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Meðfylgjandi þessari handbók er greinargerð sem lögð er 
fram til fullnaðar B.Ed.-gráðu í grunnskólakennarafræði við 
Háskóla Íslands, Menntavísindasvið. Er þar rökstutt frekar sú 
hugmyndafræði sem finna má í þessu riti.

Formáli

Handbók þessi er hugsuð til að styðja við heimilisfræðikennara  
í útimatreiðslu, til að auka fjölbreytni og nálgast starfið á nýjan 
hátt. Dýpri skilningur fæst og heildarsýnin á viðfangsefninu 
verður betri ef notaðar eru fjölbreytar vinnuaðferðir í starfi. 
Með fjöbreytni verða nemendur hæfari í að takast á við lífið 
þegar skólagöngu þeirra líkur.

Útimatreiðsla í heimilisfræði er góð viðbót við þær 
vinnuaðferðir sem nú þegar eru ríkjandi. Heimilisfræðikennarar 
ættu að vera duglegir að nota umhverfið í kringum sig og fara 
í vettvangsferðir til að auðga skilning nemenda á náttúrunni. 
Hægt er að útfæra útimatreiðslu á margan hátt og samtvinna 
auðveldlega öðrum greinum. 

Náttúran spilar stórt hlutverk sem önnur nálgun á námið 
og auðgar það. Í reglulegri útikennslu eru nemendur í 
nánum tengslum við náttúru. Með því þróast mun betri 
umhverfisvitund byggð á þeirra eigin reynslu og getur þessi 
nýja reynsla nemandans leitt til þess að sterk bönd bindast 
viðkomandi stað sem leiðir vonandi til þess að nemandinn 
upplifir umhverfi sitt á jákvæðan hátt og virðing fyrir náttúrunni 
eflist.

Ætla mætti að nemendum líði vel í útimatreiðslu þar sem nóg 
pláss er fyrir alla og frískt loft leikur um lungun allan tímann. 

Þegar farið er út í náttúruna nota nemendur öll skilningarvit 
sín í einu með því að heyra, sjá, lykta, finna og þreifa á. 
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Hvað er útikennsla ?

Útikennsla er vinnuaðferð sem byggir á því að nám er flutt úr 
hinni hefðbundnu skólastofu og út undir beran himin hvort 
sem er í þéttbýli, dreifbýli, í villtri náttúru eða í borg. 

Útikennsla í náttúru og samfélagi styrkir hefðbundna kennslu 
og er því mikilvæg viðbót. Nemendur fá upplifunina frá fyrstu 
hendi og fræðast hjá þeim sem hafa góða þekkingu á sínu sviði.

Útikennsla er fullgild kennsla en kallar á góðan undirbúning, 
skipulagningu og útiveru í hvaða veðri sem er. 

Kennslulíkan Jordet er hér að neðan til frekari útskýringar. 

Undirbúningur: Með skiplagningu, umræðu, bókalestri og 
öðru gagnlegu efni geta nemendur unnið að undirbúningi sem 
vinna á frekar úti.

Útiupplifun: Þegar unnið er úti nota nemendur skynfærin, 
rannsaka, hreyfa sig og afla sér upplýsinga og reynslu. 

Úrvinnsla og hugleiðing: Upplifuninni úti er fylgt eftir með 
fjölbreyttum verkefnum í ólíkum fögum, jafnt í skóla og með 
heimanámi. Með umræðum og frekari lestri upplifir barnið 
skoðanir annarra á raunveruleikanum. Með þessu skapast 
grunnur að frekari ígrundun og umhugsun og þar með fær 
barnið möguleika á að annaðhvort staðfesta eða leiðrétta 
eigin viðhorf.
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Útimatreiðsla

Útimatreiðsla hefur verið stunduð um nokkurt skeið í íslenskum 
skólum en þó mismikið. Útimatreiðsla er ákveðinn hluti af 
útikennslu og fjallar í grundvallaratriðum um að nemandinn 
öðlist skilning og þekkingu á því hvernig hægt er að útbúa mat 
utan skólastofunnar og umgangast náttúruna. 

Helstu kostir útimatreiðslu eru:

•  Fjölbreyttari kennsla

• Fjölbreyttari námsaðferðir

• Betri skilningur á náttúru, vísindum og umhverfi 

• Betri þekking á nánasta umhverfi

• Betri heilsa

• Örvun á félagslegum samskiptum 

Á sama hátt og útikennsla styður við helstu markmið 
aðalnámskrár þá styður útimatreiðsla einnig við þessi helstu 
markmið: Líf mannsins, lífsskilyrði, andlegar og líkamlegar 
þarfir hans, ásamt því að upplýsa nemendur um hollustuvenjur, 
hreinlæti og umhverfisvernd. 

Með þessu eru auknar líkur á að nemandinn verði meðvitaðri 
neytandi og eigi auðveldara með að takast á við daglegt líf í 
framtíðinni.

Það sem þarf að huga að 

Klæðnaður

Veðurfar 

Fjarlægðir
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Klæðnaður

Veðurfar á Íslandi er aldrei það slæmt að ekki sé hægt að klæða 
það af sér. Veðrið getur breyst á augabragði og þess vegna er 
gott að vera vel búin. 

Gott er að hafa samráð við foreldra í upphafi skólaárs. Upplýsa 
þá út á hvað útimatreiðsla gengur til að foreldrar geti gert 
ráðstafanir með klæðnað barna sinna og að aukaföt séu 
meðferðis í skólann. Þar sem unnið er oft með eld í útimatreiðslu 
er mikilvægt að börnin séu ekki í eldfimum fatnaði. 

Undirbúa þarf nemendur vel áður en farið er út að elda. 
Innleiða þarf jákvætt hugarfar gagnvart klæðnaði og útiverunni 
og leggja áherslu á hlý og góð föt. Þá er hægt að njóta hvaða 
veðurs sem er. 

Enginn skemmtir sér blautur og kaldur og því getur upplifun af  
útimatreiðslu verið slæm.

MOLI 

Klæðnaður er miseldfimur. Gott ráð fyrir kennara, til 
að gera nemendum betur grein fyrir hvaða klæðnaður 
hentar best, er að sýna hvernig ólíkir efnisbútar brenna 
mishratt upp þegar þeir eru lagðir í eldinn. 
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Veður

Veðrið stjórnast af lofthjúp á tilteknum stað og tíma. Veður 
er mikill áhrifavaldur á líf mannsins. Það getur haft áhrif á 
skapgerð og líðan manns og einnig á uppskeru og vinnu. 

