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Ágrip 

Þessi ritgerð fjallar um möguleika á Hvanneyri til útináms á mismunandi skólastigum. 

Hvanneyrarstaður er skólaþorp þar sem nemendur blómstra í leikskóla, grunnskóla og 

háskóla.  Markmið ritgerðarinnar er að koma auga á svæði jarðarinnar sem henta til útináms 

og ávinning samfélagsins á Hvanneyri af því að gera útinám sýnilegt. 

 

Í upphafi var útinám skólanna þriggja á Hvanneyri skoðað; leikskólans, grunnskólans og 

háskólans. Höfundur kannaði frekar ítarlega hvað felst í hugtakinu útikennsla og skoðaði 

íslenska og erlenda hugmyndafræði um hugtakið. Ýmsir sáttmálar sem Ísland á aðild að voru 

skoðaðir í því samhengi hvernig skólarnir geta framfylgt þeim stefnum betur með 

reglubundinni útikennslu. Því næst voru náttúrufarslegar forsendur kannaðar og 

landslagsgreiningar framkvæmdar á athugunarsvæðinu. Höfundur valdi þá leið að skipta 

greiningunni í þrjá megin hluta, náttúrufar, menningu og upplifun. Í ljósi þessara greininga, 

upplifunar höfundar af svæðinu ásamt rituðum heimildum og ekki síst viðtölum við 

stjórnendur, kennara og heimamenn, voru niðurstöður ritgerðarinnar fengnar. 

 

  

 

Lykilorð: Útinám, skólastig, Hvanneyri, landslagsgreining, ávinningur.  
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1. Inngangur 

Samfélagsþróun síðustu ára hefur leitt til þess að börn eru mun minna úti í frjálsum 

leikjum nú en áður. Þau kynnast ekki lengur umhverfi sínu sjálfkrafa í gegnum leik og störf. 

Útikennsla gerir nemendum kleift að nýta líkamlega, andlega og félagslega getu sína og eykur 

sjálfsvirðingu þeirra (Anna Björg Aradóttir, 2006). Þjóðfélagið sem við búum í verður sífellt 

flóknara og erfiðara verður fyrir börn að greina á milli frumþarfa og gerviþarfa, þess sem er 

raunverulegt og þess sem er óraunverulegt. Náttúran er staður þar sem börn og fullorðnir geta 

greint þarna á milli, því náttúran er aldrei óraunveruleg eða gervileg, hún er alltaf ekta og 

segir sannleikann. Í hröðu nútímasamfélagi er öllum hollt að anda að sér hreinu lofti 

náttúrunnar, skynja hana og læra á hana og síðast en ekki síst njóta þess að vera partur af 

henni.  

Hugmynd þessa verkefnis er að kanna útikennslu við skólana á Hvanneyri, hvernig henni 

er háttað, hvernig umhverfi skólanna er nýtt og hver ávinningur hennar er á skólastarfið, á 

nemendurna og á ímynd Hvanneyrar sem skólaþorps.   

 

1.1. Tilurð verkefnis 

Sem nemandi í Umhverfisskipulagi lætur höfundur sig varða umhverfi háskólans. 

Höfundur er tiltölulega ánægður með námið en hefði viljað meiri verklegri kennslu, þ.e. að 

framkvæma hönnun og útfærslur sem teiknaðar voru á blað. Vel útfærð teikning á blaði 

gengur kannski ekki upp þegar að framkvæmd kemur. Höfundur telur að verklegar æfingar 

skili af sér betri hönnuði.  

Höfundur er ekki einungis nemandi heldur einnig móðir með börn í leikskólanum og 

grunnskólanum og lék áhugi á að vita hvort og hvernig þeir skólar nýta umhverfið í sinni 

kennslu. Leik- og grunnskólinn flagga báðir Grænfánanum (sjá síðar) og telur höfundur að 

Landbúnaðarháskólinn mætti taka sér þá til fyrirmyndar hvað varðar umhverfismál. Í nútíma 

samfélagi er þörf á að hlúa að ungviðinu og styrkja tengsl þeirra við útivist og náttúru. Í 

útikennslu nálgast nemendur efnið á annan hátt en í hefðbundinni kennslustund, þeir verða 

frjálsari, örva fín- og grófhreyfingar, og kynnast viðfangsefninu frá fyrstu hendi 

(Lýðheilsustöð, 2010).  
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1.2. Markmið 

Í þessari ritgerð verður fjallað um möguleika Hvanneyrarjarðarinnar til útináms.  Lögð 

verður áhersla á nærsvæði skólanna þriggja, leikskólans, grunnskólans og háskólans.  Jörðin 

verður einnig skoðuð sem heild, þar sem fjarlægðir eru ekki miklar, sérlega fyrir 

háskólanema. Leitast verður eftir að svara eftirfarandi spurningum: 

 

1. Hvaða möguleikar felast á Hvanneyrarjörðinni til útináms á mismunandi skólastigum? 

2. Hvernig er nánasta umhverfi skólanna þriggja nýtt nú þegar? 

3. Hvernig má nýta umhverfið enn frekar til náms? 

4. Hver er ávinningurinn? 

 

Eftir greiningarvinnu á svæðinu mun höfundur svara þessum spurningum í niðurstöðum 

og að því loknu setja fram tillögur að úrbótum. Ekki verða hönnuð frá grunni ný 

útikennslusvæði, heldur verða dregnir fram kostir valdra svæða á Hvanneyrarjörðinni og 

settar fram tillögur sem gera þau tilvalin fyrir útinám.  Að mati höfundar býður 

Hvanneyrarjörðin upp á marga möguleika  og er það aðalmarkmið verkefnisins að koma auga 

á þá möguleika. 

 

1.3. Efnistök 

Ritgerðin skiptist í 9 kafla. Fyrsti kafli fjallar um tilurð verkefnis, markmið og efnistök. Í 

öðrum kafla verður sagt frá gögnum og aðferðum sem notaðar voru við vinnslu verkefnisins 

og fjallað um stefnur og samþykktir er viðkoma umfjöllunarefni ritgerðarinnar. Þriðji kafli 

segir frá athugunarsvæðinu, mörkum, legu og öðrum upplýsingum sem tengjast 

athugunarsvæðinu beint. Í fjórða kafla verður gerð grein fyrir hugtakinu útikennsla, sagt frá 

íslenskum og erlendum dæmum og hver ávinningur af útinámi er. Fjallað verður stuttlega um 

Grænfánann í fimmta kafla og í sjötta kafla um skólana, leikskólann, grunnskólann og 

háskólann, útinám þeirra skoðað, umhverfisstefnur og samstarf skólanna. Í sjöunda kafla 

verður farið í gegnum ítarlega greiningu á Hvanneyrarjörðinni og á nærsvæðum skólanna 

þriggja. Að lokum verða niðurstöður, tillögur að úrbótum og umræður umfjöllunarefni 

áttunda og níunda kafla. 
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2. Gögn og aðferðir 

2.1. Vinnuferill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Gögn 

Við vinnslu ritgerðarinnar voru notuð gögn á ýmsu formi. Stafræn gögn voru fengin hjá 

SAMSÝN, kort voru unnin í landupplýsingaforritinu ArcGis, Adobe Photoshop og Adobe 

Illustrator. Stuðst var við innlendar og erlendar ritaðar heimildir s.s. Borgfirðingabók, árbók 

Ferðafélags Íslands, bækur Guðmundar Jónssonar um Hvanneyrarskóla, bók Bjarna 

Guðmundssonar um Halldór á Hvanneyri í tengslum við söguágrip Hvanneyrar og 

náttúrufarslegar forsendur. Vefurinn utinam.is, vefsíður Lýðheilsustöðvar, 

Umhverfisstofnunar, Náttúruskóla Reykjavíkur og bókin Nærmiljøet som klasserom, Uteskole 

i teori og praksis eftir Arne Nikolaisen Jordet komu að góðum notum er fjallað var um 

útikennslu, innlend og erlend dæmi og ávinning.  

Höfundur átti í tölvupóst samskiptum við nokkra af kennurum Landbúnaðarháskólans 

og skal nefna Bjarna Guðmundsson prófessor helstan. Einnig voru tekin greinargóð viðtöl við 

Björn Þorsteinsson aðstoðarrektor, Valdísi Magúsdóttur leikskólastjóra og Ástríði 

Einarsdóttur deildarstjóra grunnskólans. Öll þau gögn og heimildir sem höfundur aflaði sér 

byggðu góðan grunn fyrir verkefnið.  

 

Vinnuferill verkefnis (Helga Kristín Hermannsdóttir, 2011). 

A. Skilgreining á viðfangsefni 

 ‐ Útinám á Hvanneyri 

B. Gagnasöfnun 

‐ Vettvangsferðir 

‐ Ljósmyndataka 

‐ Viðtöl  

‐ Fyrri rannsóknir 

C. Greining 

‐ Hvanneyrarjörð 

‐ Náttúrufarslegar forsendur 

‐ Saga 

‐ Nærsvæði skóla 

D. Niðurstöður greiningarvinnu 

E. Umræður og tillögur að úrbótum 
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2.3. Aðferðafræði 

Í upphafi vinnslu verkefnisins hófst höfundur handa á að finna þau gögn er gætu svarað 

þeim spurningum sem settar voru fram í markmiðum. Þau gögn, ritaðar heimildir og viðtöl 

við hlutaðeigandi svöruðu  spurningum  tvö og fjögur ágætlega eða;  Hvernig er nánasta 

umhverfi skólanna þriggja nýtt nú þegar? og Hver er ávinningurinn? Til þess að fá svör við 

spurningum eitt og þrjú; Hvaða möguleikar felast á Hvanneyrarjörðinni til útináms á 

mismunandi skólastigum? og Hvernig má nýta umhverfið enn frekar til náms? gerði höfundur 

landslagsgreiningu og styrkleikagreiningu, þ.e. að greina nærumhverfi skólanna þriggja 

ítarlega. Gerð voru Náttúrufarskort, Menningarkort og Upplifunarkort og styrkleikar og 

veikleikar nærumhverfis hvers skóla fyrir sig skráðir. Á Náttúrufarskortinu kemur fram 

jarðfræði, vatnafar, gróðurfar, veður, landhalli og hæðir í landi. Á Menningarkortinu eru 

vegir, stígar, byggingar, og menningarminjar. Upplifunarkortið er bæði huglægt og sjónrænt 

þar sem kennileiti, punktar (vettvangur), svæði, skil (veggir), leiðir, tilfinning, útsýni, 

friðsæld, öryggi og ánægja eru kortlögð. Nokkur tölvuforrit voru notuð við vinnslu 

ritgerðarinnar, Microstation og ArcGis í loftmyndavinnu og kortagerð og Adobe Illustrator og 

Adobe Photoshop til þess að fullvinna kort og ljósmyndir.  

 

2.4. Sáttmálar og samþykktir 

Undanfarin ár hefur mikið verið fjallað um sjálfbæra þróun. Sjálfbær þróun er venjulega 

skilgreind sem þróun sem gerir okkur kleift að mæta þörfum okkar, án þess að stefna í voða 

möguleikum komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum, með öðrum orðum, þróun sem er 

gerð til að endast (Náttúra.info, á.á.). Árið 2002 samþykkti ríkisstjórnin stefnumörkun um 

sjálfbæra þróun í íslensku samfélagi undir heitinu „Velferð til framtíðar“. Stefnumörkunin 

var sett til 2020. Í riti Umhverfisráðuneytisins um verkefnið með áherslum fyrir árin 2010-

2013, koma m.a. fram sex áhersluflokkar menntunar til sjálfbærni. Einn þeirra snýr að náttúru 

og umhverfi. Markmið hans eru: 

• að bera virðingu fyrir lífi á jörðinni 

• að gera sér grein fyrir gildum, viðhorfum og tilfinningum til 

náttúru og umhverfis 

• að kynnast náttúrunni og fá tækifæri til að mynda 

tilfinningatengsl við hana 

• að þróa með sér skilning og áhuga á umhverfisvernd  
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• að skilja hvers vegna verndun líffræðilegrar fjölbreytni og 

vistkerfa er mikilvæg til að tryggja viðhald náttúrunnar í 

framtíðinni,  

• að öðlast náttúrufræðilega, félagsvísindalega og tæknilega 

þekkingu sem getur haft áhrif á nýtingu náttúrunnar í 

framtíðinni 

• að vera fær um að vega og meta mismunandi sjónarmið til 

náttúru og umhverfis og greina á milli þeirra t.d. með tilliti til 

hversu sjálfbær þau eru 

(Umhverfisráðuneytið, 2010,13). 

 

Eitt af námssviðum leikskólans í aðalnámskrá er náttúra og umhverfi þar sem lögð er 

áhersla á að fræða börn um náttúruna, umhverfið og verndum þess. Í grunnskólum er fræðsla 

um umhverfismál og sjálfbæra þróun samofin markmiðum í náttúrufræði, 

samfélagsfræðigreinum, einkum í landafræði og einnig í heimilisfræði og lífsleikni. Lögð er 

áhersla á að efni þessara námssviða tengjast samspili manns og náttúru. Markmið um 

umhverfismennt eru sett fram innan þessara námssviða en skólum er ætlað að útfæra þau í 

skólanámskrá. „Almenn menntun á að stuðla að umburðarlyndi, virðingu fyrir náunganum og 

umhverfinu ... Almenn menntun felur í sér að leggja, í samvinnu við heimilin, rækt við 

heilbrigði og hollar lífsvenjur, að efla siðferðisvitund og stuðla að ábyrgri umgengni við allt 

líf og umhverfi“ (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 1999, 15, 16).  

Margir skólar hafa sýnt frumkvæði í að samþætta fræðslu í umhverfismálum við 

almennt skólastarf. Sem dæmi um slíkt starf er þátttaka fjölmargra grunn- og leikskóla í 

verkefninu Skólar á grænni grein, sem er alþjóðlegt verkefni sem miðar að því að auka 

umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í skólum. Landvernd hefur umsjón með 

verkefninu hér á landi en það er styrkt af menntamálaráðuneytinu og umhverfisráðuneytinu 

(Landvernd á.á.). 

