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Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er 

samin af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri 

prófgráðu. 

                               

 

                             Edda Soffía Karlsdóttir 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  ii 

Ágrip 

Markmið verkefnisins er að kanna hvað fellst í útinámi. Kannað er hvort að  útinám 

er námsgrein sem nýtist í öllum grunnskólum landsins eða er þetta námsaðferð sem 

aðeins er nothæf í skólum sem hafa aðgang að skógi og grænum svæðum.  

Teknir voru fyrir tveir skólar sem eru ólíkir að því leitinu til að Borgarnesskóli er 

byggður í þéttbýli og mætti ætla við þrengri kost er varðar útisvæði og 

Kleppjárnsreykjaskóla sem er í strjálbýlli sveit þar sem náttúran er allt í kring en 

innan sama skólasvæðis.  

Helstu niðurstöður könnunarinnar eru þær að þegar búið er að greina þessa tvo skóla, 

kemur útkoman töluvert á óvart. Báðir þessir skólar hafa nóg pláss á skólalóðinni og 

í nánasta umhverfi hans og með litlum breytingum er hægt að hafa fyrirtaks skólalóð 

sem nýst gæti til útináms.  
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Þakkir og tileinkun 

Þegar ritgerð af þessu tagi er unnin, þá er gott að hafa áreiðanlegt og gott fólk í 

kringum sig. Ég var svo heppin að ég hafði úrvals lið með mér. Allir sem koma við 

sögu voru boðnir og búnir til að aðstoða við byggingu og upplýsingarsöfnun. Ég vil 

byrja á því að þakka leiðbeinanda mínum Auði Sveinsdóttur, Brautarstjóra á 

Umhverfisskipulagi, Helenu Guttormsdóttur fyrir hennar góðu aðstoð, kennurum og 

skólastjórum í Grunnskólum Borgarness og Kleppjárnsreykja og öllum þeim 

fjölmörgu sem lögðu hönd á plóg.  

Þessa ritgerð vil ég tileinka unnusta mínum og börnum sem að hafa alltaf haft trú á 

mér og stutt við bakið á mér á erfiðum tímum og fagnað með mér á góðum stundum. 

Ég elska ykkur ástirnar mínar, án ykkar hefði ég aldrei getað 
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1. Inngangur 

Í þessu verkefni er leitast við að fjalla um útinám og hvað fellst í því. Hvað þarf 

skólalóð að hafa til þess að hægt sé að nýta hana, ekki bara til leikja í frímínútum 

heldur líka til náms. Útinám er að ryðja sér til rúms í skólum landsins og því er þarft 

verkefni að athuga í hverju það fellst og hvernig staðið er að því. Fyrirmyndir eru 

sóttar til annara landa. Gerð var greining á skólalóð tveggja skóla í Borgarfirði, rætt 

var við skólastjórnendur um stefnu skólanna og einnig var rætt við kennara um 

útinám almennt. Athugunarskólar sem teknir voru fyrir eru Grunnskóli  Borgarness 

og Grunnskóli Borgarfjarðar að Kleppjárnsreykjum og umhverfi þeirra var greint og 

metið. Einnig er fjallað um skóla af öðru skólasvæði þ.e.a.s. Lýsuhólsskóla. 

2.  Tilgangur og markmið 

Hvað fellst í útinámi, hvaða kröfur þarf að gera og hvernig skólar  eru almennt í 

stakk búnir til að takast á við útinám í nánasta umhverfi sínu?  

Markmiðið er að finna leið til þess að samræma útinám og hönnun skólalóða.  

Leitast er við að svara eftirtöldum spurningum. 