Mikilvægt er fyrir kennara, sem hyggja á útikennslu, að láta 
veðrið ekki stöðva sig, en reyna heldur að gera veðrið að 
jákvæðri upplifun fyrir nemendur. 

Þegar veður er athugað þá eru mældir og metnir svokallaðir 
veðurþættir. Veðri er lýst á eftirfarandi hátt:

Helstu veðurþættir: 
• Lofthiti

• Loftraki 

• Loftþrýstingur 

• Hvers kyns úrkoma 

• Vindur 

• Þoka 

• Mistur 

• Skyggni 

• Skýjafar 

• Þrumur og eldingar 

MOLI 

Til þess að auka áhuga nemendur á veðri, er gott 
skipa t.d. tvo veðurfræðinga hverju sinni þar sem 
þeirra hlutverk er að meta veðurfar með því að skrá 
upplifun sína á veðrinu þann daginn í bók og velta því 
fyrir sér hvernig klæðnaður hentar best í svona veðri. 
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Fjarlægðir

Þegar skipuleggja á útimatreiðslu er að mörgu að hyggja og 
ekki síst fjarlægðinni á staðinn, þar sem kennslan fer fram. 

Reikna þarf með tímanum sem fer í undirbúning og að ferðast 
á milli staða.

Heimilisfræði í útikennslu krefst mikils útbúnaðar.

Góður undirbúningur er grundvallaratriði ef ferðin á að vera 
vel heppnuð svo að nemendum líði sem best. 

MOLI 

Til eru sérstakar og hentugar kerrur sem auðvelda 
allan flutning á áhöldum.  
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Umhverfið

Skólalóðin

Fjallið 

Fjaran

Grenndarskógur
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Skólalóðin

Skólalóðir eru eins misjafnar og þær eru margar. Sumir skólar 
eru með tilbúna kennsluaðstöðu með útieldhús á staðnum og 
tilvalið að nota það. 

En þegar útbúa á kennsluaðstöðu þarf að hafa í huga hvernig  
vindar blása. Hægt er að nýta skjólveggi, skólann sjálfan eða 
gróður sem skjól. 

Hægt er að vera með útimatreiðslu hvar sem er og um að gera 
að vera bara nógu útsjónarsamur og sjá hvernig umhverfið 
getur nýst manni. Því fjölbreyttari sem skólalóðin er fyrir leik 
og nám, því betur er komið á móts við þarfir hvers og eins til 
að læra. 

Fjallið

Fjallið eða fjöllin í nágrenni við skóla eru tilvalin til útimatreiðslu. 
Best væri að skipuleggja dagsferð, því að dágóður tími getur 
farið í að komast á svæðið. Skemmtilegur kostur er að búa til 
sitt eigið eldstæði eða vera með prímus meðferðis. Nota þá 
jurtir sem finnast í nágrenninu sem hægt er að nýta sem krydd 
eða í seyði. Einnig er einfalt að búa sér til heitt kakó til að hafa 
með nestinu sem búið er að taka saman áður eða búið er til á 
staðnum.
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Fjaran

Fjara getur verið heill hafsjór af fróðleik og er tilvalið að nýta 
hana í kennslu. Fjaran sjálf er á margan hátt mjög sérstök. Hún 
liggur á mörkum tveggja ólíkra heima og þar má finna einkenni 
beggja. Fjaran býður upp á margar lífverur en þó töluvert 
meira af sjávarlífverum heldur en landverum. Nemendur geta 
týnt söl og skeljar sem nýta má í útimatreiðslu. 

Grenndarskógur 

Grenndarskógur er skógur eða trjágróður sem er í nágrenni 
við skóla. Grenndarskógar eru samstarfsverkefni skóla og 
sveitafélags eða jafnvel skógræktarfélags, þar sem einn þessara 
aðila hefur yfirumsjón með skóginum. Inni í skógi er fjölbreytt 
umhverfi, mikið dýralíf og gott pláss fyrir alla. Gróðurinn 
myndar gott skjól fyrir vindi og er því oft mun veðursælla inni 
í skógi en utan hans.

Grenndarskóg er vel hægt að nýta til útimatreiðslu og víðsvegar 
um landið má finna skóla sem búnir eru að búa sér til varanlegt 
eldstæði, setja upp bekki, borð og jafnvel skýli, ýmist búin til 
úr spýtum eða greinum úr grenndarskógi.
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Aðstaða

Uppbygging á aðstöðu

Tjöld

Skúrar og skýli 

Bekkir og borð
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Uppbygging á aðstöðu 

Þegar útbúa á varanlegt kennslurými fyrir útimatreiðslu 
er nauðsynlegt að láta það falla sem best að umhverfinu. 
Staðsetningin þarf að vera góð og meðal annars þarf að 
huga að vindátt, sól og jarðvegi. Hönnun og val á efni getur 
skipt sköpum og gæta verður þess að framkvæmdirnar séu 
ekki á kostnað náttúrunnar. Best er að nota efni sem finnst 
í náttúrunni, eins og grjót, torf og niðursöguð tré. Efni sem 
fellur til við grisjun er hægt að nýta í skýli, bekki og borð. 

Tjöld

Til eru margar tegundir af tjöldum sem hægt er að nota sem 
matsal, vinnuaðstöðu eða skjól fyrir veðri og vindum. Tjöldin 
eru hentug ef vinna á allan daginn á útisvæðinu. Þegar ekki er 
mikið rok er hægt að strengja stóran segldúk á milli trjáa til að 
fá skjól fyrir úrkomu eða sól.

Skúrar og skýli

Einhverskonar skýli er gott að hafa á þeim stöðum þar sem 
útieldun er í fullum gangi allt árið um kring. Skýlin er hægt 
að notað til að safna nemendum saman og að koma til þeirra 
fyrirmælum um viðfangsefni dagsins, eða þá til að bíða af sér 
rigningarskúr eða snjókomu. Skýlin geta verið hálflokuð eða 
alveg lokuð. 