Ísland tekur þátt í verkefninu COPE (Children, outdoor, participation, environment) en 

það verkefni hvetur skóla til að skipuleggja útikennslu og nýta nánasta umhverfi sitt sem allra 

best til náms. Einnig gefur verkefnið leiðbeiningar um hvernig hægt er að virkja börn til að 

vinna með heilsufar, náttúru, umhverfisvandamál og útivist (Norden, á.á.). 
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Hvanneyri var fyrst friðlýst sem búsvæði árið 2002 en árið 2011 var búsvæðið stækkað 

og fékk um leið nafnið Andakíll. Markmið friðlýsingarinnar er að stuðla að varðveislu og 

viðhaldi náttúrulegs ástands fjölbreytts votlendis og búsvæða fjölmargra fuglategunda. Með 

friðlýsingunni er aðgengi almennings tryggt að landsvæðinu til náttúruskoðunar og fræðslu. 

Ennfremur er markmið friðlýsingarinnar að tryggja möguleika á rannsóknum og vöktun á 

lífríki svæðisins með áherslu á búsvæði fugla og votlendi (Umhverfisstofun, 2011). 

 

3. Athugunarsvæði 

3.1. Mörk athugunarsvæðis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athugunarsvæði verkefnisins er Hvanneyri, en mun höfundur einbeita sér að 

nærumhverfi skólanna þriggja, leikskólans, grunnskólans og háskólans.  Hvanneyrarjörðin öll 

er rúmlega 1788 ha frá jarðamörkum sem liggja frá Stórastokk í Vatnshamravatni og þaðan 

um Ausulæk yfir í Andakílsá miðja og út í Hvítá (Umhverfisstofnun, 2011).  

Mynd 1. Lega athugunarsvæðis, Hvanneyri Borgarfirði
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3.2. Lega athugunarsvæðis  

Hvanneyri er á 64°34´N breiddar og 21°46´V lengdar. Hvanneyri er á Vesturlandi, við 

sunnanverðan Borgarfjörð, rétt við ósa Hvítár. Um 12 km eru frá Borgarnesi að Hvanneyri og 

er vegalengdin frá Reykjavík til Hvanneyrar 86 km. um Hvalfjarðargöng. 

3.3. Aðrar upplýsingar sem tengjast ath.svæði beint  

Hvanneyri er skólaþorp. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni voru íbúar 

Hvanneyrar 276 þann 1.janúar 2011. En sú tala segir ekki nema hálfan sannleikann því mun 

fleiri eru við nám og störf á Hvanneyri yfir vetrartímann. Á skólaárinu 2010-2011 voru 

nemendur Landbúnaðarháskólans 400 (Þórunn Edda Bjarnadóttir, tölvupóstur 2011).   

Á Hvanneyri er Landbúnaðarsafn Íslands, safn sem leggur sérstaka áherslu á sögu 

landbúnaðarins frá byrjun tæknialdar í landbúnaði með rannsóknum og almennri kynningu á 

sögu landbúnaðar. Safnið varðveitir gögn, gripi og aðrar minjar, og annast rannsóknir og 

fræðslu um viðfangsefnið (Landbúnaðarsafn Íslands, á.á.) Ullarselið er í sömu byggingu og 

Landbúnaðarsafn Íslands en Ullarselið er verslun og vinnustofa áhugafólks af Vesturlandi um 

ullariðn þar sem gömul vinnubrögð við ullarvinnslu eru notuð. Ullarselið selur eingöngu 

hágæða vörur úr íslensku hráefni (Ullarselið, á.á.). 

Búnaðarsamtök Vesturlands, Framleiðnisjóður landbúnaðarins, Hagþjónusta 

Landbúnaðarins og Veiðimálastofnun eru einnig á Hvanneyri, öll staðsett í sama húsi, 

Hvönnum. 

  

4. Útikennsla 

Sú hugmyndafræði sem liggur að baki útikennslu á rætur sínar að rekja til fyrri tíma 

þegar dagleg vinna, með vanþróuð áhöld og takmarkaðan efnivið krafðist líkamlegrar 

áreynslu og útsjónarsemi.  Ungir lærðu af þeim eldri, ekki aðeins með því að hlusta heldur 

ekki síður með því að takast sjálfstætt á við margs konar verkefni við raunaðstæður.  

Ávinningur þess að taka upp útikennslu í skólastarfi er ekki aðeins bundinn við að auka virkni 

og heilbrigði nemenda heldur gefst tækifæri til að bæta ýmiss konar færni og námsárangur 

almennt (Lýðheilsustöð, 2010). 
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4.1. Hvað er útikennsla/útinám? 

Útikennsla snýst um skynjun, reynslu, æfingu, að muna, að uppgötva, að skilja, að ná 

valdi á, að miðla og að framleiða. Í útikennslu er litið á allt nánasta umhverfi skólans sem 

vettvang til náms. Svokölluð útistofa er fast svæði til útikennslu en geta nemendur(orðaröð) 

byggt upp slíkt svæði með tímanum, smíðað bekki, leiktæki og eldstæði úr náttúrulegum 

efnum, ræktað ýmiss konar gróður og grænmeti og svo mætti lengi telja. Í útikennslu er lögð 

áhersla á reynslu frá fyrstu hendi, að nemandinn læri best með því að gera hlutina sjálfur. 

(Lýðheilsustöð, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Útinámslíkanið samkvæmt Priest, 1988 
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4.2. Innlend hugmyndafræði útikennslu 

Útikennsla sem kennsluaðferð er tiltölulega nýtt hugtak á Íslandi. Þó hefur verið 

stunduð útikennsla með einhverjum hætti um langa hríð. Landvernd og Skógræktarfélag 

Reykjavíkur lögðu fram hugmynd um stofunun Náttúruskóla Reykjavíkur til fræðsluráðs 

Reykjavíkur síðla árs 2003. Fyrirmynd að hugmynd þeirra voru náttúruskólar, austan hafs og 

vestan sem reknir hafa verið um árabil af umhverfis- og fræðsluyfirvöldum ytra. Í vinnuhópi 

sem skipaður var í mars 2004 sátu fulltrúar frá Landvernd, Skógræktarfélagi Reykjavíkur og 

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur. Hópurinn lagði til að Náttúruskólinn yrði að 3ja ára 

þróunarverkefni sem vistað væri hjá Umhverfis- og heilbrigðisstofu Reykjavíkur og ráðinn 

yrði verkefnastjóri til að hafa umsjón með því. Tillaga um stofun Náttúruskóla Reykjavíkur 

var lögð fram þann 21. mars 2005 og var skólinn opnaður formlega þann 14. september 2005 í 

húsnæði Skógræktarfélagsins í Elliðavatnsbænum í Heiðmörk (Náttúruskóli Reykjavíkur, 

á.á.). 

Frá upphafi hefur Náttúruskóli Reykjavíkur reynt að liðsinna kennurum í grunn- og 

leikskólum Reykjavíkur í því að færa hefðbundið nám út fyrir veggi skólastofunnar. Liður í 

því er að halda námskeið fyrir kennara þar sem fjallað er um möguleika á útikennslu í hinum  

ýmsu námsgreinum. Það sem Náttúruskólinn hefur einkum haft að leiðarljósi í starfsemi sinni 

er að styrkja kennara í að takast á við hið óþekkta, þ.e. að hvetja þá til að stíga skrefið, út yfir 

þröskuld kennslustofunnar (Helena Óladóttir, 2009). 

Samtök náttúru- og útiskóla (SNÚ) voru stofnuð í nóvember 2007. Tilgangur 

samtakanna er að stuðla að eflingu náttúru- og útináms á Íslandi. Samtökin vilja stuðla að 

aukinni umræðu um útinám og útikennslu í samfélaginu, auka upplýsingamiðlun og samskipti 

milli útikennsluaðila, auka samstarf milli útikennsluaðila og stjórnvalda og efla erlend 

samskipti á sviði útináms og útikennslu (Útinám.is, á.á.). Samtökin eru óvirk sem stendur en 

vonandi fara þau aftur af stað sem fyrst. 

Fleiri og fleiri skólar á Íslandi, bæði leik- og grunnskólar aðhyllast útikennslufræði. 

Kannski er hægt að tala um tískufyrirbrigði, þar sem aðstæður í nútíma samfélagi reka 

manninn út í náttúruna. Ýtt er undir samspil manns og náttúru, maðurinn nýtir náttúruna á 

eðlilegan og náttúrulegan hátt þar sem þess er ávallt gætt að náttúran komist sem bests af, sbr. 

sjálfbær þróun. 
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4.3. Erlend hugmyndafræði útikennslu 

Útikennsla hefur verið stunduð í nágrannalöndum okkar um langt skeið. Norðmenn hafa 

mikla reynslu af útikennslu og er hún fastur liður í mörgum skólum þar í landi. Þarlendar 

rannsóknir benda til þess að börn sem fá að upplifa náttúruna séu frískari og heilbrigðari, 

minna er um árekstra þeirra á milli og þau eru rólegri við vinnu sína inni í skólastofunni. Auk 

þess virðast börnin öryggari og upplifa meiri gleði  af útiverunni (Nikolaisen Jordet,1998).  

Svíar nota útikennslu einnig mjög mikið. Sögu hennar má rekja til ársins 1981 og strax 

árið 1984 voru 25 náttúruskólar í landinu. Þann 4. maí 1985 voru sænsku 

náttúruskólasamtökin stofnuð. Í dag er 91 náttúruskóli í allri Svíþjóð. Skilgreining þeirra á 

náttúruskóla er að hann er ekki ákveðin bygging eða staður, með náttúruskóla er átt við 

ákveðna aðferð til að læra. Með leikjum og kennslu utandyra er ýtt undir reynslu, forvitni, 

uppgötvun og skilning. Útikennslan elur af sér börn sem takast á við verkefni með opnum 

huga, eru ánægð, hugrökk, heilbrigð og hraust. Í náttúruskólunum læra kennarar og nemendur 

um sjálfbæra þróun, litið er á nám sem uppgötvun fyrst og fremst, þar sem nemendur sýna 

frumkvæði og finna sjálf leiðir til að leysa verkefni. Lögð er áhersla á eigin reynslu nemenda, 

uppgötvanir og skilningarvit. Með því að leysa raunveruleg verkefni á eigin forsendum eiga 

nemendur auðveldara með að skilja og muna það sem þau læra í skólanum. Útikennsla 

þjappar nemendunum saman og vinna þeir betur saman hvort heldur sem er innan 

skólastofunnar eða utan (Naturskoleföreningen, 2011).  

 

4.4. Ávinningur útináms 

Samkvæmt rannsóknum stuðlar útikennsla að meiri hreyfingu barna í frímínútum. Hún 

er einnig líkleg til að auka áhuga á útivist og þar með stuðla að aukinni hreyfingu utan 

skólatíma (Björneboe og Aaland, 2003). Útikennsla fer fram á forsendum nemandans þar sem 

hann fær tækifæri til að nota fleiri en eitt skynfæri, beitir öllum líkamanum við námið og tekst 

á við fjölbreytileg verkefni við raunverulegar aðstæður. Í útikennslu fá nemendur aukna 

hreyfingu, meira þol og betri hreyfifærni sem stuðlar að bættri heilsu á sál og líkama. 

Nemendur beita líkamanum á annan hátt en í hefðbundinni kennslu innan dyra og eru í 

tengslum við aðra án samkeppni. Útikennsla kennir nemendum aukna félagslega færni. 

Nemendur eru í miðju atburða, læra lýðræðisleg vinnubrögð og taka ábyrgð. Útinám eykur 

skilning nemandans á náttúru, vísundum og umhverfi, reynsla frá fyrstu hendi. Útinám styrkir 
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samskipti og samband kennara og nemanda og eftir hressandi útiveru í fersku lofti eykst 

einbeiting nemenda þegar aftur er haldið inn í skólastofu (Lýðheilsutöð, 2010). 

En útivist er meira en bara hreyfing úti við, hreyfingin ein og sér dugar ekki sem 

skýring  á jákvæðum áhrifum náttúrunnar á heilsu okkar. Útivist er holl bæði líkama og sál. 

Úti í náttúrunni  notum við öll okkar skilningarvit. Þangað leitum við skjóls frá erli dagsins, 

upplifum kyrrð og ró, náttúrulega birtu og hreint loft  (Miljöverndepartementet, 2008).   

Á síðustu áratugum hafa verið gerðar fjölmargar rannsóknir víða um heim á áhrifum 

náttúrunnar á líkamlega og andlega heilsu fólks og gefa niðurstöður þessara rannsókna 

sterklega til kynna mikil jákvæð áhrif á þessa þætti (Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob Líndal 

2010).  

Fleiri ransóknir styðja áhrif útiveru og kennslu í náttúrunni á námsgetu nemenda. 

Könnun gerð í 11 skólum í Kaliforníu í Bandaríkjunum sýndi að þeir nemendur sem stunduðu 

nám í skólum er lögðu áherslu á umhverfisfræðslu í námskrá, komu mun betur út í ýmsum 

greinum s.s. lestri, vísindum og stærðfræði, og var munurinn allt að 72% (Dillon o.fl. 2006). 

Nemendur verja stærsta hluta vökutíma síns í skólanum sem er því ákjósanlegur vettvangur til 

þess að veita nemendum tækifæri til þess að mynda tengsl við náttúrulegt umhverfi með 

útikennslu. 

Líkamleg áreynsla er nauðsynleg fyrir börn til að þau öðlist nægan hreyfiþroska og mælt 

er með að þau hreyfi sig minnst 60 mínútur á dag. Einnig er vitað að hreyfing bætir 

sjálfstraust, sjálfsímynd og námsárangur barna og dregur úr líkum á geðrænum vandamálum. 

Þau börn sem eru mikið fyrir að sitja kyrr í leik til dæmis við að púsla, perla og lita þurfa oft 

meiri hvatningu til hreyfingar (Gígja Gunnarsdóttir, 2005). 

