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Útinám - ávinningur og hindranir 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@rvkfri.is) 

Bls. 
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3 Út vil ek – námskeið, vorönn 2020 

4 Allt að gerast úti! 

5 Jöklamælingar við Sólheimajökul 

6 Alþjóðlegar ráðstefnur evrópusamtaka um útinám 

6 Úti er ævintýri - veturinn 2020 

7 Grenndarsvæða og grenndarskógastarf  

8 Fordómar stærri hindrun en veðrið? 

9 Hvert get ég farið með hópinn minn í vettvangsferð? 

Margir fræðimenn sem skrifað hafa um skólastarf segja að 

mikill ávinningur sé af útikennslu. Þá  benda rannsóknir til hins 

sama og í mörgum löndum sem Íslendingar bera sig saman við 

er sú skoðun viðurkennd að það eigi að gefa börnum tækifæri til 

að leika sér úti, uppgötva og kanna umhverfið og að skólanám 

eigi því að fara að einhverju leiti fram utandyra.  

Að læra um náttúruna úti í náttúrunni - Ávinningur útináms 

Ef litið er á það sem nemendur fá augljóslega út úr útinámi, þá 

er hægt að nefna þá aðferð sem felst í því að læra af náttúrunni 

við raunverulegar aðstæður og fá þjálfun af verklegri vinnu. Það 

er ljóst að ef kennslan er færð reglulega út í umhverfið þá má 

þjálfa færni nemenda á ýmsum sviðum. Í útikennslu reynir 

meðal annars á verkkunnáttu nemenda, handlagni, líkamlega 

hreyfingu og félagsleg tengsl. Með því að tengja námið náttúru 

og umhverfi fá nemendur tækifæri til að byggja ofan á þekkingu 

sína með beinni reynslu, en á þann hátt eru meiri líkur á skilningi 

auk þess sem námið festist frekar í minni. Nokkur atriði hafa 

verið nefnd sem ávinningur útináms: Aukin fagmennska með 

sterkri tengingu við námsefnið, forvitni nemenda stuðlar að 

betra námi, fjölbreyttari kennslu- og námsaðferðir, 

grenndarkennsla og aukinn skilningur á umhverfismennt, betri 

félagsfærni, aukin bein upplifun í náttúrulegu umhverfi og betri 

heilsa og samhæfing ásamt því að draga úr kvíða og þunglyndi. 

Útinám krefst hreyfingar nemenda um leið og námið fer fram 

og margar rannsóknir benda til þess að dagleg hreyfing hafi góð 

áhrif á líkamlega og andlega heilsu og minnki líkur á 

streitueinkennum. Mikil umræða hefur farið fram og margt 

verið skrifað um aukinn kvíða hjá nemendum og ungu fólki. Það 

hefur meðal annars  verið nefnt að dagsljós og útivist dragi úr 

kvíðanum. Að vera úti undir berum himni getur einnig haft 

önnur góð áhrif og haldið hormónastarfsemi líkamans í 

jafnvægi. Því er það margt sem mælir með útikennslu því með 

því að færa kennsluna út í umhverfið er bæði stuðlað að góðri 

heilsu og bættri námsgetu. 

En eru hindranir í vegi? 

En hvaða hindranir eru í vegi fyrir því að kennarar nýti sér 

útikennslu sem kennsluaðferð? Nokkur atriði hafa verið nefnd 

sem geta því miður verið þess valdandi að færri kennarar fara út 

með nemendur sína. Þar má nefna ótta við að missa tökin á 

kennslunni, að fara í umhverfi, öryggi nemenda, aukinn 

kostnaður, tímaskortur í stundaskrá, þverfagleg nálgun getur 

verið tímafrek, stefna skólastjórnenda og að útikennsla er ekki 

mikið kennd í Háskóla Íslands. 
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Út vil ek – námskeið, vorönn 2020 -  http://muu.reykjavik.is/ut-vil-ek-namskeid/ 

 

27.janúar  

Um heima og geima 

Á fyrri hluta námskeiðsins höldum við okkur í geimnum og skoðum svarthol 

vítt og breitt. Fjallað verður um fyrstu ljósmyndina af svartholi, nýtt svið 

stjarnvísinda sem kallast þyngdarbylgjufræði sem gerir okkur kleift að 

„hlusta á“ svarthol rekast saman.  

