugt, frjótt og lifandi skólastarf. 
Sköpunarkraftur og hugmyndaauðgi nemenda er virkjað. Nemendur 
fá þjálfun til þess að takast á við ýmis verkefni þar sem reynir á hæfni 
til þess að leysa vandamál og nota skapandi og gagnrýna hugsun. 
(Starfsáætlun Dalskóla) 

Smiðjur eru starfræktar yfir ákveðið tímabil með eitt þematengt 
yfirheiti og er markmið aðalnámskrár leik- og grunnskóla lögð til 
grundvallar. Samfélags- og náttúrugreinar eru kenndar á þennan 
hátt en inn í vinnuna blandast allar námsgreinar.  Þegar unnið er í 
smiðjum eru hefðbundnir námshópar stokkaðir upp, auk þess sem 
kennarar vinna með aðra námshópa en alla jafna. Þannig verða 
hópaskiptingar kennara og nemenda sveigjanlegar í skólanum. Með 
þessu fyrirkomulagi leggur Dalskóli áherslu á samþættingu 
námsgreina, hópamiðað nám, samkennslu innan og milli árganga, 
fjölbreyttar kennsluaðferðir, umhverfismennt og útikennslu, að 
nemendur kynnist vel sínu nánasta umhverfi og láti sér annt um það. 

 

 
Hildur skólastjóri tekur við Menningarfánanum í september 2017 

Nemendur úr Dalskóla í vettvangsrannsókn í Úlfarsfelli 

 Dalskóli er í útjaðri borgarinnar og því stutt í ósnortna náttúru 
 

 Dalskóli í Úlfarsárdal. Nýtt hverfi, nýr skóli, nýjar hugmyndir í kennslu 
eftir  Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 
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Sjötta og síðasta greinin um nokkra þætti í sögu og þróun 
útináms og útikennslu.  Með því að skoða fortíðina má oft ráð 
hvert skal stefna. Það á líka við um útinám og útikennslu. 

Rannsóknir og ýmsar athuganir vísindamanna renna sífellt fleiri 
stoðum undir jákvæð áhrif útivistar á fólk í ósnortinni náttúru. 
Læknar og annað heilbrigðisstarfsfólk, heimspekingar, sálfræðingar 
og uppeldismenntað fólk koma að þessum rannsóknum svo 
þverfaglegt sjónarhorn eykur gildi þessara niðurstaðna. Merkilegt er 
að þær virðast styðja eldri hugmyndir og sannfæringu manna um 
hollustu útivistar og snertingu við náttúrulegt umhverfi allt frá tímum 
rómantísku stefnunnar. Það virðist því vera hægt að spegla 
framtíðina í fortíðinni. Með aukinni þekkingu virðist samhljómur eldri 
hugmynda um jákvætt gildi útivistar og náttúruupplifunar við 
niðurstöður nútíma rannsókna sífellt styrkjast. Tenging mannsins við 
náttúruna virðist því vera honum nauðsynleg og bæta og efla 
lífsgæðin. Spennandi er að fylgjast með þeim líffræðilegu 
rannsóknum sem eru í gangi og geta ef til vill gefið okkur svar við því 
hvernig þessi andlegu áhrif, vellíðan og jákvæð svörun sálarlífsins 
hefur áhrif á líkamlega starfsemi.  

Í þessu sambandi má líka velta fyrir sér nokkrum spurningum: 

 Hvenær og hvernig urðu ferðalög og útivist frístundaiðja á 
Íslandi? 

 Hvaða þjóðfélagslegu breytingar urðu til þess að svo varð? 

 Hafði þekking á reynslunámi og áhugi á útivist og náttúru 
landsins áhrif á útinám? 

Það er ljóst að ferðir og útivist hafa tekið breytingum með breyttri 
samfélagsgerð, auknum frístundum fólks og bættum samgöngum. 
Þetta gerist í Evrópu í kjölfar upplýsingarinnar og með rómantísku 
stefnunni á 18. öld. Samfélögin höfðu breyst mikið við 
borgarmyndunina og iðnbyltinguna sem leiddi af sér breytta 
atvinnuhætti með frístundum fólks. Þetta virðist gerast á svipaðan 
hátt um hundrað árum síðar á Íslandi eða á seinni hluta 19. aldar 
þegar iðnbyltingin kemur til Íslands. Fyrst þá þróast samfélagið úr 
fátæku bændasamfélagi og þéttbýli tók að myndast sem var 
forsenda félagslegrar vakningar. Fyrir þann tíma var það sem skrifað 
var um Ísland oft í furðusögustíl og litað af lítilli þekkingu, enda 
landið að miklu leyti óþekkt og ókannað og litlar breytingar á högum 
landsmanna.  

Hugsjónamenn ryðja brautina 

Breytingarnar gerast í kjölfar nýrra hugmynda og þeirra 
hugsjónamanna sem báru með sér hugmyndir upplýsingarinnar og 
rómantískrar hugmyndafræði erlendis frá. Þá fyrst varð náttúra 
landsins og óbyggðir að eftirsóknarverðum stað til að dvelja á. 
Breytingarnar gerast hægt til að byrja með og framan af eru 
einstaklingar áhrifavaldar í þessari sögu en með stofnun Ferðafélags 
Íslands sem hvatti til ferðalaga og útivistar landsmanna, náðust stórir 
áfangar í útivistarsögu Íslands. Þannig eiga skrif og málflutningur 
frumkvöðla og hugsjónamanna til að byrja með og síðar almenn 
félagsstarfsemi stóran hlut í þessari þróun sem hér hefur verið rakin. 

Nýjar hugmyndir í kennslumálum og sú hugmynd um reynslunám 
sem var að byrja að ryðja sér til rúms hefur eflaust haft mikil áhrif. 
Skólamenn sem réðu ferðinni höfðu greinilega vitneskju um þessar 
kennsluaðferðir og skrifa leiðbeiningar um útikennslu í lok 19. aldar 

og í byrjun 20. aldar. Velta má því fyrir sér hvort að sá útivistaráhugi sem 
fannst meðal íslenskra skólamanna á þessum tíma hafi þá einnig haft áhrif. 
Því má álykta að þeir hafi séð góða möguleika á að auðga skólastarfið með 
íslenskri útikennslu og þar með að kenna nemendum um sitt nær umhverfi og 
vekja með þeim áhuga á útivist og að ganga af virðingu um náttúruna. Þetta 
á enn við og er sá almenni útivistaráhugi sem hefur aukist mikið á Íslandi og 
sú vitneskja sem kennarar og skólastjórnendur hafa um holl og góða áhrif 
útivistar eiga örugglega eftir að hafa góð áhrif á þróun útivistar í frístunda- og 
skólastarfi. 

 

 

 

 Framtíðin speglast í fortíðinni  
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  

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