 

5. Grænfáninn 

Tæplega 200 skólar á öllum skólastigum um land allt taka þátt í verkefninu Skólar á 

grænni grein (Eco-Schools) en það er alþjóðlegt verkefni sem Landvernd hefur rekið hér á 

landi í tæp 10 ár. Markmið verkefnisins er að auka umhverfismennt og styrkja 

umhverfisstefnu í skólum. Að flagga Grænfánanum er alþjóðleg viðurkenning 

þátttökuskólanna og nýtur virðingar víða í Evrópu sem tákn um árangursríka fræðslu og 

umhverfisstefnu í skólum. Skólar á grænni grein þurfa að hafa tekið a.m.k. sjö eftirfarandi 

skref til bættrar umhverfisstjórnunar til að fá Grænfánann: 
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1. Umhverfisnefnd starfar innan skólans. Nefndin á að starfa samkvæmt 

lýðræðislegum leikreglum og nemendur eiga að hafa þar mikið vægi 

2. Staða umhverfismála í skólanum metin. Meta skal stöðu 

umhverfismála í skólanum t.d. með aðstoð sérstaks gátlista. Nauðsynlegt 

er að sem flestir nemendur taki þátt í matinu. 

3. Áætlun gerð um aðgerðir og markmið til umhverfisbóta í skólanum. 

Mikilvægt er að skólar setji sér raunhæf markmið, forgangsraði þeim og 

hafi í huga að ekki þarf að ná öllum markmiðum í einu - verkefnið heldur 

stöðugt áfram. Best er að setja sér fá og skýr markmið og gjarnan að 

einhverju leyti mælanleg. 

4. Sinnt er stöðugu eftirliti og endurmati á umhverfismálum í skólanum. 

Stöðugt eftirlit og endurmat á að tryggja að settum markmiðum sé náð, 

þau viðurkennd og þeim fagnað og ný markmið sett. Þessi þáttur á einnig 

að tryggja stöðuga umhverfismenntun í skólanum. 

5. Nemendur fræddir um umhverfismál. Flestir nemendur fá markvisst 

nám í samræmi við þemu t.d. orku, vatn og úrgang. Allur skólinn tekur 

mið af verkefninu t.d. með því að spara vatn, flokka úrgang og minnka 

rusl. 

6. Skólinn kynnir stefnu sína út á við og fær aðra með. Skóli með 

umhverfisstefnu hefur áhrif út á við, á sveitarstjórnir, fyrirtæki og 

samfélag í samræmi við Staðardagskrá 21. Skólarnir eru einnig hvattir 

til að hafa samfélagið umhverfis í huga við gerð markmiða. Alls kyns 

opnar sýningar á verkum nemenda og kynningar í skólanum eða í 

fjölmiðlum upplýsa samfélagið um framgang verkefnisins. 

7. Skólinn setur sér formlega umhverfisstefnu. Skólanum er settur 

umhverfissáttmáli sem lýsir í stuttu máli heildarstefnu skólans í 

umhverfismálum og umhverfismennt og framtíðarsýn. Mikilvægt er að 

sáttmálinn sé unninn í samvinnu allra sem að skólanum standa og að 

hann sé vel kynntur innan skólans og utan. 

    (Landvernd, á. á.). 
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6. Skólarnir á Hvanneyri 

6.1. Andabær 

Leikskólinn Andabær er þriggja deilda leikskóli, en eru einungis tvær deildir 

starfræktar, Goðheimar fyrir eldri börn og Hulduheimar fyrir yngri börn.  Við skólann nema 

42 börn. Leikskólinn flutti í nýtt húsnæði að Arnarflöt 2 þann 24. febrúar 2009 en var áður við 

Túngötu 27, Hvanneyri. Námskrá Andabæjar mótast af áherslum sem lagðar eru í 

Aðalnámskrá leikskóla, en einnig af sérstökum áherslum leikskólans og af þeim aðstæðum 

sem hann býr við, þ.e. að nýta náttúruna og umhverfið sem best í náminu.  

Leikskólinn Andabær flaggar grænfánanum og er einnig leikskóli á heilsubraut. 

Markmið heilsustefnunnar er að venja börn strax í barnæsku við heilbrigða lífshætti með það í 

huga að þeir verði hluti af lífsstíl þeirra til framtíðar. Áhersluþættir heilsuleikskóla geta verið 

mismunandi en góð næring, holl hreyfing og listsköpun er ávallt aðalsmerki þeirra. Leikskólar 

eru á heilsubraut í 3 ár áður en þeir geta orðið Heilsuleikskólar. Andabær stefnir á að verða 

orðinn Heilsuleikskóli í mars 2013 (Andabær, á,á). 

 

6.1.1 Útinám skólans 

Útikennslan í Andabæ er árstíðabundin. Miðað er við tvo útikennslu daga í mánuði 

yfir vetrartímann og einu sinni í viku á sumrin. Útinámið felst í náttúruskoðun, unnið með 

þemu, sumar, vetur, vor og haust þar sem breytileiki náttúrunnar er skoðaður eftir árstíðunum. 

Margskonar náttúrulegan efnivið er að finna í umhverfinu og er hann jafna tekinn með inn í 

leikskólann að útinámi loknu og notaður 

sem föndurefni (Valdís Magnúsdóttir, 

samtal 2011). 

Leikskólinn nýtir nærsvæði vel 

til útináms. Helstu svæðin eru 

klappaholtin suðaustur af leikskólanum 

og Skjólbeltin.  

Á klapparholtunum er útsýni gott 

og virða börnin fyrir sér fjöllin, fylgjast 

með fuglunum, skoða gróðurinn, steina, 

spýtur, skordýr og í raun allt það sem þeim finnst merkilegt. Í Skjólbeltunum er aðstaða góð, 

Mynd 3. Tjald og fuglaskoðunarhús í Skjólbeltunum
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tjald með bekkjum og gott skjól. Þar eru ýmsar trjátegundir og gera kennararnir sitt besta til 

að fræða nemendur sína um hverja tegund.  

Skólalóðin sjálf er að mati Valdísar leikskólastjóra ágæt til útináms. Á lóðinni er 

skeljasandur sem er mikið skoðaður og árið 2010 var útbúinn lítill matjurtagarður sem 

nemendurnir bjuggu til sjálfir. Til stendur að stækka matjurtagarðinn og einnig að planta 

gróðri á lóðina (Valdís Magnúsdóttir, samtal 2011). 

6.1.2 Grænfáninn og umhverfisstefna 

Andabær fékk Grænfánann afhentan í fyrsta 

sinn þann 25. maí 2005 og varð þar með 

umhverfisvænn leikskóli (Andabær, á.á). 

Leikskólinn flaggaði Grænfánanum í fjórða sinn 

þann 23. júní í ár.  

 Þegar fáninn blaktir við hún er haldið 

áfram. Nýtt umhverfisráð er kosið sem setur sér ný 

markmið og keppist við til að skólinn fái 

Grænfánann endurnýjaðan að tveimur árum liðnum 

(Landvernd, á. á.). 

Umhverfisstefna Andabæjar er skýr og 

marktæk. Leiðarljós hennar er að vernda umhverfið 

og náttúruna. Megin markmið hennar eru:   

 

1. Safna lífrænum úrgangi og fara með hann í Moldu.  

2. Safna rafhlöðum og fara með þau á förgunarstöð.  

3. Endurnýta og endurvinna allan fínan pappír.  

4. Nýta matarílát í föndur, leik og fleira.  

5. Safna kertaafgöngum og nýta þá.  

(Andabær, á.á.) 

 

Auðvelt er að sannreyna umhverfisstefnu Andabæjar. Hún er skýr og öllum ljós er fara inn 

fyrir dyr skólans. Þar eru listaverk nemenda af öllum stærðum og gerðum úr skyrdollum, 

jógúrtfernum, spýtukubbum og auglýsingabæklingum. Börnin eru virkir þátttakendur í 

umhverfisstefnu skólans, og er reynsla höfundar sú að börnin gera allt hvað þau geta til að 

Mynd 4. Grænfáninn dreginn að húni í

Andabæ, 23. júlí 2011 
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innleiða umhverfismarkmiðin heima hjá sér einnig. Andabær elur af sér nemendur sem er annt 

um umhverfið sitt, eru sannir náttúru- og umhverfisverndarsinnar. Þó má gagnrýna að í 

markmiðunum segir ekkert um hvernig leikskólinn nýtir umhverfið. Markmiðin snúa öll að 

innviðum leikskólans, sem dæmi mætti bæta einum lið við þar sem fjallað er um hvernig 

umhverfið er nýtt. Finnst höfundi að þarna ættu kennarar og leikskólastjóri að bæta úr. 

Markmið umhverfisstefnunnar eru í raun sjálfsagðar reglur sem hver og einn ætti að fylgja, 

almenn skynsemi. En markmiðin eru fyrir nemendur leikskólans á aldrinum eins og hálfs árs 

til fimm ára. Því mega þau ekki verða of flókin, þau eru sett til að fara eftir þeim, og það er 

nákvæmlega það sem er gert, sem er gott. 

 

6.2. Grunnskóli Borgarfjarðar, Hvanneyri (Andakílsskóli) 

Í Grunnskóla Borgarfjarðar, Hvanneyri eru 30 börn í 1.-4. bekk. Eldri nemendum er 

ekið í Grunnskóla Borgarfjarðar að Kleppjárnsreykjum. Skólinn nýtir sér smæð sína sem 

styrk, er umhverfisvænn skóli sem leggur áherslu á nám um náttúruna og umhverfið og leitast 

við að nota fjölbreytta og skapandi kennsluhætti bæði inni í kennslustofum og úti í náttúrunni 

(Grunnskóli Borgarfjarðar, á.á). 

6.2.1 Útinám skólans 

Grunnskólinn sækir útikennsluhugmyndir sínar til Noregs og Svíþjóðar. Það er álit 

stjórnenda skólans að það væri beinlínis óafsakanlegt að notfæra sér ekki aðferðir 

útikennslunnar vegna eðlis umhverfis skólans. Útikennslan hefur verið lífsseig við skólann og 

skilað miklu inn í skólastarfið og skólabraginn. Að innleiða útikennslu í skólastarfið hefur 

verið nokkuð átakalaust, viðhorf foreldra í upphafi var helsti þröskuldurinn, en margir höfðu 

efasemdir um að formlegt nám gæti verið skilvirkt þegar börnin væru alltaf „úti að leika sér“. 

En með góðri kynningu á kennslunni og kenningum sem lágu að baki tókst að yfirstíga þessa 

hræðslu við nýjar aðferðir og í dag er viðhorf til útikennslu skólans jákvætt.  

Útikennslan hefur verið með ýmsu sniði í skólanum í gegnum árin. Þegar mest var þá 

var einn heill kennsludagur helgaður útikennslu í viku hverri en í ár (2011) og síðustu ár er 

útikennsla með fasta 2 tíma í töflu á þriðjudögum. Möguleiki er á að nýta þriðja tímann þegar 

á þarf að halda. Bekkirnir, 1. – 4. eru í útikennslu á sama tíma og oft er farið saman í verkefni 

en stundum í minni hópum. Að auki eru íþróttir kenndar úti að eins miklu leyti og hægt er og 

við á. Þegar veður er gott eru allir fjórir íþróttatímar vikunnar kenndir úti. Þegar öll útikennsla 

er tekin saman má ætla að tímarnir séu um 6 – 7 á viku. 
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Öll fög notast við útikennslu að einhverju leyti.  Eðli málsins samkvæmt hefur hún 

mest verið tengd við náttúrufræði, samfélagsfræði, íslensku og íþróttir en í ár er sérstök 

áhersla lögð á útikennslu í stærðfræði. Kennarar fóru á námskeið í byrjun vetrar í stærðfræði í 

útikennslu og keypt var áhugavert kennsluefni tengt því.  En auk þess bjóða fög eins og enska, 

lífsleikni, myndmennt og smíði upp á mjög áhugaverðar útfærslur í útikennslu.  

Skólinn hefur aðgang að frábærri aðstöðu til útikennslu í Skjólbeltunum. 

Landbúnaðarháskólinn gerði samning við skólann fyrir um 8 – 9 árum um afnot af 

Skjólbeltunum sem skólaskógi og hafa LbhÍ og Grunnskóli Borgarfjarðar staðið sameiginlega 

að uppbyggingu og viðhaldi þar síðan.  Þar er fuglaskoðunarkofi, tjald þar sem kveikja má 

varðeld, leiksvið og fleira.  Ýmislegt skemmtilegt er líka á teikniborðinu, svo sem langeldur.  

Þar er öll aðstaða mjög hentug til útikennslu, fjölbreyttur gróður og gott skjól gegn vindum.  

En skógurinn er ekki eina útikennslusvæðið.  Skólalóðin nýtist mjög vel, vellirnir til að teikna 

upp og mæla, snjórinn er nýttur þegar hann er, haustlauf, úrkoma, steinar og sandur getur allt 

orðið að heppilegum kennslugögnum eftir því sem við á.  Farnar eru rannsóknarferðir í 

Frúargarðinn, eftir árfarvegi Andakílsár, að veðurstöðinni, út í fjós og víðar um svæðið. Í 

náttúrufræði eru gerðar alls konar rannsóknir og tilraunir með efni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 5. Dýrin í Hálsaskógi sett upp í Skjólbeltunum, maí 2011
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og aðstæður í umhverfinu.  Áhrif veðurs og hitastigs.  Tínd lauf, steinar, ber og fleira og unnið 

með á fjölbreyttan hátt. Bæjarlæknum fylgt þar sem hann rennur úr tjörninni og niður í Hvítá. 