Í seinni helmingnum höldum við heim til Jarðar og skoðum hvað við getum 

gert til að bregðast við umhverfisvánni sem steðjar að jarðarbúum.  

Leiðbeinandi: Sævar Helgi Bragason 

Staðsetning: Hlaðan og svæðið við Gufunesbæ 

17.febrúar 

Oft er í holti heyrandi nær 

Markmið námskeiðsins er að leiðbeina kennurum með að segja nemendum 

sögu þannig að þeir lifi sig inn í hana og gleymi stund og stað. Skógurinn 

styður mjög vel við listina að segja sögu og býður upp á sögusvið sem 

vandfundið er annars staðar. Þátttakendur hlusta á sögu og taka þátt í að 

glæða hana lífi í skóginum.   

Leiðbeinandi: Ingibjörg Ýr Pálmadóttir 

Staðsetning: Hlaðan í Gufunesbæ 

26.mars  

Læsi - listir – líf 

Byrjendalæsi er samvirk kennsluaðferð ætluð til læsiskennslu barna í 1., 2. 

og 3. bekk. Kennsluaðferðin á að ná til allra þátta móðurmálsins. Unnið er 

með tal, hlustun, lestur og ritun sem heild undir hatti læsis. Fyrir vikið er 

unnið t.d. með hljóðvitund, réttritun, skrift, orðaforða, setningabyggingu 

og málfræði samþætt en ekki í aðskildum verkefnum. Á þessu námskeiði 

tengjum við saman byrjendalæsi, listsköpun og náttúruvísindi á 

nýstárlegan hátt. Lestrarnámið á að vera skemmtilegt og bjóða upp á 

samskipti, skapandi hugsun og tjáningu. 

Leiðbeinendur: Kristín Harpa Bjarnadóttir, Halla Gunnarsdóttir og Guðrún 

M. Ólafsdóttir. 

Staðsetning: Hlaðan og svæðið við Gufunesbæ 

27.apríl   

Núvitund í náttúrunni 

Þetta er í fyrsta sinn sem námskeiðið er formlega haldið á Íslandi en 

Hrafnhildur hefur leitt margar núvitundargöngur í Bandríkjunum og er sífellt 

að þróa námskeiðið. Námskeiðið byggir á fræðum sem fjalla um að styrkja 

náttúrutengsl með því að veita náttúrunni virka athygli og það að ígrunda 

upplifanir sínar og reynslu. Námskeiðið er því margþætt en aðal áherslan er 

sú að þátttakendur fái tækifæri til þess að eiga gæða stund úti í náttúrunni.  

Námskeiðið er haldið tvo mánudaga í röð, í fyrra skiptið verður athyglinni 

beint að einu skynfæri í einu á meðan gengið er í þögn og þannig núvitund 

virkjuð af mikilli meðvitund. Í seinna skiptið verður gengið niður að fjöru og 

núvitund virkjuð í gegnum hugleiðslu við hafið. Bæði skiptin eru þátttakendur 

beðnir um að taka með sér dagbók til að skrifa í. Einnig geta þátttakendur 

keypt dagbók sérhannaða fyrir þetta námskeið og frekari iðkun. Nánari 

upplýsingar um það koma síðar.  

Leiðbeinandi: Hrafnhildur Jóakimsdóttir 

Staðsetning: Hlaðan og svæðið við Gufunesbæ 

4.maí   

Gufuneseyjan 

Verkefnið Gufuneseyjan verður kynnt þar sem einstakir þættir námskrár 

fléttast saman við „survivor“/eyðieyju þema. Verkefnið felur í sér þó nokkra 

hreyfingu þar sem þátttakendur þurfa að klifra, ganga, skjóta úr boga og 

kasta svo eitthvað sé nefnt. Einnig verður stuðst við grunnþætti útieldunar, 

grunnþætti rötunar ásamt því að þátttakendur þurfa að reisa sér skýli. 

Verkefnið tekur venjulega sex klukkustundir en í þessari kynningu á 

verkefninu er miðað við tvo tíma og því er um að ræða kynningu á 

verkefnunum með verklegum blæ. 