Bekkir og borð

Bekki eða kolla er hægt að búa til úr trjábútum. Þeim er hægt 
að raða í hring eða skeifu kringum eldstæðið. Gott er að hafa 
borð á svæðinu til að skapa betri vinnuaðstöðu. Bekkir og borð 
þurfa að falla vel að umhverfinu til að halda umhverfinu eins 
óspilltu og hægt er. 

MOLI  

Þegar notast er við tjald er tilvalið að láta nemendur 
hjálpa til við að tjalda. Tjald hentar vel þegar verið er 
í útikennslu heilan dag. 
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Eldur

Að búa til eldstæði

Umgengni við eld

Að kveikja eld

Prímus og kol
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Að búa til eldstæði

Þegar búið er til eldstæði þarf að hafa eftirfarandi atriði í huga:

• Að staðsetning sé ekki nálægt húsum, gróðri og öðru sem 
kviknað getur í. 

• Að undirlag sé stöðugt og þoli vel hita, t.d sandur, mold eða 
möl. 

• Huga skal að vindátt með tilliti til hvar best sé að byggja 
eldstæðið

• Gott er að fjarlægja gróður eins og sinu, þurr lauf og jafnvel 
tré til að eldurinn breiðist ekki út.

• Aldrei skal kveikja stærri eld en nauðsyn krefur.

• Áður en eldur er kveiktur þarf að fá leyfi fyrir því hjá 
slökkviliði. 

• Slökkvitæki verður að vera til taks þegar eldur er kveiktur 
ef slys verður.

• Kennari skal alltaf hafa sjúkrakassa meðferðis ásamt 
farsíma.

Umgengni við eld

Til þess að geta verið með útimatreiðslu er eldur nauðsynlegur, 
hvort sem það er opinn eldur, prímus eða kol svo að eitthvað 
sé nefnt.

Margt getur farið úrskeiðis þegar unnið er með eld. Mikilvægt 
er að gæta fyllsta öryggis bæði gagnvart náttúrunni og þeim 
sem umgangast eldinn. 

Mikilvægt er að fræða nemendur um rétta umgengni við eld og 
að bera virðingu fyrir honum. Útskýra þarf hversu hættulegur 
hann getur verið ef ekki er farið rétt að. 

Slökkva ber í eldstæði áður en svæðið er yfirgefið og setja þarf 
steina yfir opið eldstæði, ef það er notað .

MOLI 

Hafa skal samband við slökkvilið og biðja um leyfi 
áður en eldur er kveiktur. 

MOLI 

Þegar slökkva á eld er gott að vera með vatn, sand  
eða slökkvitæki við höndina. Muna þarf að hafa 
sjúkrakassa meðferðis þegar eldur er kveiktur. 
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Að kveikja eld

Þegar við ætlum að kveikja eld er nauðsynlegt að vera með 
nægilega mikinn eldivið við höndina. Þegar búið er að finna 
hentugan stað fyrir eldstæði er ekkert því til fyrirstöðu að 
kveikja eldinn. 

Skref 1: Nota skal uppkveikju s.s trjábörk, gras, sag, spæni eða 
litlar viðarflísar. Þegar kviknað hefur í þessu er komið að næsta 
skrefi.

Skref 2: Hér skal nota fínan þurran við t.d. sprek. Sprek getur 
verið allt frá fínum spýtum til þykkari viðar. Byrja þarf á að 
mata eldinn á minnsta sprekinu og síðan að bæta stærra 
sprekinu við þar til að eldurinn er orðinn það sterkur að hann 
þolir stærri drumba.

Skref 3: Þegar hér er komið sögu er eldurinn orðinn það sterkur 
að hægt er að leggja til stærri spýtur eða drumba. Gott er að 
raða drumbunum í haug yfir eldinn. Drumbarnir eru stærri en 
sprekið í skrefi 2 og brenna því mun lengur.

Prímus 

Prímus er færanlegt eldunartæki sem gengur fyrir eldfimum 
orkugjöfum. 

Prímusum má skipta í fjóra eftirfarandi flokka eftir því hvaða 
orkugjafa þeir nota:

• þeir sem nota fast eldsneyti

• þeir sem nota spritt eða svipað eldsneyti

• þeir sem nota gas eða gasblöndur 

• þeir sem nota bensín eða olíu 

Helsti kostur við prímus er hversu meðfærilegur hann er. Hægt 
er að nota hann á skólalóðinni eða taka hann með í lengri 
ferðir, svo sem í fjallið, fjöruna eða í skóginn.

Kol

Til eru margar gerðir af kolum. Heppilegast er að velja kol sem 
gerð eru úr lauftrjám, eins og  birki og ösp, því að þau hitna vel 
og halda lengi hita. Áður en byrjað er að elda er nauðsynlegt 
að láta kolin hitna vel eða þangað til þau verða grá.

 

MOLI 

Gott er að geyma eldivið í skúr svo að hann nái að 
þorna. Til þess að eldiviðurinn þorni fyrr, er gott að 
kljúfa drumbana í helming eða jafnvel í fjóra hluta. 
Við matseld þarf yfirleitt ekki þykkan eldivið.
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Heimilisfræði úti í guðsgrænni 
náttúrunni

Skipulag kennslustundar

Reglur og agi

Hreinlæti 

Áhöld
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Reglur og agi 

Nemendur upplifa meira frelsi þegar unnið er undir berum 
himni. Því þarf að brýna fyrir þeim þær reglur sem gilda þegar 
unnið er úti. Ýmislegt getur farið úrskeiðis þegar farið er út 
fyrir kennslustofuna. Einhver getur slasað sig, hleypur í burtu 
eða jafnvel týnist. 

Allt eru þetta aðstæður sem geta komið upp í útimatreiðslu, 
en þá er ráð að vera með síma eða jafnvel annan kennara með 
sér til að sinna hinum nemendunum á meðan vandamálið er 
leyst.

Skipulag kennslustundar

Þar sem útimatreiðsla er tímafrekari en hefðbundin 
kennslustund í heimilisfræði er ýmislegt sem þarf að hafa í 
huga varðandi skipulag hennar. Til þess að auðvelda kennsluna 
og hafa skipulagið sem best er æskilegt:

• að hafa fasta vikudaga fyrir útimatreiðslu 

• að einn árgangur fái kennslu í einu

• að hafa útidag í skólanum þar sem útimatreiðslan fléttast 
inni í hefðbundinn skóladag. 