Í stærðfræði eru gerðar mælingar, farið í leiki með tölur, talin hopp, skref, margfaldað og deilt 

með húsum, steinum, gluggum, trjám eða öðru í umhverfinu.  Tölfræðirannsóknir gerðar, s.s. 

umferðakannanir. Flatarmálsverkefni í tengslum við haustlauka og kartöflurækt. Í myndmennt 

er unnið með efni úr náttúrunni og fer þá oft vel á að vinna það úti. Listaverk teiknuð í möl 

eða snjó.  Málað í snjóinn með umhverfisvænum litum. Mynsturgerð með efni úr náttúrunni. Í 

smíðum er gjarna unnið með efnivið úr skóginum. Tálgað úr greinum og gerð hafa verið 

húsgögn, fuglahús og fleira í skólaskóginn okkar í Skjólbeltunum. Í leiklist hafa verið settar 

upp stórar leiksýningar í Skjólbeltunum þar sem umhverfið er í beinni tengingu vð efnistökin,  

t.d. Ronja ræningjadóttir og Dýrin í Hálsaskógi. Í heimilisfræði er eldaður hafragrautur, 

brauð, súpur og fleira á hlóðum í Skjólbeltunum og unnið úr hráefnum náttúrunnar, t.d. sultað 

og gert saft úr berjum. Einnig eru farnar lengri ferðir í fjærumhverfið, sleðaferð í 

Hreppsbrekkuna, réttarferð í Lundarreykjadal, jólatrésferð í Skorradal, rúningsferð í 

Mófellsstaðakot svo eitthvað sé nefnt. Að lokum má nefna að sundkennslan fer fram í 

Hreppslaug. 

Reynsla útikennslunnar í Andakílsskóla hefur sýnt að þol gagnvart útiveru í öllum 

veðrum og vindum er fljótt að byggjast upp. Því eru þau börn sem eiga erfitt með að vera úti í 

vindi eða vatnsveðri, t.d. börn með greiningar á einhverfurófi, fljót að aðlagast kennslunni og 

jákvæðni gagnvart henni eykst. 

Að mati Ástríðar deildarstjóra grunnskólans mætti þekking kennara á staðarháttum á 

Hvanneyri vera betri. Staðið hefur til að fá Bjarna Guðmundsson prófessor til að ganga með 

kennurum um svæðið og fræða þá um söguna, byggingarnar og fleira markvert í umhverfinu 

(Ástríður Einarsdóttir, viðtal 2011). 

6.2.2 Grænfáninn og umhverfisstefna 

Grunnskóli Borgarfjarðar Hvanneyri, þá Andakílsskóli var einn af þremur fyrstu 

grunnskólum á Íslandi til að flagga Grænfánanum, á skólaslitum þann 4. júní 2002. Skólinn er 

að vonum mjög stoltur af því að hafa verið með í verkefninu frá upphafi. Skólinn er með 

einfaldan en hnitmiðaðan umhverfissáttmála sem styrkir stöðu hans sem skóla á grænni grein. 

 

Umhverfissáttmáli Grunnskóla Borgarfjarðar, Hvanneyri: 

Allir í skólanum standi saman sem vinir í umhverfismálum. 



18 

 

Þannig gengur okkur betur. 

Spara og nýta allt vel. 

Þannig virðum við auðlindir jarðar. 

Flokka sorp eins og hægt er í skólanum. 

Við flokkum pappír, lífrænt rusl, málm og kertaafganga. 

Endurnýta það sem hægt er í skólanum. 

Við endurnýtum pappír, túnfiskniðursuðudósir, kertaafganga, 

verðlaust dót af heimilum okkar eins og glerkrukkur, jógúrtdósir, 

garnafganga, efnisafganga, 

Endurvinna það sem hægt er í skólanum. 

Við endurvinnum allan pappír sem til fellur í skólanum. 

Velja umhverfisvæn efni sem skaða ekki umhverfi og náttúru. 

Þannig stuðlum við að minni mengun. 

Hugsa vel um umhverfi okkar og henda ekki rusli á víðavangi. 

Þannig sýnum við ábyrga hegðun. 

Vera virk í umhverfisstefnu okkar og að endurskoða hana reglulega. 

Þannig erum við alltaf að skoða hvort við getum gert betur. 

Nemendur og starfsfólk Grunnskóla Borgarfjarðar Hvanneyri 

(Grunnskóli Borgarfjarðar, á.á). 

 

Það sama á við um grunnskólann og leikskólann, veggi skólans prýða listaverk nemenda úr 

öllu mögulegu endurvinnanlegu efni. Við skólann nema framtíðar náttúru- og 

umhverfisverndarsinnar sem eru einstök hvatning og fyrirmyndir foreldra sinna er kemur að 

umhverfismálum. Það má segja að umhverfisstefna grunnskólans hafi aðeins meira „kjöt á 

beinunum“ en umhverfisstefna leikskólans, þar sem talað er um hvernig stuðla á að minni 

mengun, hugsa vel um umhverfið, sýna ábyrga hegðun o.s.frv. Það er mat höfundar að gera 

ætti umhverfisstefnuna enn ýtarlegri og sú staðreynd að skólinn telur sig vera 

umhverfisvænan skóla sem leggur áherslu á nám um náttúruna og umhverfið kæmi með 

einhverjum hætt fram í umhverfissáttmála skólans, þ.e. hvernig. 
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6.3. Landbúnaðarháskóli Íslands 

Landbúnaðarháskóli Íslands (LbhÍ) var stofnaður 1. janúar 2005. Skólinn byggir á gömlum og 

traustum grunni en árið 1889 var stofnaður búnaðarskóli á Hvanneyri. Árið 1947 bauð 

Bændaskólinn á Hvanneyri í fyrsta  

sinn upp á framhaldsnám á  

háskólastigi og árið 1999 var nafninu  

breytt í Landbúnaðarháskólinn á  

Hvanneyri (LbhÍ, á.á.). Árið 2005 voru 

Rannsóknarstofnun landbúnaðarins, 

Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri  

og Garðyrkjuskóli ríkisins sameinuð  

undir merkjum Landbúnaðarháskóla  

Íslands (LbhÍ) og er aðalstarfsstöð  

hans rekin á Hvanneyri.  

Undanfarin ár hefur námsframboð við skólann aukist til muna og eru deildir skólans 

orðnar þrjár: Auðlindadeild, Umhverfisdeild og Starfs- og endurmenntunardeild.  Innan þeirra 

eru hinar ýmsu brautir allt frá garðyrkjufræðum ýmiskonar og búvísindum til náttúru og 

umhverfisfræða, skógfræða og landgræðslu sem og umhverfisskipulags en það er fornám fyrir 

landlagsarkitektúr (LbhÍ, 2009). 

LbhÍ er mennta- og rannsóknastofnun á sviði náttúrunýtingar og umhverfisfræða með 

áherslu á verndun og sjálfbæra nýtingu auðlinda landsins, skipulagsmál, menningu og 

sjálfbæra þróun. LbhÍ starfar samkvæmt lögum um búnaðarfræðslu og lögum um rannsóknir í 

þágu atvinnuveganna. Það er stefna LbhÍ að bjóða fjölbreytilegt og vandað nám og stunda 

öflugar rannsóknir í ljósi hlutverks og markmiða hans. Skólinn skal vera virkur þátttakandi í 

sjálfbærri þróun og vísindum í íslensku samfélagi og vera fulltrúi Íslands á fræðasviðum 

sínum á erlendri grundu (Landbúnaðarháskóli Íslands, á.á.). Skólaárið 2010-2011 var 

heildarfjöldi nemenda 400, þar af 289 í dagskóla (Þórunn Edda Bjarnadóttir, tölvupóstur 

2011). 

6.3.1 Útinám skólans 

Þegar búnaðarskólinn var stofnaður á Hvanneyri 1889 hafði lítið verið unnið að 

jarðabótum og byggingum í hverfinu. Túnin ógirt og byggingar gerðu ekki betur en að 

fullnægja þeim vægustu kröfum er menn gerðu til húsakynna þess tíma. Verkefnin voru mörg 

Mynd 6. Aðalstarfsstöð LbhÍ, Ásgarður Hvanneyri
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og mikil og var strax hafist handa. Unnið var að jarðabótum, þaksléttugerð og opnum 

skurðum, garðhleðslu og lítið eitt af öðrum jarðyrkjuframkvæmdum. Strax var byggð bygging 

fyrir skólann og á næstu árum, 1889-1907 var reist kirkja, fjós, hesthús, fjárhús, mjólkurhús, 

hlaða og skemma (Guðmundur Jónsson, 1979).  Strax á stofnári búnaðarskólans á Hvanneyri 

var samin ítarleg reglugerð fyrir hann er birtist í stjórnartíðindum árið 1890. Þar segir m.a. í 

15. grein að nemendur skuli læra garðyrkju og matjurtarækt, ræktun fóðurjurta og 

þúfnasléttun, nemendur skulu læra að veita vatni á og grafa skurði, að búa til vörslugarða, og 

að læra land- og hallamælingu verklega (Guðmundur Jónsson, 1939). Því má segja að 

útikennsla hafi verið stunduð við skólann frá upphafi og var verkleg kennsla talin ei síður 

mikilvæg en bókleg (Guðmundur Jónsson, 1939). 

Í dag fer ýmiskonar útikennsla fram þó hún sé kannski ekki eins greinileg og á árum 

áður. Hér verður fjallað um hana, þó ekki sé um eiginlega útikennslu að ræða samkvæmt 

skilgreiningunni.  

Fyrst skal telja plöntugreiningarnámskeið í umsjón Ríkharðs Brynjólfssonar prófessors 

sem öllum nemendum Landbúnaðarháskólans er skylt að taka. Námskeiðið fer fram á sumrin, 

ein vika í senn. Á námskeiðinu eru nemendur leiddir um Hvanneyrarjörðina, úthaga og 

ræktarlönd með það markmið að læra að þekkja einkennisplöntur helstu gróðurlenda 

(Landbúnaðarháskóli Íslands á.á.).  

Hvanneyrarjörðin sem heild og afmörkuð svæði hennar er notuð til útikennslu í 

Umhverfisdeild, sem dæmi um landnýtingu og þróun hennar. Einnig eru byggingar skoðaðar 

til fræðslu um skólasöguna, sem er hluti af þjóðarsögunni frá 1889 og tún og akrar notuð í 

sýnis- og verkkennslu í búfræðigreinum (Bjarni Guðmundsson, tölvupóstur 2011).  

Mest öll útikennsla í skógfræði við háskólann fer fram í Skorradal. Þar eru tvö trjásöfn 

auk ýmissa svæða sem vaxin eru eldri ræktuðum barrskógum og náttúrulegum birkiskógum. 

Skjólbeltin á Hvanneyri ásamt skógræktartilraunum í nágrenni þeirra eru lítið eitt notuð í 

skógfræði og stafar það af því að í Skjólbeltunum er ekki nægilegt samfellt skóglendi af 

mismunandi trjátegundum. Skógfræði- og landgræðslubraut skólans nýtir aðstöðuna sem 

gróðurhúsið á Hvanneyri býður upp á til verklegra æfinga í ýmsum námskeiðum (Bjarni 

Diðrik Sigurðsson, tölvupóstur 2011). Lokaverkefnið „Lifun ungplantna og áhrif mismunandi 

áburðarmeðferða“ er hluti af stærra langtíma rannsóknar- og þróunarverkefni við LbhÍ sem 

ber titillinn „Hraðræktun jólatrjáa á ökrum“. Það var sett af stað vorið 2009 með aðstoð og 

stuðningi Vesturlandsskóga, LbhÍ og Hvanneyrarbúsins. Langtímamarkmið 

rannsóknarverkefnisins er að finna hagkvæma, fljótlega og örugga leið til að framleiða jólatré 
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á frjósömum ökrum við íslenskar aðstæður. Verkefnið er langtímaverkefni eins og áður sagði, 

sem byrjaði í maí 2009 með jarðvinnslu og gróðursetningu og mun ljúka við lokahögg eftir 10 

til 12 ár (Else Møller, 2010).  

Yndisgróður er verkefni sem gengur út á að skilgreina, flokka, rannsaka og miðla 

upplýsingum um garða og landslagsplöntur. Yndisgróður er að byggja upp tilrauna-, sýni- og 

kennslureit á Hvanneyri og er reiturinn staðsettur neðan við rannsóknarhús. Í reitnum geta 

nemendur lært um þann græna efnivið sem notaður er til uppbyggingar á grænum svæðum s.s. 

görðum, útivistarsvæðum, skjólbeltum o.s.frv. (Yndisgróður, á.á.).  

Byggingarfæði er skyldunámskeið fyrir nemendur Umhverfisskipulagsbrautar og 

Náttúru og umhverfi –þjóðgarða og verndarsvæði. Áhersla er lögð á verklegar æfingar þar 

sem kynnt eru algengustu 

efni, aðferðir og 

byggingahlutar sem notað er 

til landmótunar, nemendur 

fá kynningu á landmótun, 

hæðarlínum og tækjum sem 

notuð eru við landmælingar, 

einnig á verkfærum og 

vélum sem noðaðar eru við 

byggingu og umhirðu 

grænna svæða. Námskeiðið 

er kennt tvær vikur í senn að 

hausti (Landbúnaðarháskóli Íslands á.á.).  

Nærumhverfi háskólans er notað í ýmsum greinum s.s í grasafræði og vistfræði. Farið 

er í vettvangsferðir suður í land þar sem gróskumikil gulstör er að finna og margar votlendis- 

og seftegundir. Í sömu greinum er skólatorfan fyrir norðan háskólann notuð til að skoða og 

rannsaka sérstaka tegundafjölbreytni sem þar er að finna.  

Í dýrafræði hryggleysingja eru verklegar æfingar, söfnun dýra úr jarðvegi, verklegt 

útinámskeið og sýnaskoðun á rannsóknarstofu (Björn Þorsteinsson, viðtal 2011). Í mörgum 

áföngum sem kenndir eru við háskólann er farið í stryttri eða lengri vettvangsferðir, ekkert 

námskeið er með fasta útikennsludaga. 