Leiðbeinandi: Nils Óskar Nilsson 

Staðsetning: Lundurinn og svæðið við Gufunesbæ 

11.maí   

Náttúran í listinni og sköpun í náttúrunni 

Þátttakendur fá stutta kynningu um kosti þess að færa listkennslu út í 

náttúruna. Í kjölfarið er boðið upp á verkstæðisvinnu þar sem þátttakendur fá 

tækifæri til að vinna nokkur verkefni sem byggja á tengslum myndlistar og 

náttúru. Efniviður er á staðnum.  

Leiðbeinandi: Guðrún Gísladóttir 

Staðsetning: Hlaðan og svæðið við Gufunesbæ 

25.maí   

Útieldun fyrir lengra komna  

Að kveikja bálið, mynda orku sem bæði hitar mat og drykk og vermir 

umhverfið er hluti þess sem verður viðfangsefnið. Góð ráð og leiðbeiningar 

við matreiðslu og útieldun fylgja svo í kjölfarið. Farið er yfir hvernig best er að 

vinna og umgangast eldstæðið, áhöldin og útbúa máltíð þar sem allur 

hópurinn getur notið góðrar stundar við bálið. 

Leiðbeinandi: Guðmundur Finnbogason 

Staðsetning: Lundurinn við Gufunesbæ 

 

 

 

Út vil ek – námskeiðin eru fyrir alla kennara og leiðbeinendur sem vilja auka við 

þekkingu sína í útinámi og útivist. Markmið námskeiðanna er að  hvetja 

kennara og leiðbeinendur til að nýta sér útikennslu í starfi með börnum og 

unglingum. Námskeiðin eru opin öllum starfsmönnum Reykjavíkurborgar og 

ganga þeir fyrir á námskeiðin. Aðrir áhugasamir eru einnig velkomnir ef pláss 

er. 
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Allt að gerast úti! 
Ýmsar stiklur úr fréttum grunnskóla í Reykjavík 

Breiðholtsskóli 

Verkefninu Göngum í skólann 2019 lauk formlega miðvikudaginn 2. október. 

Hver bekkur sem tók þátt í verkefninu fékk viðurkenningarskjal fyrir góða þátttöku 

og vel unnin verkefni. Bakkahringurinn var genginn og nærumhverfið skoðað. 

Einnig var farið í gönguferð um Elliðaárdalinn, þar sem meðal annars var kíkt á 

Tröllið við Búrafoss, sem er nýtt listaverk í dalnum. Einnig unnu börnin með 

laufblöðin og bjuggu úr þeim tré, grænt laufblað fyrir hvern dag sem þú fórst 

gangandi í skólann og brúnt ef þú fórst akandi. 

https://breidholtsskoli.is/2019/10/07/gongum-i-skolann-2019-2/ 

 

Melaskóli 

Nærumhverfi Melaskóla er gjöfult  hvað varðar nám og 

kennslu. Nokkuð stórt þemaverkefni tengt fjörunni er unnið 

í 6. bekk. Nemendur skoða lífríki fjörunnar og allskonar 

aðskotahluti, ýmis náttúrufyrirbrigði og fjallahringinn.  

Þeir rannsaka síðan, skoða og gera tilraunir, safna sýnum og 

taka myndir sem þeir vinna með  í skólastofunni og kynna 

niðurstöðurnar fyrir bekkjarfélögum sínum. 

https://melaskoli.is/2019/09/13/fjoruverkefni-i-6-bekk/ 

 

Ártúnsskóli 

Nú á haustdögum höfum við unnið að því að endurbæta 

göngustígana í grenndarskóginum okkar. Nemendur hafa 

unnið hörðum höndum við að moka möl og keyra í stígana. 

Einnig var sett niður nýtt eldstæði og fengnir sverir trjábolir til 

að sitja á. Það er því orðið mun betur umhorfs í skóginum eftir 

þessar endurbætur. 

https://artunsskoli.is/2019/09/13/stigagerd-i-grenndarskogi/ 
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Víða er verið að gera góða og athygliverða hluti í útinámi á Íslandi. 