• að eingöngu sé útikennsla haust og vor þegar veðrið er sem  
skaplegast.

MOLI 

Kennsluaðferðir sem henta vel í útimatreiðslu 
eru, m.a. umræðu- og spurnaraðferðin, 
samvinnunám, útlistunarkennsla, verklegar æfingar, 
innlifunaraðferðir og tjáning.

MOLI  

Mikilvægt er fyrir kennara sem er að hefja 
útimatreiðslu að standa fastur á sínum reglum. 
Annars getur hlotist neikvæð upplifun á tímanum 
sem erfitt er að laga seinna meir. 
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Hreinlæti

Hreinlæti er mikilvægt í allri matreiðslu, en þegar út er 
komið getur verið mjög erfitt að viðhalda sama hreinlæti og 
inni í heimilisfræðistofunni. Oft er ekkert rennandi vatn á 
útikennslusvæði. Er því mikilvægt að nemendur þvoi hendur 
sínar áður en haldið er í útikennslustofu. Síðan er reynt eftir 
fremsta megni að viðhalda hreinlætinu. Gott er að hafa 
sprittbrúsa til að grípa til ef þess gerist þörf.

Áhöld

Að sjálfsögðu fara áhöldin eftir því hvert viðfangsefnið er. Hér 
að neðan er grunnlisti yfir þau áhöld, sem gott er að hafa við 
hendina þegar heimilisfræði er kennd úti.

• Pottar og pönnur
• Glös og diskar
• Hnífapör
• Skurðarbretti
• Hnífar
• Mæliskeiðar
• Álpappír
• Eldhúsrúlla
• Plastpokar
• Vatn (ef það er ekki á staðnum) 
• Sjúkrakassi 
• Slökkvitæki 
• Farsími
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Þrífótur

Þrífótur, eða annað sambærilegt, er notaður til að hengja í 
potta, pönnur eða ketil yfir opnum eldi. 

Hægt er að útbúa þrífót úr sterkum og stórum trjágreinum. 
Þá er notað reipi til að binda greinarnar saman. Ef notast er 
við greinar þarf að gæta þess að hafa þrífótinn nógu háan 
svo að ekki kvikni í honum. Einnig er hægt að kaupa tilbúinn 
þrífót úr járni. Setja skal þrífótinn yfir eldstæðið eftir að kolin 
eða viðurinn eru farin að grána. Annars er hætta á að kvikni í 
þrífætinum eða hann ofhitni. 

Pottar

Í útimatreiðslu er hægt að nota venjulega potta og pönnur. 
Heppilegra er að nota þykka potta sem þola að vera yfir eldi. 
Eins eru til sérstakir hlóðapottar sem eru með handfangi til að 
hengja yfir eld. Aftast í handbókinni er að finna ritaskrá, þar 
sem bent er á heimasíður, sem selja sambærilegar vörur.

Muurikka 

Muurikka er panna sem kemur frá Finnlandi. Hægt er að nota 
hana við ýmsa matreiðslu utanhús. Pönnurnar eru örlítið 
íhvolfar í lögun og því er auðvelt að steikja kjöt, fisk og grænmeti 
á sama tíma án þess að safinn úr hráefnunum blandist saman. 
Muurikkan er til í nokkrum stærðum og hægt er að nota hana 
yfir eldi, kolum eða jafnvel að tengja hana við gas.

Dutch owen

Dutch owen er pottur úr steypujárni sem hefur stutta fætur. 
Í slíkum potti er hægt að elda hvaða mat sem er. Hann er 
með þéttu loki með lítilli brún svo að einnig er hægt að baka í 
honum. Þá eru sett kol undir pottinn og ofan á hann. Með því 
skapast jafn hiti inni í pottinum. 
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Að rækta grænmeti

Að rækta grænmeti á Íslandi

Kartöflur

Gulrófur

Gulrætur

Hvítkál

Blómkál 

Spergilkál

Rabarbari
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Að rækta grænmeti á Íslandi

Ísland er landfræðilega einangrað land. Hnattstaða þess gerir 
það að verkum að landið telst kannski ekki kjörland til garðyrkju. 
Hins vegar koma hlýir hafstraumar sunnan að landinu og valda 
því að við fáum hærra hitastig en gengur og gerist miðað við 
breiddargráðu landsins.

Á síðustu árum hefur grænmetisneysla grunnaskólabarna farið 
minnkandi. Til þess að auka áhuga nemenda á grænmeti er t.d 
hægt að leyfa þeim að rækta eigið grænmeti og borða síðan 
uppskeruna. Tilvalið er að setja upp matjurtagarð í nágrenni 
við skólann. Þá geta nemendur farið út og vökvað garðinn og 
fylgst með uppskerunni. 

Það grænmeti sem ræktað er í dag utan gróðurhúsa er: 
blaðlaukur, blómkál, gulrófur, gulrætur, hnúðkál, hvítkál, 
íssalat, kartöflur, kínakál, rauðkál, sellerí, spergilkál og 
vorlaukur. Þessar grænmetistegundir henta vel til ræktunnar 
með nemendunum á vorin og síðan er grænmetið tekið upp 
að hausti. 

Hér á eftir fylgjir meiri fróðleikur um nokkrar grænmetistegundir 
sem hægt er að rækta. 

Kartöflur 

Kartöflur eru næringarríkt grænmeti sem hefur verið ræktað á 
Íslandi allt frá 18. öld. Kartöflur eru m.a. notaðar sem meðlæti 
með kjöti og fiski eða í súpur, salöt og pottrétti. 

Algengustu afbrigði í ræktun eru gullauga, rauðar íslenskar og 
premier. Premier er fljótvaxið afbrigði, gullauga miðlungs en 
rauðar eru seinsprottnar. 

Algengt er að breiða dúk (plast- eða trefjadúk) yfir 
kartöflugarðinn eftir sáningu og hann látinn vera þar til grösin 
eru komin vel upp. Fyrir upptöku er mikilvægt að kartöflurnar 
séu búnar að þroska gott hýði, því að þannig geymast þær 
betur. 

Kjörhitastig kartaflna í geymslu er um 4°C. 