Mynd 7. Nemandi gerir verkefni í hæðarsetningu, Byggingarfræði 2008
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6.3.2 Grænfáninn og umhverfisstefna 

Stefna Landbúnaðarháskóla Íslands er að vera í framvarðarsveit á sviði sjálfbærrar 

landnýtingar, umhverfis- og náttúrufræða á Íslandi. Markmið umhverfisstefnu LbhÍ eru m.a. 

að sjónarmið umhverfis- og náttúruverndar, og sjálfbær þróun verði höfð að leiðarljósi í 

rekstri, stjórnun, starfsemi og uppbyggingu LbhÍ. Að ábyrg umgengni við náttúruna og 

umhverfi verði höfð að leiðarljósi og almenn vellíðan og heilbrigði verði lykilatriði nemenda 

og starfsfólks. Að ásýnd og aðkoma að starfstöðvum LbhÍ verði myndarleg og lýsandi fyrir 

starfsemina, búrekstur til fyrirmyndar og sýnilegur með góðu aðgengi og fræðslu um 

starfsemina í fyrirrúmi. Stuðlað verði að verndun, viðhaldi og endurheimt náttúrulegra 

vistkerfa í takt við gildandi umhverfisstefnu. Að  nýting verðmæta verði bætt, endurnota og 

endurvinna úrgang og tryggja rétta meðhöndlun eitur- og spilliefna og síðast en ekki síst að 

umhverfisstefnan og framkvæmd hennar verði sýnileg bæði innan og utan LbhÍ og að 

árangursmat verði gegnsætt (Landbúnaðarháskóli Íslands, á.á.).  

Umhverfisstefna LbhÍ er metnaðargjörn og skýr, en er því miður ekki sjáanleg við 

fyrstu sýn, hvorki innan né utan LbhÍ. Mikill mannauður er innan veggja LbhÍ á þessum 

fræðasviðum og ætti að vera hægur leikur að gera umhverfisstefnuna sýnilega. Það er brýnt að 

gera umhverfisstefnuna sýnilega öllum, nemendum, kennurum og öðrum starfsmönnum 

skólans, íbúum Hvanneyrar og gestum. 

Í dag er LbhÍ skráður í verkefni Landverndar um skóla á grænni grein (Landvernd 

á,á.), en hefur ekki flaggað Grænfána. Það eitt að flagga Grænfánanum er ekki trygging fyrir 

góðri umhverfisstefnu, en það er þó ákveðið merki þess að skólinn sé umhverfisvænn, hann sé 

viðurkenndur að alþjóðlegum samtökum er styðja umhverfismennt og fáninn er einnig 

ákveðið „kennileiti“ þess sem skólinn stendur fyrir, fáninn blaktir ávallt við hún og er ávallt 

sjáanlegur gestum er koma að skólanum, og góð áminning fyrir stjórnendur, kennara og 

nemendur. 

6.4. Samstarf skólanna þriggja á Hvanneyri 

Ágætt samstarf ríkir á milli skólanna þriggja á Hvanneyri.  Í maí 2009 gerðu öll 

skólastig á Hvanneyri með sér samstarfssamning. Í raun er um þrjá samninga að ræða.  Einn 

milli grunnskólans og LbhÍ, einn milli leikskólans og LbhÍ og einn milli grunnskólans og 

leikskólans.  

Markmið samstarfssamnings leikskólans og grunnskólans eru m.a. að skólarnir bjóði 

hvor öðrum þegar tekið er á móti nýjum Grænfána og að skólarnir haldi í sameiningu upp á 
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Dag umhverfisins í apríl ár hvert. Fara þá skólarnir um Hvanneyrarstað, tína rusl og 

endurvinna eða nota í föndur það sem hægt er (Valdís Magnúsdóttir, samtal 2011).   

Samstarfssamningur leikskólans og Landbúnaðarháskólans er m.a. byggður á samstarfi 

við ákveðna starfsmenn innan LbhÍ, að þeir gefi nemendum leikskólans kost á skapandi 

námsumhverfi utan skólastofunnar, að nemendur þekki helstu byggingar LbhÍ, að styrkja 

Hvanneyri sem háskólaþorp sem nýtir þann styrk sem felst í smæð samfélagsins, nálægð við 

náttúruna og tengsl við sérfræðiþekkingu. Í samningnum segir einnig að við uppbyggingu 

Skjólbeltanna verði reynt að samræma þarfir skólastiganna þannig að svæðið nýtist sem best 

við leik og störf, að nemendur upplifi tengsl við húsdýr og heimsókn í fjós LbhÍ og að 

nemendur eigi kost á að nýta Landbúnaðarsafn Íslands til skoðunar og eigin uppgötvana 

(Andabær, á.á). Að sögn Valdísar leikskólastjóra hefur samstarfið við háskólann gengið vel 

undir dyggri handleiðslu Helenu Guttormsdóttur aðjúnkts. Starfsfólk rannsóknarhússins tekur 

á móti 4 og 5 ára börnum og fræðir þau um starfsemina sem þar fer fram. Eftir að Andabær 

flutti í nýtt húsnæði hefur ferðum í fjósið fækkað til muna og er það miður, en full langt er 

fyrir stutta fætur að ganga um 5-600 metra hvora leið. Stefnt er að því að börnin fái sögu- og 

menningarfræðslu um þorpið sitt undir stjórn Bjarna Guðmundssonar prófessors og 

verkefnisstjóra Landbúnaðarsafns Íslands. Er það þáttur í að börnin þekki umhverfið sitt og 

læri að bera virðingu fyrir því (Valdís Magnúsdóttir, samtal 2011). 

Samstarf grunnskólans og háskólans er einnig töluvert. Á haustdögum unnu nemendur 

LbhÍ hörðum höndum við að byggja stétt fyrir framan andyri grunnskólans með 

hjólastólarampi sem bætir aðgengi fatlaðra að skólanum, en því hefur verið ábótavant.  Þetta 

er liður í námi þeirra við LbhÍ. Eins er fyrirhuguð gönguferð og fræðsla með Kára 

Aðalsteinssyni garðyrkjustjóra LbhÍ um Skjólbeltin og svæðið þar í kring (Ástríður 

Einarsdóttir, samtal 2011).  

 

7. Landslagsgreining 

 

Landslagsgreining gerir okkur kleift að sjá landslag sem samofna lifandi mósaík og 

auðveldar að bera kennsl á mikilvæg atriði í umhverfinu þegar taka á ákvarðanir í varðandi 

landnotkun, landnýtingu eða skipulag. Landslagsgreining er kerfisbundin aðferð við að lýsa 

landslagi á vísindalegan hátt. Með nákvæmri landslagsgreiningu er borið kennsl á mikilvæga 
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áhrifþætti sem taka þarf tillit til þegar skipuleggja eða hanna á svæði (Kristín Þorleifsdóttir, 

2004).  

Að mati höfundar er sterkur staðarandi á Hvanneyri. Því mun höfundur fjalla um hvað 

skilgreinir anda staðar og hvernig viðfangsefni ritgerðarinnar getur ýtt enn frekar undir hann. 

Við greiningu á nærumhverfi skólanna þriggja mun höfundur greina náttúruþætti, 

menningarþætti og upplifunarþætti, draga þessa þætti fram á þremur mismunandi kortum og 

að endingu taka fyrir styrkleika og veikleika á hverju svæði fyrir sig. En fyrst skulu greindar 

náttúrufarslegar forsendur. 

7.1. Náttúrufarslegar forsendur  

7.1.1 Jarðfræði 

Bergið sem stendur upp úr á Hvanneyri er aðallega úr thiolite basalti. Kistuhöfði 

vestast á svæðinu er andesít gýgtappi og er andesít einnig í öðrum bergrönum syðst á 

landareigninni. Jarðlagahalli er um 33% í andesítlögum en um 15% í öðrum hraunlögum. 

Jörðin er mótuð af jökli síðasta jökulskeiðs ísaldar. Þegar jökullinn hopaði gekk sjór á land og 

á þeim tíma var Skorradalur fjörður. Því var Hvanneyri undir sjó á þeim tíma. Fyrir um 9000 

árum var sjávarmál orðið lægra en nú er og Hvanneyri þá aftur orðin á þurru landi. Eftir ísöld 

skiptust á þurrviðraskeið og votviðraskeið. Á því tímabili hlóðust jarðvegsefnin sem nú eru á 

Hvanneyri og umbreyttust. Gróður, áfok og vatn hafa séð um söfnun jarðvegsefna, árnar hafa 

skilið eftir sig set, gróður ekki náð að rotna vegna bleytu og vindurinn séð um að feykja 

efnum til og frá (Arnheiður Þórðardóttir og Þorsteinn Guðmundsson, 1994). 

 Á Hvanneyri er fínn jarðvegur og mjög méluríkur. Frekar lágt C/N hlutfall er á 

Hvanneyrarjörðinni, nema í mýrinni, bendir það til góðrar umsetningar lífrænna efna. 

Flæðimýrin er með 8,4% af lífrænu kolefni í efstu 10 sm. Fremur hátt fosfór og kalóinnihald 

fyrir úthaga og nýtur gróðurinn flóðanna hvað þessi næringarefni varðar. Magn magnesíums 

er nær helmingi hærra en kalsíums á engjunum á Hvanneyri en þar gætir sjávarseltu sem 

kemur fram í mjög háu skiptanlegu natríum (Heiðrún Fríða Grétarsdóttir og Þorsteinn 

Guðmundsson, 2002). 

7.1.2 Gróðurfar 

Hvanneyrarjörðin er að mestu gróin. Landið er að mestu vaxið mýrargróðri milli 

klapparholta, en þegar upp á þau kemur ber meira á þurrlendisgróðri. Í þunnum jarðvegi er 

mosaþemba ríkjandi (Arnheiður Þórðardóttir og Þorsteinn Guðmundsson, 1994). Á Hvanneyri 
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er gulstör (Carex lingbyei) ríkjandi. Fjær ánni (mýri) ber mikið á mýrarstör (Carex nigra), 

marstör (Carex salina) og klóffífu (Eriophorum angustifolium). Nokkuð ber einnig á hófsóley 

(Calitha palustris), hundasúru (Rumex acetosella), hrafnaklukku (Cardamine nymanii), 

vallhæru (Luzula multiflora), brjóstagrasi (Thalictrum alpinum) og engjarós (Potentilla 

palustris), auk grasanna skriðlíngresi (Agrostis stolonifera), vallarsveifgras (Poa pratensis) og 

hálmgresi (Calamagrostis stricta). Nær ánni, á fitjunum er gróðurinn einhæfari og gulstör 

mjög ríkjandi en minna af öðrum tegundum eins og hálmgresi, vallarsveifgrasi og mýrarfjólu 

(Viola palustris) (Heiðrún Fríða Grétarsdóttir og Þorsteinn Guðmundsson, 2002). Alls hafa 

verið taldar 132 háplöntur í Hvanneyrarfriðlandi og þar af um 20-25 starategundir. Einnig 

hafa verið taldar um 50 tegundir af mosa og um 25 tegundir af fléttum (Umhverfisstofnun, 

2011). 

7.1.3 Vatnafar 

Land Hvanneyrar er að mestu votlendi nema kringum holtin sem rísa upp á 

áshryggnum og í brekkunum niður að flæðiengjunum (Byggðir Borgarfjarðar II, 1989). Á 

Hvanneyri eru fjölbreytileg votlendi, allt frá hallamýrum, flóum og tjörnum til flæðiengja og 

leira út við ströndina. Hver þessara votlendisgerða myndar sérstakt vistkerfi, hvert með sín 

einkenni og búsvæði fyrir lífverur. Aðstæður til rannsókna á votlendunum eru góðar auk þess 

sem svæðið er kjörið til hvers kyns útivistar og fræðslu um lífríki og virkni votlendis (Hlynur 

Óskarsson, 2009). Votlendin á Hvanneyri eru einnig mikilvæg í alþjóðlegu samhengi. Helsti 

alþjóðasamningur sem snertir votlendisvernd og Íslendingar eru aðilar að er 

Ramsarsamningurinn, öðru nafni votlendissamningurinn, en hann var samþykktur í Ramsar í 

Íran 1971. Aðildarlönd samningsins skuldbinda sig til þess að vernda votlendi almennt,  m.a. 

með því að friðlýsa ákveðin svæði og nýta þau á skynsamlegan og sjálfbæran hátt (Arnþór 

Garðarsson o.fl, 2006). Í Ramsarsamningnum er gert ráð fyrir að svæði sem koma til álita sem 

Ramsarsvæði þurfi að uppfylla tiltekin viðmið. Eitt af þeim viðmiðum er að votlendi er 

mikilvægt ef það vistar reglulega yfir 1% af stofni einstakrar fuglategundar. Votlendin á 

Hvanneyri gera það svo sannarlega því yfir 10% af heildarstofni blesgæsarinnar teljast oft í 

einstökum talningum á Hvanneyri bæði vor og haust (Björn Þorsteinsson og David Stroud, 

2007). 

Á Hvanneyri er mjög stutt niður á grunnvatn. Það er sjaldan í meira en 50 sm dýpt og 

einungis um 10 sm frá yfirborði eða minna með reglulegu millibili. Allgott samhengi virðist 

vera milli grunnvatnsstöðu annars vegar og nýs tungls og sjávarfalla hins vegar þar sem 
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sjávarfalla gætir í Hvítárós. Há grunnvatnsstaða hefur áhrif á gróður og getur einnig torveldað 

umferð um jörðina (Heiðrún Fríða Grétarsdóttir og Þorsteinn Guðmundsson, 2002). 

7.1.4 Veðurfar 

Veðurfar er fremur gott á Hvanneyrarjörðinni og sæmilega sumarhlýtt. Úrkoma er 

mest í suðlægum áttum og er hæg austan átt að jafnaði veðra best (Árbók F.Í. – 

Borgarfjarðarhérað, 2004). Veðurmælingar eiga sér ekki langa sögu á Hvanneyri en árið 1997 

var sjálfvirk veðurathugunarstöð í eigu Veðurstofu Íslands reist í miðju þorpinu, norðaustan 

við grunnskólann (Veðurstofa Íslands, 2011). Norðaustanáttin er mjög sterk og ráðandi á 

svæðinu, þó er suðvestan áttin einnig nokkuð algeng, og eru þessar vindáttir nánast 

allsráðandi alla mánuði ársins og mjög einkennandi fyrir veðurathugunarstöðina á Hvanneyri. 