Það hefur ekki farið hátt, en í bráðum 10 ár hefur Jón Stefánsson, 

náttúrufræðikennari við Hvolsskóla á Hvolsvelli farið með nemendur 

sína út að Sólheimajökli, skriðjökli sem gengur út úr Mýrdalsjökli, og 

ljósmyndað breytingar á jöklinum og umhverfi hans ásamt að mæla 

hop jökulsins og mæla enn fremur dýpt jökullónsins sem hefur 

myndast framan við hann.  

Á Degi íslenskra náttúru 16. september s.l. fékk Jón 

náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti. Viðurkenningin er 

veitt fólki sem lagt hefur mikið af mörkum í umhverfismálum. Í 

umsögn ráðherra kom fram að Jón hafi verið framúrskarandi að nýta 

nærumhverfi barnanna - náttúruna á heimaslóðum þeirra - til 

kennslu, rannsókna og upplifunnar. 

Mælingaferðin 2019 

Tíðindamaður Úti er Inni hafði veður af árlegri mælingaferð 

haustsins. Hann fékk að slást í för með mælingahópnum sem fór inn 

að Sólheimajökli 8. október s.l. 7. bekkingar lögðu af stað vopnaðir 

skriffærum, málbandi, myndavél, dýptarmæli og GPS tæki. Ekið var á 

rútu inn að Sólheimajökli og genginn stuttur spölur inn að lóninu. Þar 

var sett niður mælingaprik. Fyrst var vatnsborð lónsins mælt og reynt 

að skoða þær breytingar sem orðið höfðu á svæðinu frá síðasta ári. 

Þá var farið á gúmmíbát Björgunarsveitarinnar Dagrenningar út á 

lónið og inn að jökulsporðinum. Þar var hop hans og dýpt lónsins fyrir 

framan jökulsporðinn mælt. Þetta gerðu nemendurnir allt sjálfir með 

aðstoð og leiðbeiningum kennara sinna.   

Helstu niðurstöður urðu þær að jökullinn hafði hopað um 11 metra 

og lónið væri 60 metra djúpt eins og í fyrra. Eftir hlýtt sumar 2019 

áttu menn vona á að hopið yrði meira því stundum hafði jökullinn 

gengið til baka um tugi metra. Í fyrra var hopið til dæmis 110 metrar. 

Jöklamælingar við Sólheimajökul -  grunnskólanemar á Hvolsvelli meta áhrif hlýnandi veðurfars 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@rvkfri.is) 

Náttúran og umhverfið við jökulinn hefur breyst mjög mikið á 

undanförnum árum. Þar sem áður var sléttur sandur fyrir framan 

jökulinn er nú komið mikið lón. Á þessum árum sem mælingar hafa 

staðið yfir, þ.e. frá 2010, hefur jökullinn hopað um 379 metra og 

lónið er orðið yfir 60 metra djúpt. 

Jón sagði að nemendurnir hafa verið áhugasamir og sæktust eftir 

þekkingu um umhverfið.  

„Það er upplagt að reyna að fara nýjar leiðir í kennslunni auk þess 

sem það er mjög gaman að fara með skólastarfið svona út í 

náttúruna. Kennarar eru áhugasamir um útikennslu þó oft hamli 

tímaskortur.“ 

Vekur okkur til umhugsunar 

Jón telur að mælingarnar styðji rannsóknir vísindamanna um að 

bráðnun jökla sé afleiðing af loftslagshlýnun. Þetta mikla hop 

Sólheimajökuls sé enn eitt dæmið um þær augljósu afleiðingar sem 

við sjáum að er að gerast víða á jörðinni.  

„Í Hvolsskóla hafa umhverfismálin og þær aðgerðir sem hægt er að 

gera verið hluti af öllu starfi skólans. Gróðursetning, draga úr sóun, 

endurnýting og fleira slíkt eru aðgerðir sem nemendur skólans hafa 

gert.“ 
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Alþjóðlegar ráðstefnur evrópusamtaka um útinám 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@rvkfri.is) 

Samtök áhugafólks um útinám hafa verið starfandi í nokkur ár. Félagið 

er vettvangur þeirra sem sinna útikennslu og útinámi, bæði í skólum 

og á frístundavettvangi. SÁÚ er aðili að evrópskum samtökum sem 

hvetja til útikennslu og útivistar í skólastarfi; European Institute for 

Outdoor Adventure Education and Experiential Learning, eða EOE. Á 

heimasíðu samtakanna kemur fram markmið samtakanna sem er að 

tengja saman þá sem vinna að útinámi eða eins og segir vefsíðu 

samtakana: the European network of professionals, from social and 

youth workers, teachers and educators, academics and students. 