MOLI  

Mörg börn eiga erfitt með að læra að segja orðið 
kartafla. Margar útgáfur hafa komið fram sem 
allar skiljast þó. Hér eru nokkur dæmi: „kappella“, 
,,kartvafla“ eða ,,kabödlur“. Spurning er, hvort ekki 
væri betra að kalla þær jarðepli, eins og gert var fyrr 
á tímum.
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Gulrófa

Gulrófan er C-vítamínauðugt grænmeti. Gulrófan var 
meðal þeirra matjurta sem fyrstar náðu útbreiðslu meðal 
landsmanna. Gulrófunni er sáð að vori og hún tekin upp að 
hausti. Til að flýta uppskeru eru notaðir dúkar sem settir eru 
yfir eftir sáningu eða útplöntun.

Gulrætur 

Hér á landi er eingöngu ræktaðar ílangar gulrætur, en til eru 
fjölmörg afbrigði af gulrótum, sem eru mismunandi að lögun 
og lit. Gulrótum má skipta í fljót- og seinsprottnar gulrætur. 
Fljótsprottnar gulrætur hafa stuttan geymslutíma. Þess vegna 
henta þær betur til sumarsölu. Seinsprottnar gulrætur geymast 
betur og henta því betur til vetrarsölu. 

Gulrótum, sem ætlaðar eru á sumarmarkaðinn, er sáð undir dúk 
í upphitaðan jarðveg þegar tíð leyfir (apríl-maí), en gulrótum, 
sem ætlaðar eru til geymslu, er hægt að sá í óupphitaðan 
jarðveg og án dúks. Gulrætur geymast best óþvegnar við 0°C í 
plastklæddum kössum eða hæfilega götuðum pokanum.
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Hvítkál

Hvítkál má flokka í sumar- og haustkál. Sumarkál er forræktað 
í gróðurhúsum og því plantað undir dúk í maí. Það hefur 
stuttan vaxtartíma eða um 60 daga og eru kálblöðin tiltölulega 
lausvafin. Haustkál er miklu þyngra og kálblöðin þéttari. Það 
þarf um 90 daga í ræktun. Haustkál hentar betur til geymslu. 
Hvítkál er algengasta káltegundin á Íslandi.

Blómkál 

Ræktun blómkáls getur verið erfið sökum þess hversu viðkvæmt  
það er fyrir sveiflum í veðurfari. Ætuhlutar blómkálsins eru 
blómhnapparnir og blómstilkarnir. Það er í daglegu tali kallað 
blómkálshöfuð. 

Sáð er til blómkáls í gróðurhúsum og því plantað út upp úr 
miðjum maí, ef tíðarfar leyfir. Blómkálið er uppskorið meðan 
það er þétt og er hvítt/hvítkremað á litinn. 
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Spergilkál 

Spergilkál eða brokkoli er vinsælt grænmeti, enda næringarríkt, 
hollt og gott. Auðvelt er að rækta það hér á landi því að það 
er ekki jafn viðkvæmt fyrir sveiflum í veðurfari og blómkál. 
Spergilkálið þolir illa langvarandi vætutíð á uppskeru tímanum. 

Spergilkál er vinnufrekt á uppskerutímanum, því að mikilvægt 
er að það sé uppskorið á réttu þroskastigi. Því er nauðsynlegt 
að fara reglulega í gegnum garðinn. 

Geymsluþol er takmarkað. Kálið getur geymst að hámarki í 
hálfan mánuð ef það er kælt hratt niður í 0,5°C. 

MOLI 

Spergilkál hentar vel til frystingar. Fyrir frystingu 
skulu sperglarnir snyrtir og síðan settir í sjóðandi 
vatn í 3 - 4 mínútur og síðan snöggkældir í köldu 
vatni. Blöðin mega gjarnan fylgja stilkunum. Mest af 
næringarefnunum er í stilkunum.

MOLI  

Hægt er að útbúa ýmsan mat úr rabarbara, t.d sultu 
og mauk. Eins má nota hann í kökur, rabarbaraböku, 
heita rétti og rabarbaravín. 

Rabarbari

Hver man ekki eftir því að hafa slitið rabarbara upp úr garði og 
dýft honum ofan í sykur og borðað. Rabarbari er mjög harðger 
matjurt, sem er mjög örugg í ræktun og vex næstum villt í 
görðum.

Rabarbarinn kemur upp snemma á sumrin. Hann er 
frekar næringarfrek matjurt sem vex og dafnar best þegar 
jarðvegurinn er kalkríkur, djúpur og  frjósamur. Rabarbari þarf 
mikið vatn þegar sprettan er komin vel á veg. 

Til eru nokkur afbrigði af rabarbara en hér á landi eru aðallega 
3-4 tegundir sem hafa verið vinsælar. Algengasta tegundin af 
rabarbara hér á landi heitir Viktoria. Hún hefur stóra, grófa,  
grænleita leggi og gefur mesta uppskeru. 
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Það bragðast ekkert eins og náttúran

Blóðberg

Ljónslappi

Ætihvönn

Sveppir

Villt ber í Íslenskri náttúru

Túnsúra

Túnfífill 
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Blóðberg

Blóðberg er lágvaxinn smárunni með litlum fjólubláum 
blómum. Blóðberg er mest áberandi í júní og júlí, þegar 
plantan er í blóma. Má þá stundum sjá blóðbergsbreiður. 
Plantan hefur öldum saman verið notuð bæði til heilsubótar 
og sem krydd. Blóðberg er mjög vinsæl kryddjurt, oft þekkt 
undir nafninu Timjan. Talið er að blóðbergið sé slímlosandi 
og sýkladrepandi og því mest notað gegn flensu og kvefi. 
Blóðberg er einnig talið gott við ýmsum meltingarsjúkdómum, 
s.s. maga- og garnabólgu. Sterkt te af jurtinni, drukkið fjórum 
til sex sinnum á dag, 2-3 daga í senn, er talið gott til að venja 
fólk af áfengisdrykkju.

Best er að tína blóðbergið rétt fyrir blómgun því að þá býr það 
yfir mestri orku. Passa þarf að slíta ekki plöntuna upp með 
rótum, heldur klippa blóminn framan af. 