Dagar eru stuttir yfir vetrartímann og þá er vindasamara og kaldara. Á sumrin eru dagar 

langir, hlýrra og lygnara. Af öllum veðurfarsþáttum hefur vindafar líklega hvað mest áhrif á 

bæjarlífið á Hvanneyri varðandi alla útivist og samgöngur milli bygginga. Því er skjólmyndun 

mikilvæg, sérlega við skólana á Hvanneyri. 

7.1.5 Fuglalíf 

Mikill fjöldi fuglategunda á sér griðland í votlendinu við Hvanneyri, m.a. blesgæs, 

brandönd, æðarfugl, jaðrakan, óðinshani, hrossagaukur og kría (Hlynur Óskarsson, 2009).  

Stofn blesgæsarinnar hefur farið minnkandi undanfarin ár og telur nú aðeins rúmlega 20.000 

fugla. Á Íslandi sést blesgæsin  frá um 10. apríl – 13. maí á vorin og milli 30. ágúst til 31. 

október á haustin. Hvanneyri er mikilvægasti einstaki viðkomustaður fuglanna á farflugi sínu 

milli varptöðva á Grænlandi og vetrarstöðva á Írlandi og Bretlandi. Á Hvanneyri á vorin eru 

um 1500 fuglar og allt að 2500 fuglar á haustin og teljast þeir til um 5-8% grænlenska 

blesgæsarstofnsins. Hegðunarmynstur blesgæsarinnar er slíkt að hún nærir sig á túnunum, 

nýtir Vatnshamravatn til baða og á næturstað á fitjunum (Björn Þorsteinsson, 2010). Auðugt 

fuglalíf er jafnt á leirum sem og á flæðiengjum svæðisins. Varpfuglar eru m.a. álft, jaðrakan, 

haförn, brandugla, auðnutittlingur, hrafn, stari, kría, óðinshani og brandönd en þær hafa verið 

taldar um nokkura ára skeið í Kistufirði. Heildarfjöldi fugla er um 400-500 fuglar að hausti og 

er hlutfall unga mjög hátt eða 40-48% (Jón Einar Jónsson, tölvupóstur 2010).  

7.1.6 Örnefni 

Hvanneyri er talin draga nafn sitt af jurtaheitinu hvönn (Archangelica). Á öldum áður 

var hvönnin mikið tekin til matar hér á landi og svo mikils metin var hún í fornöld að það 
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varðaði útlegð ef maður tók í óleyfi hvönn í annars manns landi. Ekki er kunnugt hvar sú eyri 

er, eða hefur verið sem nafnið Hvanneyri er dregið af. 

Mörg örnefni eru í Hvanneyrarlandi og verður nokkrum þeirra gerð skil.  

Örnefni í beitilandi. Skipalækur lítill lækur sem rann fyrir suðvestan túnið á 

Hvanneyri. Hann féll í Hvítá og mun skipum áður hafa verið þar lagt. Hann er nú að mestu 

þurr. Á holtarana sem gengur frá Skipalæk og nær út undir Kistuhöfða, klettatangi syðst í 

landi Hvanneyrar er stýtumyndaður klettur, sem heitir Einbúi. Nokkru sunnar er annar klettur, 

Arnarklettur. Í suðvestur frá Hvanneyrartúni er Ásgarðshöfði. Hann nær niður að Hvítá og 

takmarkar engjarnar að sunnan. Frá Ausu eru allmörg holt og heita þau einu nafni Suðurholt 

og flóinn Suðurflói. Norðaustur af honum er Grásteinsflói er dregur nafn sitt af stórum steini, 

Grásteini. Herma gamlar sagnir að tröllskessa hafi kastað þessum steini úr Hestfjalli eða 

Skessuhorni og ætlað að granda Hvanneyrarkirkju með presti og söfnuði en ekki dregið alla 

leið. 

Örnefni á Hvanneyrarengjum. Ásgarðsfit er syðst á enginu og liggur beint niður 

undan Hvanneyrarstað. Norðan hennar er Hvanneyrarfit sem nær norður að Hvanneyrarstokk. 

Fyrir ofan hana er Riminn, engjaspilda sem ber hátt. Hvanneyrarstokkur endar í Klofum. 

Snoppa er innan við Hvanneyrarstokk og nær að Hvítáróssengjum. Ásgarðsengi eru fyrir 

norðan Kirkjutungur, sem var kúabeitiland Hvanneyar, engjasvæði niður undan Bárustöðum. 

Norðvestan við kúabeitilandið er Hvítáróss,  sem voru að mestu þýfðar engjar og ná niður að 

Hvítá. Bærinn Hvítárós stóð á hóli niður við Hvítá og var jafnan kallað Hóllinn. Skáleyri 

liggur frá Hólnum og breikkar niður eftir og er talin ná út fyrir Hvanneyrarklakk, klett í 

Hvítárleirum í stefnu frá Hvanneyri sunnan við Ölvaldsstaði. 

Örnefni í Hvanneyrartúni. Tungutúnshóllinn er sunnan við Hvanneyrarlækinn, þar 

sem nú stendur Tungutún. Vestan við Tungutúnshólinn er Ásgarðshóll. Miðja jarðarinnar 

Hvanneyri er þar sem nú stendur kirkjan, gamla skólahúsið, skólastjórahúsið, leikfimishúsið, 

skemman, Kirkjugarðshóllinn, kirkjugarðurinn og gamla fjósið, Halldórsfjós. Austan við 

Hvanneyri er Svírahóll.   Norður frá Hvanneyri liggur klettarani allt norður undir fjárhúsa- og 

hesthúsabygginguna í Þórulág. Á miðju þessa rana stóð Hamrakot. Þar austan við er raklend 

slétta, Fjósflatir þar sem nú er nýja fjósið. Enn austar eru Svíraflatir sem takmarkast að 

sunnan af nýræktarvegi sem liggur í austur frá Hvanneyri í stefnu til Ausu. Fyrir norðan þann 

veg eru Fjárhúsaflatir. Þær ná norður að túni Staðarhóls. Austan við Staðarhól er allstór hóll, 

Draughóll. Vestan við klettaranann er löng og breið brekka sem nær frá fjárhúsabyggingu 
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suður fyrir Halldórsfjós að engjavegi. Þessi brekka heitir Hvanneyrarkinn, eða Kinnin 

(Guðmundur Jónsson, 1979).  

Á næstu síðu er örnafnakort unnið í Landupplýsingakerfinu ArcGis úr nýjustu útgáfu 

IS50v gagnagrunnsins frá Landmælingum. 
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7.1.6.1 Örnefnakort 
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7.2. Andi staðar 

Í rómverskri goðafræði er talað um hugtakið Genius loci sem einskonar verndaranda 

sem vakir yfir staðnum og því sem á honum er og á latínu þýðir hugtakið andrúmsloft staðar 

eða fylling staðarins (Norberg-Schulz, 1996). Andi staðar er óáþreifanlegt hugtak, en þó það 

sem einkennir staðinn og veldur þeim hughrifum sem staðurinn hefur upp á að bjóða (Árni 

Ólafsson, 2010). Því sterkari upplifun, eða staðaranda, sem fólk finnur fyrir, því sterkari 

böndum tengist það staðnum. Fólk sem tengist staðnum sínum sterkum böndum er stolt af 

honum og hugsar vel um hann (Helena Guttormsdóttir, 2009). Að mati höfundar getur 

sýnilegt útinám styrkt enn frekar þann staðaranda er ríkir á Hvanneyri, þ.e. þá ímynd um 

Hvanneyri sem skólaþorp.  

 

 

 

Mynd 8. Gamli skóli fremstur, Halldórsfjós, kirkjan og gamla skólastjórahúsið aftan við, talið frá vinstri
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7.3. Landslag Hvanneyrar 

Hvanneyrarjörð nær yfir tunguna á milli ánna Hvítár og Andakílsár. Með bökkum 

Hvítár eru mikil engjalönd á Hvanneyri sem iðulega fellur yfir við flæði (Bjarni 

Guðmundsson, 1995). Við stórflæði fellur yfir engjarnar og ber sambland af sjávarvatni og 

jökulárvatni næringarefni og seltu yfir þau (Arnheiður Þórðardóttir og Þorsteinn 

Guðmundsson, 1994). Landið hækkar er fjær dregur ánum. Hvanneyrarstaður stendur á ás 

með blágrýtisholtum frá norðaustri til suðvesturs, á milli ánna tveggja. Ásinn endar reistur í 

nestánni, Kistuhöfðanum. Suðaustur og austur af ásnum eru hallamýrar og mólendi. Engjarnar 

voru mesta verðmæti Hvanneyrarjarðarinnar fyrr á tímum, spretta á þeim brást nánast aldrei. 

Hvanneyrarfitin, þurrasti hluti engjanna er einstakur töðuvöllur, slétt og hindrunarlaus til 

heyverka. Þar sem votast er sprettur gulstör best, drottning engjagróðursins (Bjarni 

Guðmundsson, 1995).  

Frá Hvanneyri er útsýni vítt og fagurt yfir undirlend Borgarfjarðar og fjörðinn sjálfan. 

Til vesturs sjást fjöllin á Snæfellsnesi og Snæfellsjökull. Í norðri rís Baula og í norðaustri 

gnæfir Eiríksjökull stórfenglegur. Í suður eru Skarðsheiði og Hafnarfjall (Guðmundur 

Jónsson, 1979). Hæð landsins er um 30 m.y.s. (Arnheiður Þórðardóttir og Þorsteinn 

Guðmundsson, 1994).  

Mynd 9. Túngutúnshóll, Vigdísarlundur, nemendagarðar aftar
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7.3.1 Náttúrufarskort 
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7.3.2 Menningarkort 
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7.3.3 Upplifunarkort 
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7.4. Nærumhverfi leikskólans 

Styrkleikar: Víðsýnt er frá leikskólalóðinni í austur, suður og vestur. 

Leikskólabyggingin veitir skjól fyrir norðanáttum. Fjölbreytt opin svæði eru í göngufæri, 

klapparholt rísa úr votum jarðvegi með fjölbreyttri flóru og fánu. Möguleikar vatnsins, 

undirstöðu alls lífríkis á jörðinni eru óþrjótandi, hægt að nýta votlendið allan ársins hring t.d. 

ísilagt fyrir skautaíþróttir á vetrum. Nemendur skólans geta fylgst með sumarbeit hrossa suður 

í landi af klapparholtum. Stutt er í Skjólbeltin og í grunnskólann og háskólann upp á samstarf 

að gera. 

Veikleikar: Engir eignilegir göngustígar eru í nánd við leikskólann. Nemendur þurfa að 

ganga meðfram aðalgötu í Skjólbeltin. Leikskólalóðin sjálf er flöt, enginn trjá- né runnagróður 

og er lóðin opin og berskjölduð fyrir hvössum suðlægum áttum. 

 

Svipmyndir af nærumhverfi leikskólans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Búið að reisa brú yfir á

klapparholt, Skessuhorn fyrir ofan til

hægri 

Mynd 10. Vott á milli klapparholta suður í

landi, Hafnarfjall fyrir miðju 
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7.5. Nærumhverfi grunnskólans 

Styrkleikar: Staðsetning, grunnskólinn er miðsvæðis á Hvanneyri og eru margir 

áhugaverðir staðir í göngufæri. Skjólbeltin, fjósið, flæðiengin, Frúargarðurinn, 

Vigdísarlundur, Landbúnaðarháskólinn. Mylluhóllinn norðvestan við skólann er notaður sem 

sleðabrekka á vetrum, túnið og sparkvöllurinn fyrir boltaleiki. Útsýni er gott af lóðinni, 

sérstaklega til suðurs og vesturs. Engar umferðargötur eru nálægt skólanum. Nýlegar 

breytingar á aðkomu bæta úr umferðaröryggi nemenda, bílastæði fært fjær skóla.  

Veikleikar: Næst skólanum er lóðin flöt og fábreytt og mikið flæði malar og malbiks. 

Það vantar skýr mörk, að lóðin skiptist í ákveðin svæði, malarsvæði, malbik, grasvöllur, 

o.s.frv. Einsleit og grá lóð. Fá tré eru á lóðinni og enginn runnagróður, lítið sem ekkert skjól á 

lóðinni nema gegn norðanátt, og þá fast upp við skólann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13. Horft að leikskólanum úr suðaustri.

Nemendagarðar fyrir aftan 

Mynd 12. Horft norðaustur yfir votlendið í átt að

Skjólbeltunum 
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Svipmyndir af nærumhverfi grunnskólans   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6. Nærumhverfi Landbúnaðarháskólans Ásgarði, aðalbygging 

Styrkleikar:  Landbúnaðarháskólinn stendur einn og sér með gott rými í kringum sig.  

Nálægð við náttúruna, stutt er á fjölbreytileg gróðurlendi; deiglendi, votlendi, úthagagróður 

og holtagróður með mikilli tegundafjölbreytni s.s. gróskumikil gulstör og seftegundir. Útsýni 

er gott og fagurt í allar áttir. Fremur gróðursælt er á lóðinni og skjólsælt, sérlega sunnan 

megin og norðaustan megin vex nú fjölbreyttur gróður, tré og runnar sem eiga með tímanum 

eftir að mynda enn frekar skjól fyrir ríkjandi norðaustan áttum og bæta aðkomu að skólanum. 

Lóðin gefur nemendu tækifæri á að fá innblástur og mikið svæði til að vinna með t.d fyrir 

Umhverfisskipulagsnema,  og til að stunda rannsóknir á náttúrunni.  

Mynd 15. Á skólalóðinni vestanverðri. Horft í

átt að Hvanneyrartorfunni 

Mynd 14. Horft austur yfir skólalóðina af

Mylluhól 

Mynd 17. Framan við skólann. Möl, grasflöt,

nokkrar aspir og birkihríslur 

Mynd 16. Göngustígur í átt að skólanum.