Þessi samtök hafa allt fá árinu 1996 haldið fjölda alþjóðlegra 

ráðstefna. Ráðstefnurnar hafa verið haldnar víðsvegar um Evrópu, 

meðal annars á Íslandi árið 2014, að Laugum í Sælingsdal undir heitinu 

"Under the open sky“. Þá veltu menn því fyrir sér hvernig formlegt og 

óformlegt nám gæti haft áhrif á líðan og heilsu unga fólksins í evrópsku 

umhverfi. Íslensku samtökin ásamt Háskóla Íslands sáu um 

framkvæmd og móttöku á annað hundrað ráðstefnugesta, þar af kom 

tæplega helmingur erlendis frá. 

Til að gefa hugmynd um fjölbreytni þessara ráðstefna var fyrsta 

ráðstefnan haldin í Austurríki og var þemað Youth and Social work 

through adventure and outdoors.  

Árið 1998 var ráðstefnan í Skotlandi og fjallaði um ólíka menningu 

undir heitinu Learning by Sharing Cultural Differences 

Þriðja ráðstefnan var síðan árið 2000 í Svíþjóð undir þemanu Other 

Ways of Learning. Outdoor Adventure Education and Experiential 

Learning in School and Youth Work.  

Síðan fylgdu í kjölfarið ráðstefnur í Þýskalandi, Póllandi og Englandi 

árið 2004 með þemanu Old traditions – New Trends. Það kemur engum 

á óvart að útinámið byggir oft á gömlum gildum, handverki og 

hugsunarhætti. En EOE og SÁÚ vita að það þarf einnig að fylgjast með 

og vera í takt við tímann. 

Eftir 2007 hafa ráðstefnurnar verið haldnar á hverju ári, nema 2015 og 

hafa viðfangsefnin verið fjölbreytt. Má nefna landkönnun og nýjar 

slóðir, útinám og vatn/sjór, skógartengt útinám, áhrif útináms á 

heilbrigði og hvernig tækniframfarir geta haft áhrif á útinám og 

útikennslu.  

Næsta ráðstefna  verður haldin 14.-18. október 2020 í Marburg í 

Þýskalandi. Ráðstefnuþemað er Childhood and nature. 

 

Úti er ævintýri - veturinn 2020 

Úti er ævintýri er dagskrá fyrir leikskóla og grunnskólahópa þar sem starfsmaður MÚÚ tekur á móti hóp skólabarna 

ásamt kennara sínum í ákveðið útinámsverkefni. Dagskrá og kennslu er stýrt af starfsmanni MÚÚ, en kennari aðstoðar 

eftir þörfum. Markmið Úti er ævintýri er að hjálpa kennurum að taka fyrstu skrefin út úr skólastofunni. Aðrir útikennslu 

kennarar eru að sjálfssögðu líka velkomnir. Dagskráin fer fram á útivistarsvæðinu við Gufunesbæ. 

Tekið er á móti hópum: 

• Mánudaga  frá kl. 10:00 – 12:00 

• Miðvikudaga  frá kl. 10:00 – 12:00 

• Föstudaga  frá kl. 10:00 – 12:00 

Skráning hér 
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Grenndarsvæða og grenndarskógastarf 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

Miðstöð útivistar og útináms hélt á dögunum vel heppnað 

námskeið sem ætlað var umsjónarmönnum grenndarsvæða, 

kennurum og skólastjórnendum. Á námskeiðinu var fjallað um 

skógartengt útinám og hvernig vistfræði skógarins kemur inn 

í ólíkar námsgreinar. Þá var talað um grundvallarþætti 

grenndarskógastarfs í Reykjavík og nýstofnuð efnisveita 

skógarafurða kynnt.  