MOLI 

 Einfalt er að búa sér til sitt eigið kryddsmjör með því  
að tína blóðberg og blanda því saman við smjör og 
fá þannig út kryddsmjör.

Ljónslappi 

Ljónslöpp eða ljónslappi er af Rósaætt. Jurtin finnst um allt 
land og vex aðallega í þurru mólendi. Ljónslappi hefur að 
bera falleg græn laufblöð og lítil ljósgræn blóm. Áður fyrr var 
ljónslappi mikið notaður við kverkameini og var hann því oft 
nefndur kverkagras.Ljónslappi er einnig talinn vera græðandi 
og bólgueyðandi. 
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Ætihvönn

Ætihvönnin er ein merkasta lækningarjurt Íslandssögunnar. 
Hún vex villt víða um land, en er einnig ræktuð. Ætihvönnin er 
talin vera allra meina bót. Hún er notuð til að flýta fyrri bata 
eftir erfið veikindi, svo og við meltingarvandamálum og fleiru. 
Æskilegur vaxtarstaður fyrir hvönn er opið svæði með góðri, 
næringarríkri og rakri mold án steina. 

MOLI  

Fyrr á tímum var ætihvönn algeng matjurt á Íslandi 
og voru allir hlutar hennar nýttir. Hvönnin var helst 
borðuð með harðfiski og smjöri, einnig með mjólk 
eða undanrennu. Hvannarrótin og fræið var látið í 
brennivín til bragðbætis.

Sveppir

Á Íslandi er að finna hundruð ætisveppategunda. Tími til 
sveppatínslu nær frá miðju sumri langt fram á haust. Best er 
að tína frekar unga sveppi.

Meiri líkur eru á að gamlir og stórir sveppir séu skemmdir og 
oft hafa skordýr hreiðrað um sig í þeim.

Margar tegundir matsveppa lifa í sambýli við trjátegundir og 
eru oft nefndir eftir þeim.

Algengustu matsveppir á Íslandi eru furusveppir, lerkisveppir 
og birkisveppir sem oft nefnist kúalubbi. Helst finnast þessar 
sveppategundir í námunda við tré. 

Nauðsynlegt er að vera með góða handbók um sveppi til að 
greina tegundir sveppanna og sjá hvort þeir eru góðir til átu. 

MOLI 

Tína skal sveppi í körfu eða sambærilegt ílát þar sem 
loft getur leikið um þá, en ekki í plastpoka því að 
þá skemmast þeir fljótt. Taka skal neðst um stafinn 
(stilkinn) á sveppnum og snúa upp á hann, um leið og 
togað er. Þannig losnar sveppurinn úr jarðveginum. 
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Villt ber í íslenskri náttúru

Lengi vel hefur tíðkast sú hefð á Íslandi að fara út í náttúruna og 
tína ber síðsumars eða á haustin. Í sveitum landsins er að finna 
nokkrar tegundir af berjum og þær algengustu eru krækiber, 
sem eru aðgengileg og auðfundin, bláber og aðalbláber.

Bláberin eru mjög holl. Þau innihalda meðal annars 
andoxunarefni, sem vinna á móti hrörnun líkamans. Bláber 
eru líka holl fyrir hjartað, þar sem þau vinna á hinu slæma 
kólesteróli. Bláber hafa einnig góð áhrif á meltinguna og vinna 
gegn bakteríusýkingum. 

Aðalbláber eru dekkri en bláber og innihalda meira af 
andoxunarefnum. Þau eru helst að finna þar sem snjóþungt er 
yfir veturinn og eru algengust á Norðurlandi. 

Upplagt er að frysta berin og nota útí jógúrt eða í bakstur. 
Einnig er hægt að sulta úr frosnum berjum. 

MOLI 

Vel má halda í þessa hefð með því að fara með 
nemendur í berjamó og nýta afraksturinn í matargerð.
Hægt er að nýta berin í bakstur, hlaup, sultur, saft og 
fleira. 

Túnsúra

Túnsúra er mjög algeng jurt sem vex í margs konar þurrlendi 
um allt land. Túnsúran er talin vera góð við bjúg, lystarleysi, 
skyrbjúg, hægðatregðu, gyllinæð og fleiru.

Túnfífill

Túnfífill er algengur um allt land. Hann vex í graslendi til fjalla 
og við hús og bæi. Blöðin eru mjög næringarrík og hægt er að 
nota þau í salat. 

Túnfífillinn er talinn vera góður við bjúg  og hreinsandi fyrir 
lifrina. Fíflamjólkina má nota á vörtur og líkþorn. 

MOLI

Hægt er að nýta túnfífilinn á margan hátt. Blómahausinn  
má djúpsteikja. Blöðin má nýta í salat og steikja má 
ræturnar. Fyrr á tímum var seyðið af fíflablöðum notað 
til andlitsþvotta í fegrunarskyni og ristuð rótin var notuð 
sem kaffibætir. 
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Umhverfisvitund

Umhverfisvernd

Grænfáninn

Moltugerð

Flokkun sorps
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Umhverfisvernd

Í Aðalnámskrá grunnskólanna er greint frá því að mikilvægt 
sé að heimilisfræðin taki mið af umhverfissjónarmiðum, 
veiti nemendum innsýn í vistfræði og skerpi áhuga þeirra 
á umhverfisvernd. Hægt er að tengja umhverfis- og 
neytendasjónarmið á mjög áþreifanlegan hátt með ýmsum 
verkefnum. Umhverfisvernd er til dæmis moltugerð og flokkun 
sorps. 

Kennsla í umhverfisvernd eykur skilning á sambandi okkar við 
umhverfið og náttúruna, kennir börnum að bera virðingu fyrir 
náttúrunni og að umgangast hana. Hún víkkar sjóndeildarhring 
og örvar hugmyndaflug okkar.

Réttur hvers barns er að fá að upplifa náttúruna, kanna hana, 
kynnast henni og uppgötva alla þá möguleika sem hún hefur 
upp á að bjóða.

Grænfáninn

Grænfáninn er umhverfismerki sem nýtur virðingar víða í 
Evrópu. Grænfáninn er tákn um árangursríka fræðslu og 
umhverfisstefnu í skólum. Til þess að skólar/leikskólar hljóti 
þessa umhverfisviðurkenningu þurfa þeir að fara eftir sjö 
skrefum.