Aspargróður við Sverrisvöll á vinstri hönd 
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Veikleikar: Bílastæði fyrir framan inngang skólans eru barn síns tíma, þ.a.l. er aðkoma 

að skólanum ekki mjög aðlaðandi. Bráðabirgða hjólastólarampur sem hefur fengið að standa í 

nokkur ár. Lóð skólans er illa nýtt, öll bakhlið lóðarinnar er gróin en þó sárasjaldan notuð, 

telst til tíðinda ef einhver er þar á ferli. „Sundlaugargarðurinn“ er eitt stórt vandræðasvæði, 

hefur hvorki hlutverk né tilgang.   

 

Svipmyndir af nærumhverfi Landbúnaðarháskólans  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 19. Aðkoma LbhÍ af göngustíg norðan

skólans 
Mynd 18. Horft frá anddyri skólans yfir

bílastæðin í átt að nemendagörðunum 

Mynd 20. Sundlaugargarðurinn. Þarfnast

endurskipulagningar og tilgangs 

Mynd 21. Gróðurskeifa sunnan við skólann 



39 

 

8. Niðurstöður 

Útikennsla ætti að vera sjálfsagður hluti af allri kennslu í skólum. Útikennslan auðgar og 

styrkir allt nám ásamt því að vera holl bæði líkama og sál. Í útikennslu er hægt að þjálfa mörg 

skynfæri, náttúruupplifun á eigin skinni og tækifæri til að skoða og rannsaka líffræðileg 

fyrirbæri. Nemendur læra að umgangast náttúruna, læra að bera virðingu fyrir lífverum og 

búsvæðum þeirra, geta lært að þekkja landslag og landmótun og að rata um svæði. Vart er 

hægt að hugsa sér betri vettvang fyrir náttúrufræðikennslu en náttúruna sjálfa.  

Svör við rannsóknarspurningum: 

 

1. Hvaða möguleikar felast á Hvanneyrarjörðinni til útináms á mismunandi 

skólastigum? 

 

Möguleikar til útináms á Hvanneyrarjörðinni eru óþrjótandi. Hvert sem litið er er planta 

sem vert er að skoða betur, hólar, holt og byggingar fullar af sögu. Fyrir yngstu nemendurna í 

leikskólanum þarf ekki að fara langt til að komast í snertingu við náttúruna. Göngufæri í allt 

mögulegt, fugla- og dýralíf, gróður og mannlíf. Rétt utan við leikskólalóðina er 

votlendissvæði þar sem líffræðilegur fjölbreytileiki er mikill, auðugt fugla-, dýra- og plöntulíf 

með lyngtegundir á þúfnakollum.  

Grunnskólinn er miðsvæðis á Hvanneyri og er stutt á marga áhugaverða staði. 

Vigdísarlundur, lundur vestan við skólalóðina, þar sem frú Vigdís Finnbogadóttir fyrrverandi 

forseti gróðursetti þrjú birkitré árið 1989, eitt fyrir stráka, eitt fyrir stelpur og eitt fyrir ófædd 

börn (Bjarni Guðmundsson tölvupóstur, 2011). Í lundinum er tjörn en þar er auðvelt að 

rannsaka vatnalíf,  safna sýnum og stutt er inn í skólastofu með sýnin til frekari rannsókna. 

Gamli bæjarlækurinn rennur úr tjörninni og niður á fitin þar fyrir neðan. Þar er hægt að 

fræðast um engjarnar, fylgjast með þegar flæðir yfir og fá söguna af því af hverju Hvanneyri 

var talin ein besta bújörð á landinu. Einnig er stutt fyrir grunnskólabörnin í Frúargarðinn, 

gamla skólagarð búnaðarskólans. Þar er fjöldinn allur af mismunandi plöntutegundum, 

berjarunnar og tré sem hægt er að fræðast um, safna berjum, laufum, hlusta á fuglana í 

trjánum og læra hljóðin þeirra. 

Eftir að hafa framkvæmt greiningu á Hvanneyrarjörðinni er ljóst að mörg námskeið sem 

kennd eru við Landbúnaðarháskólann geta nýtt sér jörðina í kennslu, s.s. almenn jarðfræði þar 

sem fjallað er m.a. um veðrun, upphleðslu setlaga, setberg, grunnvatn og stöðuvötn, 

skriðuhlaup, straumvatn, jökla og jökulrof, landmótun, höf og sjávarrof (Landbúnaðarháskóli 
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Íslands, á.á.) svo eitthvað sé nefnt, og er hægur leikur að nýta jörðina við kennslu á þessum 

atriðum. Grasafræðin fjallar m.a. um einkenni mosa, byrkninga og fræplantna, flokkun mosa 

og byrkninga og flokkun berfrævinga (Landbúnaðarháskóli Íslands, á.á.). Það þarf ekki að 

fara langt frá skólastofunni til að rannsaka þessi atriði frá fyrstu hendi í túnfætinum. Að 

nemendur öðlist skilning á uppbyggingu vistkerfa, fæðuvefjum og nýtingu orku og 

næringarefna, að nemendur öðlist skilning á framvindu og stöðuleika samfélaga, að nemendur 

þekki til landslagsvistfræði, landfræðilegrar vistfræði og vistfræði jarðar, að nemendur geti 

tengt vistfræðina við raunveruleg viðfangsefni úr umhverfi okkar (Landbúnaðarháskóli 

Íslands, á.á.). Þetta eru nokkur námsmarkmið Vistfræðarinnar. Höfundur getur ekki betur séð 

en að þessum markmiðum megi ná í skipulagðri útikennslu á Hvanneyri. Námskeiðið er langt, 

eða 14 vikur og ætlar höfundur að svo langt námskeið gefi góða möguleika á útikennslu, t.d 

að 1 – 2 vikur yrðu undirlagðar útikennslu og verklegum æfingum.  

Í áfanganum UMSK II – Landslagsbyggingafræði eru námsmarkmiðin slík að  

einfaldast og skýrast 

væri að ná þeim með 

verklegum æfingum. T.d 

að geta sýnt 

hæðasetningu á 

bílastæðum og reiknað út 

vatnshalla, að nemendur  

kynnist helstu 

byggingarefnum sem 

notuð eru í 

utanhúshönnun, að 

nemendur kynnist helstu 

tegundum marlarefna 

sem notaðar eru í landslagsbyggingu og þjöppunareiginleikum þeirra (Landbúnaðarháskóli 

Íslands, á.á.). Í Beitarskipulagi eiga nemendur m.a. að skilja samspil beitar og vistkerfis, að 

skilja tengsl beitarálags og gróðurfars, að þekkja megináhrif beitar á plöntur og að kunna að 

meta ástand beitilands (Landbúnaðarháskóli Íslands, á.á.). Þetta námskeið ætti að kenna á 

sumrin þar sem nemendur hefðu tækifæri á að rannsaka þessa hluti beint og þar með hafa 

meiri möguleika á að ná námsmarkmiðum og skilja þau.  

Mynd 22. Nemandi í Byggingarfræði fínpússar hellulögn við Gamla skóla,

haust 2008 
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Þessi upptalning er aðeins brotabrot af öllum þeim námskeiðum sem kennd eru við 

Landbúnaðarháskóla Íslands. Að telja þau öll upp væri of langt mál. En það er kalt mat 

höfundar að varla finnist það námskeið sem kennt er við skólann sem ekki getur nýtt sér þá 

möguleika sem felast í Hvanneyrarjörðinni til útikennslu með einhverjum hætti. 

 

2. Hvernig er nánasta umhverfi skólanna þriggja nýtt nú þegar? 

 

Grunnskólinn og leikskólinn leggja báðir mikla áherslu á útinám. Það er stefna beggja 

skóla að nemendur kynnist umhverfi sínu og náttúru frá fyrstu hendi og þannig læri að bera 

virðingu fyrir náttúrunni, verði umhverfisvænir nemendur. Grænfáni skólanna staðfestir þessi 

markmið.  Regla er á sérstökum útikennsludögum. Í grunnskólanum er útikennsludagur einu 

sinni í viku allt skólaárið, 

í leikskólanum eru tveir 

útikennsludagur í mánuði 

yfir veturinn og einu 

sinni í viku yfir sumarið, 

eða eftir aðstæðum, þegar 

veður leyfir. Helstu 

svæði er leikskólinn notar 

í sinni útikennslu eru 

klapparholtin suðvestur 

af skólanum. Þar læra 

börnin að þekkja landslagið, læra um fjöllin í kring, um fuglana 

og aðrar lífverur sem eiga búsvæði í og við votlendið á milli 

klapparholtanna og ekki síst að bera virðingu fyrir öllum lífverum og umhverfi þeirra. Í 

útikennslu í leikskólanum læra börnin einnig hvernig á að meta veðrið og hvernig klæðnaður 

á við hverju sinni. Leikskólinn nýtir einnig Skjólbeltin í útikennslu. Þar komast börnin í 

eiginlegan skóg með mörgum mismunandi trjátegundum og runnagróðri. Í skjólbeltunum er 

indiánatjald og fuglaskoðunarhús sem eru tilvalin í ýmsa ímyndunarleiki. Því miður þurfa 

nemendur að ganga eftir aðalgötu að Skjólbeltunum, en vegna þess er einnig lögð áhersla á að 

kenna umferðarreglur, að ganga í hóp og virðingu gagnvart hverju öðru.  

Hvað Landbúnaðarháskólann varðar er útikennslan ekki eins greinileg. Jörðin og 

umhverfið er þó nýtt töluvert. Fyrst skal nefna plöntugreiningarnámskeið sem öllum 

Mynd 23. Á leið í Skjólbeltin. 

Mynd 23. Á leið í Skjólbeltin
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nemendum háskólans er skylt að taka. Námskeiðið felst í kennslu og þjálfun í plöntugreiningu 

úti í náttúrunni. Námskeiðið fer fram á sumrin og eru nemendur leiddir af sérfræðingum um 

gróðurlendi úthaga og ræktarlands með það að markmiði að nemendur læri að þekkja 

einkennisplöntur helstu gróðurlenda (Landbúnaðarháskóli Íslands, á.á.). Námskeiðin hafa 

gefist vel og eru dæmi um að nemendur hafi sótt námskeiðið oftar en einu sinni. Mörg 

námskeið bjóða upp á vettvangsferðir, þó ekki sé hægt að tala um eiginlega útikennslu í því 

samhengi. Þó eru gerðar ýmiskonar rannsóknir, tekin sýni og unnið úr þeim á rannsóknarstofu 

eins og t.d í Dýrafræði hryggleysingja. Byggingarfræðin er að mestu leyti kennd utandyra þar 

sem áhersla er lögð á verklegar æfingar. Þess má geta að nemendur liðið haust hlóðu stétt fyrir 

framan anddyri grunnskólans með hjólastólarampi sem bætir aðgengi fatlaðra að skólanum. 

Eins hafa nemendur í byggingarfræði bætt umhverfi og aðkomu Gamla skólans til muna.    

 

3. Hvernig má nýta umhverfið/jörðina enn frekar til náms?  

 

Eins og komið hefur fram nota leikskólinn og grunnskólinn útikennslu töluvert í sinni 

kennslu, náttúrufræðikennslu og mörgum öðrum fögum. Segja má að skólarnir nýti sérstöðu 

sína sem skólar með náttúruna allt í kring, ágætlega. En alltaf má gera betur. Eins og fram 

hefur komið eru lóðir leik- og grunnskólans fremur 

gróðursnauðar. Höfundur telur að gróðursetning trjáa og 

runna á skólalóðunum myndi auka enn frekar á 

náttúruupplifun. Sunnan áttir eru hvassar eins mynd 24, 

vindrós frá Veðurstofunni staðfestir og er nauðsynlegt 

að mynda skjól gegn hafáttinni og hvössum 

sunnanvindum. Gróðurinn er upplagt verkfæri til þess. 

Með auknum gróðri kviknar meira líf og ný búsvæði 

dýra myndast. Tilvalið er að stækka matjurtagarða við 

skólana með virkri þátttöku nemendanna.  

Stjórnendur skólanna tveggja eru sammála um að 

bæta megi sögukennslu, þ.e. fræða börnin um sögu 

Hvanneyrar og þróun frá kotbýlum til háskólasamfélags, en fyrirhugað er að stjórnendur og 

kennarar skólanna fái sögukennslu um staðinn og geti þar með miðlað áfram til nemenda 

sinna. Höfundi þykir miður og ekki ásættanlegt að kennarar bíði eftir því. Það er hægur vandi 

að finna uppýsingar sem vantar til að fræða nemendurna um staðinn, sagan er skrifuð, öllum 

Mynd 24. Hvössustu vindáttir, 15 m/s

eða meira 
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aðgengileg og lítið mál að tileinka sér hana ef viljinn er fyrir hendi. Að nýta öll þau fjölmörgu 

örnefni sem til eru í Hvanneyrarlandi. Það segir sig sjálft að tenging barnanna við umhverfi 

sitt eykst um leið og umhverfið fær nafn, t.d. hittumst uppi á Mylluhól, göngum út í 

Grásteinsmýri og eftir Kjarnorkusléttu heim á leið. Það er svo annað mál að auðvitað er Bjarni 

Guðmundsson sérfróður um svæðið og bæði fróðlegt og skemmtilegt að rölta með honum um 

gömlu Hvanneyrartorfuna og um jörðina alla. En að kennarar geti ekki frætt nemendur sína 

um heimahagana vegna þess að þeir þekki ekki söguna er metnaðarleysi.  

Höfundur telur vera brýna nauðsyn að fara í umtalsverða merkingu plantna í gróðurreitum 

á Hvanneyri, í Skjólbeltunum, Frúargarðinum, Vigdísarlundi og við Ásgarð aðalbyggingu 

LbhÍ. Um leið og gróðurinn fær nafn verður hann meira virði, og með virðingunni kemur 

verndin.  