Fjölmörg grenndarsvæði í Reykjavík 

Í Reykjavík eru um 30 útikennslusvæði, sem kallast 

grenndarsvæði eða grenndarskógur. Með þessum svæðum 

gefst kennurum tækifæri til að fara með nemendur reglulega á 

ákveðna staði í nágrenni skólanna. Svæðin eða staðirnir eru 

gjarnan merktir á einhvern hátt og útbúnir sérstaklega fyrir 

útikennsluna.  

Í sinni einföldustu mynd veita grenndarsvæðin ákveðna festu, 

öryggi og þekkingu fyrir kennara og nemendur á svæðinu 

ásamt jákvæðri upplifun. Svæðin hafa ákveðin einkenni sem 

hægt er að vinna með í kennslunni. Sum svæðin eru skógi vaxin 

meðan önnur svæði hafa víðáttu, lægri gróður, klappir og 

sendinn jarðveg. Fjaran getur jafnvel verið grenndarsvæði með 

sínum fjölbreyttu möguleikum.   
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Niðurstöður sænskrar könnunar á því að flytja dæmigerða innivinnu út undir bert loft. 

Það eru mýmargar rannsóknir til um jákvæð áhrif útiveru á heilsu okkar og velferð. Ekkert 

foreldri vill hafa barnið sitt í leikskóla eða skóla þar sem það fær aldrei að komast út. En 

hvenær hættum við að þurfa á því að halda að komast út og hvers vegna? Charlotte 

Petersson, háskólaprófessor í Malmö, Svíþjóð, gerði rannsókn á því hvernig smávegis 

útivera á vinnutíma hefði áhrif á störf okkar og líðan. Hún gerði rannsóknina í samstarfi við 

skrifstofustarfsmenn borgarinnar og þeir áttu að greina hvernig þeir upplifðu það að flytja 

vinnuna og verkefnin sín út undir bert loft. Rannsóknin stóð yfir í 15 mánuði og á því tímabili 

gerði fólkið tilraunir með að færa vinnuna út í þeim tilfellum sem hægt var og svo var skráð 

hvernig og hvort líðan þeirra breyttist og vinnuandinn. 

Charlotte Petersson segir: „Ég vildi komast að því hvernig upplifunin er af því að vinna 

utandyra. Hvað einstaklingurinn, hópurinn og fyrirtækið getur fengið út úr því“. 

Sumir starfsmenn náðu að vinna utandyra í einhverjum tilfellum í hverri viku, jafnvel yfir 

veturinn, en þó má taka það fram að í Malmö snjóar lítið sem ekkert og veturinn er frekar 

mildur. Þó rignir oft og það er kalt. Starfsmennirnir fengu app þar sem þeir áttu að setja inn 

mynd af því svæði sem þeir voru á, segja hvað þeir voru að gera þar, hvernig það gekk og 

hvernig þeim leið. Oftast fór fólk út á styttri fundi, gangandi hugarflugsfundi, til að lesa 

vinnutengt efni og til að skipuleggja og fara yfir verkefni í huganum. 

„Ég er miklu hressari og mér líður betur. Yfir vetrartímann gerði útivinnan mun meira fyrir mig“ 

segir Anna Swanberg borgararkitekt. Hún segir jafnframt að útivinnan hafi gert hana 

meðvitaðri um sína vinnu. Hún segist koma meiru í verk og skipuleggur styttri fundi úti. 

Að sjálfsögðu var ýmislegt sem gat truflað, til dæmis umhverfishljóð (sérstaklega frá 

umferðinni) og birtan sem hindraði fólk í að sjá almennilega á skjáinn, en þó kemur 

niðurstaðan úr þessari rannsókn okkur kannski mest á óvart. Það var ekki rigning eða vindur 

eða veðrið yfirleitt sem hindraði fólk í að færa vinnuna út, heldur hugmyndir okkar og 

annarra um það hvað „alvöru“ vinna er.  

Anna Swanberg deildi einmitt reynslu af því: „Ég sit frekar oft hér í húsgarðinum og les 

eitthvað vinnutengt. Þá gengur samstarfsmaður framhjá og segir kannski: „Já, hér situr þú og 

hefur það náðugt“! og ég veit að aðrir starfsmenn sem tóku þátt í tilrauninni hafi fengið 

spurningar eins og: „Kemur þú virkilega einhverju í verk?““ 

Er útikennsla ekki alvörukennsla? 