• að bæta umhverfi skólans, minnka úrgang og notkun á 
vatni og orku.

• að efla samfélagskennd innan skólans.

• að auka umhverfisvitund með menntun og verkefnum 
innan kennslustofu og utan. 

• að styrkja lýðræðisleg vinnubrögð við stjórnun skólans 
þegar teknar eru ákvarðanir varðandi nemendur.

• að veita nemendum menntun og færni til að takast á við 
umhverfismál.

• að efla alþjóðlega samkennd og tungumálakunnáttu.

• að tengja skólann við samfélagið, fyrirtæki og almenning.

MOLI  

Í dag hafa um 100 grunn- og leikskólar á Íslandi fengið 
viðurkenningu fyrir umhverfisstefnu skólans og geta 
þar af leiðandi flaggað Grænfánanum.
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Moltugerð

Nauðsynlegt er fyrir grunnskólabörn að fræðast um 
umhverfisvernd og endurvinnslu. Með því verða þau 
meðvitaðri um umhverfið og umhverfisvernd. 

Moltugerð hentar ágætlega til að vekja áhuga þeirra. Hægt 
er að vera með tvenns konar moltugerð: annars vegar opna 
jarðgerð eða safnhaug og hins vegar lokaða jarðgerð, sem fer 
fram í lokuðum ílátum eða tunnum. 

Gaman er að fylgjast með afgöngum af mat, grasi og 
trjágreinum verða að moltu, sem síðan er hægt að nota sem 
mold og áburð.

Flokkun sorps 

Með flokkun sorps er unnt að endurvinna mikinn hluta þess. 
Þannig minnkum við rúmmál þess úrgangs sem fer til urðunar 
og stuðlum að aukinni endurvinnslu á t.d. pappír og pappa. 

MOLI

Markmið endurvinnslu er að búa til hringrás hráefna.
Þannig má draga úr frumframleiðslu og minnka álag á 
auðlindir jarðarinnar.

Uppskriftabanki

Grillbrauð á grein

Glóðarsamloka

Skógarsúpa

Blóðbergste

Heitt kakó

Lummur
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Uppskriftabanki

Hér fylgja nokkrar uppskriftir fyrir heimilisfræðikennara, sem 
eru að stíga sín fyrstu skref í útimatreiðslu. Uppskriftirnar eru 
einfaldar og henta vel þegar heimilisfræðikennslan er færð út 
fyrir veggi skólans. 

Grillbrauð á grein
Fyrir 4 

500 g hveiti

15 g þurrger

3 dl vatn

1 tsk salt

Aðferð

1. Þurrefnunum blandað saman í þykkan plastpoka.

2. Hellið vatni út í þurrefnablönduna og hnoðið vel í gegnum 
plastpokann. 

3. Setja má 1-2 tsk af vanillusykri út í þurrefnin.

4. Lokið fyrir pokann og setja hann innan klæða. Þannig  fæst 
kjörhitastig og deigið hefast. Látið hefast í 10-15 mínútur ef 
tími gefst til.

5. Takið hluta af deiginu og vefjið utan um grein, sem búin er 
að liggja í vatni yfir nótt. 

6. Grillið brauðið þangað til deigið losnar frá greininni.

Önnur útfærsla er að þræða pyslu á grein og vefja brauðdeiginu 
utan um og grilla.

MOLI 

Gott er að plasta allar uppskriftir og verkefni áður en 
haldið er út að vinna. Þannig er hægt að nýta verkefnin 
aftur fyrir næsta hóp.  
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Glóðarsamloka
Fyrir 1

2 grófar brauðsneiðar

Sósa að eigin vali (pizzasósa, pítusósa, tómatsósa)

1 skinkusneið

1 pepperonii sneið

Grænmeti að vild (kál, tómatar, gúrka, paprika)

Ostsneiðar

Pizzakrydd ef vill

Aðferð

1. Takið brauðsneiðarnar og smyrjið með sósunni að eigin 
vali.

2. Leggið skinkusneið og pepperonisneið yfir sósuna.

3. Skerið grænmetið í hæfilega bita og raðið á aðra 
brauðsneiðina.

4. Raðið ostsneiðunum yfir hina brauðsneiðina.

5. Kryddið með pizzakryddi ef vill.

6. Leggið brauðsneiðarnar saman og vefjið álpappír utan um.

7. Leggið samlokuna ofan á kolinn og grillið. Munið að snúa 
henni einu sinni við.

Hægt er að nota hvaða álegg sem er á svona samloku. Aðalmálið 
er að láta hugmyndaflugið ráða.

Skógarsúpa 
Fyrir 4

4-5 meðalstórar kartöflur

2 meðalstórar gulrætur

1 rófa

½ laukur (má vera hvaða tegund sem er)

1 grænmetisteningur

1 ½  - 2 lítrar vatn

Aðferð

1. Setjið vatn í pott og látið sjóða.

2. Afhýðið grænmetið og skerið í litla bita.

3. Setjið grænmetið í pottinn ásamt grænmetisteningi.

4. Sjóðið síðan yfir eldi í 20 mínútur eða þangað til grænmetið 
er orðið mjúkt.

Þessa skógarsúpu er tilvalið að elda á haustin þegar kólna fer 
í veðri og nota í hana nýupptekið grænmeti, sem nemendur 
hafa ræktað sjálfir í skólanum.
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Blóðbergste
Fyrir 1

1 msk ferskt blóðberg

2 ½ dl sjóðandi vatn

Aðferð

1. Setjið eina matskeið af fersku blóðbergi í lítinn pott eða 
tepott.

2. Hellið sjóðandi vatni yfir og látið trekkjast í 5-10 mínútur.

3. Síið blóðbergið frá og drekkið. 

Heitt kakó
Fyrir 4-5

1 msk kakóduft

1-2 msk sykur

½ l mjólk

2-3 sykurpúðar (má sleppa)

Aðferð

1. Blandið saman í potti kakói, sykri og vatni. Hrærið vel 
þangað til blandan er alveg kekkjalaus.

2. Hellið síðan mjólk saman við og hitið blönduna að suðumarki 
(passið að blandan sjóði ekki).

3. Setjið 2-3 sykurpúða í hvert glas og hellið kakóinu yfir.

Lummur
500 g hveiti (gott að bæta haframjöli til helminga)

2 tsk lyftiduft

½ tsk hjartasalt 

100 g sykur

1 egg

¾ l - 1 l mjólk

15 g smjör

Aðferð

1. Blandið hveiti, lyftidufti, hjartasalti og sykri saman í skál.

2. Blandið egginu saman við mjólkina og hrærið vel.

3. Blandið mjólkurblöndunni við þurrefnin og hrærið þar til 
blandan verður kekkjalaus.

4. Setjið smjörið á murikka pönnuna eða sambærilega pönnu. 

5. Lummurnar eru bakaðar þangað til þær eru móbrúnar á 
báðum hliðum.

6. Lummurnar eru settar á disk og sykri stráð yfir.



Handbók um útimatreiðslu                2011

7574

Heimildaskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla. Náttúrufræði og umhverfismennt. 
2007. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið.