Hvað varðar Landbúnaðarháskólann telur höfundur að koma ætti á fleiri 

sumarnámskeiðum/valnámskeiðum sem nemendur ættu kost á að sækja. Jafnvel að kennslan 

skiptist í þrjár annir á ári, haustönn, vorönn og sumarönn, til þess að nýta umhverfið sem best 

allan ársins hring. Það skilur meira eftir sig að læra um trjátegundir í fullum skrúða heldur en 

lauflaus og líflaus yfir vetrarmánuðina, eða að gróðurgreina tún í sprettu heldur en í 

vetrarskrúða, myndi höfundur ætla. Höfundur telur einnig að koma ætti á föstum 

útikennsludögum, verklegri kennslu í ýmsum námskeiðum. Byggingafræði er grein sem 

kennd er verklega, en aðeins tvær vikur að hausti fyrir nema í Umhverfisskipulagsfræði og er 

það að mati höfundar allt of lítið. Það þarf ekki að fara langt til að gera verklegar æfingar s.s. 

hæðarsetningar, hægt væri að nota sundlaugargarðinn vestan Ásgarðs sem vinnusvæði 

Umhverfisskipulagsbrautarinnar. Svo höfundur haldi aðeins áfram að fjalla um 

Umhverfisskipulagsbrautina, þá telur höfundur að kennarar ættu að einbeita sér að verkefnum 

á Hvanneyrarstað sjálfum, heldur en að verkefnum hingað og þangað um landið, sem litlar 

líkur eru á að verði nokkuð gert með, verða sennilega aldrei að veruleika og alls kostar 

ómögulegt að gera nokkrar æfingar á þeim verkefnum. Landbúnaðarháskólinn ætti að nýta sér 

mannauð kennara og nemenda til að gera skólabyggingarnar og umhverfi þeirra til 

fyrirmyndar á allan hátt og aðlaðandi fyrir gesti. Það er bæði í höndum nemenda og kennara 

að grípa tækifærin sem útiveran og náttúran gefur. Að láta hugmyndaflugið ráða.  

Annmarkar á útikennslu við Landbúnaðarháskólann eru þeir að skólinn býður upp á 

fjarnámslausnir og þeirra vegna er ekki hægt að bjóða upp á fasta útikennsludaga í viku 

hverri, hún þyrfti því að takmarkast við þær vikur er fjarnemar eru á Hvanneyri. Einnig má 
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segja að flæði kennara er mikið, þ.e. kennarar koma margir hverjir að og eru í sáralitlum 

tengslum við svæðið sem slíkt. 

Einnig má benda á að þekking kennara á staðarháttum á Hvanneyri þarf að vera góð. 

Kennarar ættu að fara um svæðið reglubundið á nokkura ára fresti bæði vegna þess að nýtt 

starfsfólk bætist stöðugt í hópinn og alltaf er nauðsynlegt að skerpa á vitneskjunni. 

 

4. Hver er ávinningurinn? 

 

Ávinningur af sýnilegri útikennslu á Hvanneyri er mikill. Hún styrkir ímynd 

Hvanneyrarstaðar sem skólaþorp og 

Landbúnaðarháskóli Íslands styrkir stöðu sína sem 

háskóli lífs og lands. Útikennslan styrkir ekki 

einungis stofnanirnar heldur einnig nemendurna 

sjálfa, en með útikennslu er hægt að hvetja og efla 

nemendur til að sýna frumkvæði í námi og starfi og 

hjálpa þeim að styrkja sjálfsmynd sína. Með útinámi 

verða nemendur meðvitaðir um mikilvægi íslenskrar 

náttúru og vernd hennar, og hversu mikilvægt er að 

vernda hana fyrir komandi kynslóðir. Útivist er holl 

bæði líkama og sál og gera má ráð fyrir að í 

útikennslu séu nemendur jákvæðari í garð námsins. 

Gleði nemenda yfir því einu að komast út undir bert 

loft virkar hvetjandi og þar af leiðandi verða þeir 

mun jákvæðari í upphafi kennslustundarinnar og meðan á henni stendur (Skógræktarfélag 

Reykjavíkur, 2006). Útikennsla í skólastarfi er ábyggilega einfaldasta og ódýrasta 

kennslutólið sem hægt er að nýta. Pappírskostnaður minnkar, notaður er efniviður sem hægt 

er að endurnýta og gagnast í náminu. Við útikennslu geta nemendur aukið lífsleikni sína með 

ýmsu móti, m.a. með því að læra að elda mat, nota hníf til ýmissa verka, saga, höggva, mæla, 

negla, rækta, fræðast um öryggismál utandyra, bera ábyrgð á tækjum svo eitthvað sé nefnt. 

Nemendur fá tækifæri til þess að vera vísindamenn í útikennslu þar sem kennarinn er fyrst og 

fremst leiðbeinandi.  

Mynd 25. Í rólegaheitum á tjörninni í

Vigdísarlundi 
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Að mati höfundar er útikennsla góð aðferð til að stuðla að sjálfbærri þróun, að nýta 

auðlindir náttúrunnar á hófsaman hátt,  að auka lífsgæðin í dag – en samhliða því að tryggja 

að komandi kynslóðir geti mætt þörfum sínum, að jörðin geti borið framtíðina. 

 

9. Umræður og tillögur að úrbótum 

 

Það er virkilega dásamlegt að lesa bækurnar eftir Guðmund Jónsson, Hvanneyrarskólinn 

50 ára og Bændaskólinn á Hvanneyri 90 ára. Að fá innsýn inn í þann veruleika sem var þá og 

reyna að setja sig í spor þeirra sem námu á Hvanneyri fyrr á tímum. Þá var útikennsla, verkleg 

kennsla, stór þáttur af skólastarfinu og til jafns metin við bóklega námið. Maður getur 

ímyndað sér að gestir sem komu að Hvanneyri hafi séð unga menn um allt við nám og störf, 

og fyllst aðdáunar á dugnaði þessara ungu manna. Í dag eru möguleikarnir til staðar, alveg 

eins og þá, en í tímans rás hefur áherslan á bóklegt nám aukist og nemendur horfið af 

ökrunum inn í skólastofurnar. En þetta er hægt og bítandi að breytast. Almenningur og 

alþjóðasamfélagið í heild verður æ meðvitaðri um gildi náttúrunnar, um gildi sjálfbærrar 

þróunar. Hvanneyringar hafa mikla möguleika á að framfylgja ákvæðum stefnumörkunar 

ríkisstjórnarinnar um sjálfbæra þróun um menntun til sjálfbærni sem fjallað var um í kafla 2.4. 

Sáttmálar og samþykktir. Eftir vinnslu þessarar ritgerðar getur höfundur ekki betur séð en að 

skólarnir þrír á Hvanneyri fari að mestu eftir þessum markmiðum. Með þekkingu, verndun og 

virðingu á náttúru og umhverfi er stigið stórt skref í átt til sjálfbærni.  

Er líða tók á verkefnið vaknaði sá áhugi hjá höfundi að kanna hvernig mætti gera 

nemendagarðana og Landbúnaðarháskólann „grænan kampus“, að gera nemendur LbhÍ eins 

umhverfisvæna og nemendur leik- og grunnskólans. Sem nemandi við háskólann með börn 

bæði í leikskólanum og grunnskólanum er mér munurinn á þessum stofnunum kristalskír. 

Virðing fyrir auðlindum náttúrunnar er lítil innan veggja háskólans, og hreinlega til skammar 

á mörgum sviðum, pappírseyðsla er gífurleg og nemendur sötra kaffið sitt úr plastmálum. Sá 

árangur sem náðst hefur í umhverfismálum í leik- og grunnskólanum hefði aldrei orðið ef 

nemendurnir sjálfir væru ekki áhugasamir og virkir. En hvernig er hægt að verkja nemendur 

háskólans til umhugsunar? Leikskólabörnin og grunnskólabörnin gætu kannski haldið 

námskeið fyrir nemendur háskólans þar sem umhverfismennt væri tekin fyrir? 
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Til að styrkja samstarf skólanna á Hvanneyri enn frekar leggur höfundur til að gerður 

verði fræðslustígur með áherslu á náttúru og sögu staðarins, samstarfsverkefni skólanna 

þriggja. Stjórnendur gætu komið sér saman um ákveðið efni, ákveðnar stöðvar – og nemendur 

safnað og skráð upplýsingar á kort eða skilti sem stæðu á stöðvunum. Skiltin myndu skiptast í 

þrennt, upplýsingar frá og fyrir leikskólabörn í fyrsta hluta, með teikningum og stuttum 

hnitmiðuðum upplýsingum, grunnskólabörnin gerðu annan hluta með sömu upplýsingum en 

þó farið dýpra í efnið, eins og hæfir grunnskólabörnum og háskólanemar yrðu höfundar þriðja 

hlutans, en þar yrðu dýpri og fræðilegri upplýsingar. Á stöðinni gætu þá nemendur á hvaða 

skólastigi sem er lært um ákveðið viðfangsefni á sínum forsendum. Stígurinn hentar öllum 

skólastigum, hægt er að fara hluta úr stígnum, eða hann allan, allt eftir því hvað hentar 

nemendum og kennara hverju sinni. Á stígnum verða eins og áður sagði fyrirfram ákveðnar 

stöðvar um náttúrufyrirbæri af ýmsu tagi. Hver stöð gæti dregið nafn sitt af einhverju af þeim 

fjölmörgu örnefnum sem eru í Hvanneyrarlandi. Allt í umhverfinu er skoðunarvert, og á 

stígnum þarf að vera góð aðstaða til að skoða útsýni, gróður, dýralíf, steina, landnýtingu, 

mannvirki, lifnaðarhætti, landbúnað, menningarminjar o.fl. Upplifun nemenda þarf að vera 

sterk, viðfangsefnin þurfa að fela í sér nýja reynslu og vekja forvitni. Á umhverfisstígnum 

gætu nemendur t.d gert mælingar, teikningar, skráningu eða talningu á náttúrufyrirbrigðum.  

Markmið stígagerðarinnar er að vekja góða tilfinningu nemenda fyrir útiveru, að vekja 

áhuga nemenda á náttúru Íslands í víðri merkingu og að nemendur fái löngun til að afla sér 

meiri þekkingar á náttúrunni, að nemendur læri að þekkja sitt nánasta umhverfi og upplifunina 

sem það hefur upp á að bjóða. Síðast en ekki síst að nemendur öðlist jákvætt viðhorf til 

náttúruverndar og sjálfbærrar þróunar.  

Stígurinn yrði vettvangur náms og fróðleiks fyrir alla íbúa Hvanneyrar, myndi styrkja 

samband þeirra við umhverfi sitt og ekki síður fyrir þá gesti er Hvanneyri tekur á móti á ári 

hverju. Hugmynd að legu stígsins ásamt hugmyndum að stoppistöðvum er kortlögð á næstu 

síðu. 
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9.1. Fræðslustígur
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Önnur tillaga höfundar er að farið verði í markvissa útplöntun á leikskólalóðinni. 

Matjurtargarður verði stækkaður og trjám og runnum plantað suðvestan við hann til varnar 

sterkum sunnan vindum. Börnin yrðu virkir þátttakendur í þessum aðgerðum þar sem 

höfundur telur að ef börn fá að planta gróðri sjálf þá bera þau meiri virðingu fyrir honum en 

ella. Börnin gætu skráð niður vöxt og þróun og þetta gæti orðið framhaldsverkefni í 

útikennslu skólans um ókomin ár. Er fram líða stundir yrði á leikskólalóðinni náttúrulegt 

leikrými sem ýtir undir tengsl og virðingu barnanna við umhverfi sitt.  

Hvað umhverfi gunnskólans varðar telur höfundur að ráðast ætti í gerð matjurtagarðar. 

Hafa þar gróskumikla ræktun og jafnvel tilraunareiti með framandi tegundum sem alla jafna 

eru ekki ræktaðar í hefðbundnum matjurtagörðum. Sá garður gæti verið hluti af útinámi 

nemenda þar sem rannsóknir eru gerðar á vexti og þróun garðsins. Þetta gæti, eins og í 

leikskólanum verið framhaldsverkefni sem tekur seint enda. Eins telur höfundur að planta ætti 

trjágróðri á skólalóðinni. Fyrir eru nokkur tré sem t.d eru notuð í stærðfræðikennslu, ummál 

þeirra mælt og skráð. Lítið sem ekkert skjól er sunnan-, austan- og vestanmegin lóðarinnar. 

Gróskumikill trjágróður gæti bætt úr því.  

 

Það er mat höfundur að með því að gera útikennslu sýnilegri verði það stór ávinningur í 

öllu skólastarfi á Hvanneyri. Það eina sem þarf er að koma auga á möguleikana og láta 

hugmyndaflugið ráða. Sérfræðiþekking er mikil í Landbúnaðarháskólanum og er það styrkur 

fyrir bæði leikskólann og grunnskólann að geta leitað þangað eftir fræðslu og leiðsögn um 

jörðina. Ekki má gleyma því að það er einnig styrkur fyrir LbhÍ að hafa leikskólann og 

grunnskólann í næsta nágrenni. Það er áskorun fyrir hámenntaða sérfræðinga að miðla 

kunnáttu sinni yfir á ungviðið sem erfir landið svo að þau skilji og læri. Því fyrr er 

Landbúnaðarháskóli Íslands flaggar Grænfánanum því betra. Höfundur er handviss um að 

þegar þeim áfanga er náð, muni það styrkja og efla skólann og þá hugsjón sem hann hefur, þ.e 

að vera mennta- og rannsóknastofnun á sviði náttúrunýtingar og umhverfisfræða með áherslu 

á verndun og sjálfbæra nýtingu auðlinda landsins. 

 

Í lokin er vert að minnast á að aðferðir sem notaðar voru við undirbúning og vinnslu 

þessarar ritgerðar er hægt að heimfæra á hvaða svæði sem er. Góður undirbúningur er 

forsenda vandaðrar ákvarðanatöku þegar koma á auga á tækifæri, ráðast í hönnunarverkefni 

eða meiri eða minni háttar útfærslur á ákveðnu svæði.   
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