Hvernig getum við tengt þetta kennsluháttum og útikennslu? Í fyrsta lagi er það öllum hollt 

og gott að breyta um umhverfi og festast ekki við skrifborðsstólinn. Heilinn slakar á 

utandyra og vinnur þá betur úr upplýsingunum og verkefnum sem hann fær til úrlausnar 

eftir útiveruna. Þetta voru einmitt niðurstöður rannsóknarinnar í Malmö og þetta hafa 

rannsóknir um ávinning af útikennslu einnig gefið til kynna. Ávinningurinn er mikill fyrir 

nemendur en ekki síst fyrir kennara. Sérstaklega hér á Íslandi yfir vetrartímann, þegar fáir 

birtutímar eru. Þá er svo gott að geta fengið nokkrar mínútur, eða klukkutíma, úti í sól á 

vinnutíma. 

En hvað með hugmyndir okkar um alvöru vinnu. Er það mögulegt að einhverjir kennarar 

finni fyrir fordómum gagnvart útikennslu, að það sé ekki talin vera alvöru kennsla? Eru 

fordómar hindrun í útikennslu?  

Þessar spurningar gæti verið verðugt að rannsaka hér á landi. 

Fordómar stærri hindrun en veðrið? 
eftir Hildi Hreinsdóttur (hildur.sif.hreinsdottir@rvkfri.is) 

 

Heimild:  
„Fördomar större hinder än vädret när 

jobbet flyttar utomhus“. Sótt af 

www.sydsvenskan.se 19.8.2019 

„De tar jobbet utomhus“. Sótt af 

www.jusek.se/tidningenkarriar/artiklar/201

8/7/pilotprojekt-utforskar-utekontorets-

fordelar/ 7.10.2019  
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Grafarvogur – fuglar, flóð og fjara 

Grafarvogur er lítill vogur sem aðskilur Grafavogshverfið frá 

Ártúnshöfðanum. Þegar Grafarvogshverfið byrjaði að byggjast upp um 

1980 var vogurinn brúaður með stórri brú sem kölluð er Gullinbrú. Fremri 

hluti Grafarvogs sem tengist í raun Elliðavogi hefur verið fylltur upp með 

landfyllingu. Þar er Bryggjuhverfið og iðnaðarfyrirtæki sem mun víkja, 

en innri hluti vogsins er óspillt leira og mikið grunnsævi. Þar er mikið 

fuglalíf. 

Grafarvogur er sérstaklega mikilvægur á fartíma og nær þá sendlingur 

alþjóðlegu verndarviðmiði (stundum >1.000 fuglar). Auk þess hafa yfir 

þúsund rauðbrystingar og lóuþrælar sést á svæðinu og margar aðrar 

vaðfuglategundir safnast þarna hundruðum saman. Yfir vetrartímann 

nær gulönd alþjóðlegum verndarviðmiðum (44 fuglar) við mynni 

voganna. Alls hafa fundist sautján tegundir fugla í Elliðavogi og í 

leirunum í Grafarvogi sem eru á skrám yfir verndarviðmið. 

(Arnþór Garðarsson 1998, Einar Ó. Þorleifsson 2007).  

Leirur í Grafarvogi eru á náttúruminjaskrá og er eitt af náttúruvættum 

innan borgarmarka Reykjavíkur. Í sunnanverðum Grafarvogi er 

fuglaskoðunarhús sem opið er almenningi. 

Grafarvogur allan ársins hring 

Á veturna nýta endur og vaðfuglar sér voginn og leiruna. Talsvert af 

vaðfuglum og mávum nýtir leiruna í Grafarvogi og heldur einnig til í 

minni Elliðavogs sem liggur utar sem og á leirubletti kringum vestari kvísl 

Elliðaánna við Geirsnef. Æðarfugl er algengur á grunnsævi og einnig 

toppönd. Gulendur hafa vetursetu í Grafarvogi. 