Aðalnámskrá grunnskóla. Heimilisfræði. 2007. Reykjavík: 
Menntamálaráðuneytið.

Arnbjörg Linda Jóhannsdóttir 1992. Íslenskar lækningajurtir. 
Reykjavík: Örn og Örlygur.

Ása Margrét Ásgrímsdóttir, Guðrún Magnúsdóttir 1989. Villtir 
matsveppir á Íslandi. Reykjavík: Almenna Bókafélagið.

Ber í íslenskri náttúru (e.d). Sótt 5. janúar 2011 af: 

http://www.ismennt.is/not/lilj/ber.htm 

Dutch owen (e.d). Sótt  17. nóvember 2010 af:

http://utieldhus.is/efnisord/dutch-oven/ 

Fjaran (e.d). Sótt 22. september 2010 af:

http://www.fa.is/deildir/Liffraedi/VIS/VIS/hafid/fjaran.htm 

Guðmundur Finnbogason 2010. Að kveikja eld. Sótt 25. 
september 2010 af: http://utieldhus.is/efnisord/a%c3%b0-
kveikja-eld/ 

Grænmeti (e.d). Sótt 30. október 2010 af:

http://islenskt.is/?pageid=35 

Hildur Hákonardóttir 2005. Ætigarðurinn. Reykjavík: Salka.

Landvernd 2010. Grænfáninn. Sótt 27. september 2010 af 

http://www.landvernd.is/graenfaninn/flokkar.
aspflokkur=1055

Magnús Óskarsson, Óli Valur Hansson (e.d). Grænmeti úr eigin 
garði. Reykjavík: Búnaðarfélag Íslands.

Muurikka (e.d). Sótt 17. nóvember 2010 af:

http://www.muurikka.se/ 

Norðlingaholtsskóli (e.d). 2010. Björnslundur. Sótt 22. 
nóvember 2010 af:  http://www.nordlingaskoli.is/starfsfolk/
bjornslundur/uppskriftir.html 

Rúnar Sigríksson 2010. Virkni í skólastarfi. Reykjavík: 
Lýðheilsustöð. Sótt 27. september 2010 af

http://www.lydheilsustod.is/media/utgefid_efni/Handbok-
um-hreyfingu_net_allt.pdf 

Skógrækt ríkisins (e.d). Sótt 22. september 2010 af: 
http://www.skogur.is/utgafa-og-fraedsla/lesid-i-skoginn/
grenndarskogurinn/adstada-og-bunadur/ 

Veður (e.d). Sótt 29. september af: http://www.vedur.is/
vedur/frodleikur/greinar/nr/434 



Handbók um útimatreiðslu                2011

7776

Ritaskrá

Ágúst H. Bjarnason. Íslensk flóra með litmyndum. Reykjavík. 
1983.

Brugge, Britta, Glantz, Matz, Klas, Sandell. Friluftslivets 
pedagogik. Stockholm. 2009.

Dahlgren, Lars, Sjölander, Sverre, Strid, Jan, Paul, Szezepanski, 
Anders. Utomhuspedagogik som kunskapskälla. Lund. 2007 

Helgi Hallgrímsson. Sveppabókin. Íslenskir sveppir og 
sveppafræði. Reykjavík. 2010.

Hörður Kristinsson. Íslenska plöntuhandbókin. Reykjavík. 2010.

Gagnlegar heimasíður

http://www. Grillar.net 

http://www.ismennt.is/not/lilj/ber.htm

http://www. muurikka.is 

http://www. naturskola.se

http://www. utomhus.nu

http://www. utenavet.se 

Myndaskrá

Akrafjall. Sótt 5. janúar 2011 af:

http://www.flickr.com/photos/bjarkih/4501563052/

Endurvinnsla. Sótt 20. janúar 2011 af:

http://www.northshorecity.govt.nz/Services/
RefuseAndRecycling/ReduceYourWasteAtSchool/Pages/02W
asteWiseSchoolsRecycling.aspx

Forsíða. Sótt 20. janúar 2011 af:

http://www.twwlawfirm.com/news-and-press/gulf-coast-
kids-house-cookin-for-kids/

Dutch oven. Sótt 20. janúar 2011 af:

http://www.thecampingguy.com/dutch_oven_course.html 

Grænfáni. Sótt 20. janúar 2011 af: 

http://www.talknafjordur.is/talknafjordur/ibuavefur/
grunnskolinn/frettir/?

Grænmeti. Sótt 5. janúar 2011 af 

http://fruitandvegetabledietplan.com/fruit-and-vegetable-
diet-cleanse-the-fastest-and-easiest-way-to-lose-weight-
naturally/



78

Grænmeti. Sótt 5. janúar 2011 af

http://www.chefwife.com/2011/03/2011-the-year-of-new-
things/

Grænmeti. Sótt 5. janúar 2011 af 

http://www.examiner.com/nutrition-in-philadelphia/
brighten-broccoli-with-lemon-and-avocado

Grænmeti. Sótt 20. janúar 2011 af: 

http://wellnesscounselor.blogspot.com/2010/09/adam-and-
eve-diet-going-back-to-nature.html 

Myndir úr eigin safni: skýli, kerra, skólalóðir, bekkir og borð

Teikningar eftir Hörpu L. Guðjónsdóttir: Stúlka og þrífótur

Varðeldur. Sótt 20. janúar 2011 af:

http://sparrow1969.files.wordpress.com/2010/06/camp_fire.
jpg