Grafarvogurinn er mjög sérstakur staður og útivistarsvæði, mitt í 

borgarlandinu. Ráðist hefur verið í talsverða skógrækt umhverfis voginn 

sem setur hlýlegan svip á umhverfið. Grafarvogkirkja stendur í brekkunni 

að norðanverðu og setur mikinn svip á umhverfið, sérstaklega þegar 

skyggja tekur og ljós hafa verið tendruð í og við kirkjuna. Fyrir botni 

Grafarvogs, utan í Nónhæðinni var byggður sumarbústaður á fyrri hluta 

tuttugustu aldar. Staðurinn heitir Brekka og þó húsið sé horfið er þar 

skemmtilegur trjálundur.  Lundinn, sem vitnar um áratuga skógrækt og 

gróðursetningu, er hægt að nýta og er opið svæði. Þar er einnig 

grenndarsvæði Rimaskóla sem tekið var í notkun 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafarvogur dregur nafn sitt af bænum Gröf, sem nú er í eyði en stóð 

innst við voginn. Þar rennur Grafarlækur fyrir sunnan 

Rannsóknarstöðina Keldur. Örnefni eru nokkur í Grafarvogi. Má nefna 

að sunnanverðu Innriurð, Litlatanga og Síldarmannabrekkur. Fyrir 

botni vogsins er Vogkriki , Miðvík og lítil hæð í landslaginu sem heitir 

Ósmelur. Þar er líka Króargarður sem bendir til fornra búskaparhátta 

með sauðfé eða kýr. Ekki er ólíklegt að búskapurinn á Keldum, sem 

stendur ennþá sem rannsóknarstöð HÍ og er upp í brekkunni fyrir innan 

voginn, eigi þar einhverja tengingu. Þá er Nónhæð sem vitnar um 

gamalt tímatal og skiptingu sólarhringsins. Að norðanverðu er 

Naustatangi sem bendir til þess að einhvern tímann hefur verið útræði 

í voginum. 

Upplýstur malbikaður stígur er að norðanverðu og fyrir botni vogsins 

en malarstígur að sunnanverðu. Nokkrir áningarstaðir með bekkjum 

eru á leiðinni þar sem hægt er að setjast og njóta útsýnisins. 

Í Reykjavík eru fjölmörg svæði sem gaman er að nýta til vettvangsferða og í útikennslu. Á þessum 

svæðum er mjög fjölbreytt landslag sem gefur möguleika á mismunandi nálgun í kennslunni. Á sumum 

svæðum er skógrækt og mikill gróður sem veitir mikið skjól, meðan önnur svæði eru opin og hafa mikið 

víðsýni, til dæmis fjörur og fjall. Í fréttabréfinu Úti er Inni hafa birst í síðustu þremur blöðum greinar sem 

segja í máli og myndum frá áhugaverðum útivistarsvæðum sem er þess virði að heimsækja. Það þarf 

bara að leggja á sig ofurlítið ferðalag og eiga frábærann dag úti í náttúrulegu umhverfi. Reynt verður að 

telja fram það sem helst einkennir svæðin og hægt er á auðveldan hátt að nota í útikennslunni eða með 

áframhaldandi verkefnum þegar heim er komið.  

Fjallað hefur verið um Öskjuhlíðina, Ægissíðuna og Fossvoginn. Nú er komin röðin að Grafarvogi.  Síðar 

verður fjallað um Rauðavatn, Elliðaárdal og Heiðmörk. 

Hvert get ég farið með hópinn minn í vettvangsferð? 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

Samgöngur 

 Leið 6 Hlemmur » Kringlan » Ártún » Spöng 

 Leið 18  Spöngin » Grafarholt » Ártún » Bústaðavegur. » Hlemmur 
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Fréttabréf um útinám í Reykjavík 
 
Þetta fréttabréf er sent rafrænt á starfsfólk skóla- 
og frístundasviðs Reykjavíkur. Ef þú ert ekki á 
póstlistanum og vilt fá þetta fréttabréf sent til þín 
þá endilega hafðu samband: muu@reykjavik.is 
 
Fréttabréfið má einnig nálgast á: 
http://muu.reykjavik.is/uti-er-inni/ 
 

Miðstöð útivistar og útináms 
Frístundamiðstöðin Gufunesbær 
við Gufunesveg 
112 Reykjavík 

VILTU SKRIFA GREIN Í FRÉTTABRÉFIÐ? 

HAFÐU SAMBAND  