1. Hvað fellst í útinámi?  

2. Hvað þurfa skólalóðirnar að hafa til að hægt sé að stunda þar útinám? 

3. Er munur á skólalóðum í dreifbýli og þéttbýli, með tilliti til útináms?  

2. Mynd. Nemendur úti í blíðunni.                                                                 (Ljósmynd grunnborg.is) 
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3. Aðferðir 

3.1 Af hverju útinám. 

Við getum spurt okkur að því hvað gerir gæfumuninn í lífi fólks og hvar eru 

áskoranirnar fyrir hönnuði og skipuleggjendur opinna svæða. Hvernig getum við 

boðið upp á gott náttúrulegt umhverfi til að viðhalda fjörugu eðlisfari okkar allra, 

ungra sem aldraða. Kannanir sem gerðar hafa verið sýna að það eru sterk tengsl á 

milli leiks og náttúrulegs umhverfis, það eru undirstöðuatriði í þessari upplifun sem 

fylgir börnum allt til fullorðins ára. Það hefur komið fram að börn sem hafa jákvæðar 

minningar af frjálsum leik í skógi eða öðrum náttúrlegum stöðum, leita oft sem 

fullorðnir einstaklingar í náttúruna til lækninga eða  tómstundaiðkunar. Því gætum 

við spurt okkur, hvað erum við að bjóða börnunum okkar upp á. Hafa þau aðgang að 

náttúrunni í dag og hvernig eiga þau eftir að hugsa um náttúruna þegar þau 

fullorðnast? (Catharine Ward Thompson, 2007) 

Í bókinni Allir geta eitthvað, enginn getur allt eftir Guðrúnu Pétursdóttir er minnst á 

að í samfélagi okkar eru alltaf fleiri og fleiri nemendur sem hefðbundnar 

kennsluaðferðir henta ekki og krefjast því nýrra leiða í kennslu til að hafa tækifæri til 

að læra til jafns við aðra nemendur. Hér er ekki endilega átt við nemendur með 

námsörðugleika, heldur nemendur sem hafa hæfni á ýmsum ólíkum sviðum. Það 

hentar ekki öllum nemendum að læra í bókum eða hlusta á fyrirlestra. Heldur að 

snerta á hlutum og upplifa í raunverulegum aðstæðum skilar það oft betri árangri. 

Þannig fá allir tækifæri til að njóta sín í námi ( Guðrún Pétursdóttir, 2003). Breyting 

hefur orðið á samfélaginu, hér áður fyrr bjó fólk strjábýlla og var nátengdara 

náttúrunni og kunni betri skil á öllu því er henni tengdist. Þá var ekkert sjónvarp eða 

tölvur og börnin voru látin fylgja fullorðna fólkinu meira og þar af leiðandi lærðu 

þau meira að lesa í náttúruna. Með þéttbýlinu, öllum bílunum og hættunni sem þeim 

fylgja og auknu sjónvarps og tölvunotkun fara börnin ekki eins mikið út í náttúruna 

og þar af leiðandi kynnast þau ekki þessu frjálsræði og því sem náttúran hefur upp á 

að bjóða. 

Í könnun sem gerð var af Scotland Forestry Commission kom fram að 66% af þeim 

sem spurðir voru fóru allavegana einu sinni í mánuði út í náttúruna. Það styrkir það 
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gildismat samfélagsins að nauðsynlegt er að hafa gott aðgengi þar sem fólk getur 

notið náttúrunnar að eigin vild. (Catharine Ward Thompson, 2007) 

Einfaldur leikur ungra barna utandyra minnir okkur á hversu nauðsynlegt það er að 

vera úti í náttúrunni. Tveggja ára barn sem fundið hefur poll til að sulla í, eða 

einfaldlega prik til að pota í jörðina, minnir okkur á hversu áhugasamt það er að 

skoða náttúruna. Þegar börnin eldast þá breytist leikurinn og verður margbrotnari, þá 

er farið að gera leynistaði eða byggja litil greni aða bæli til að leika sér í, það er 

veigamikill þáttur í því að alast upp. Fullorðið fólk sem minnist tíðra ferða út í 

náttúruna sem börn, eru mikið líklegri en aðrir til þess að fara reglulega út í náttúruna 

og bregðast allt öðruvísi við útiverunni heldur en fólk sem ekki fékk að upplifa 

náttúruna sem börn. Einnig þykir sannað að fólk sem var mikið úti í náttúrunni sem 

börn eru líklegri til þess að fara með sín börn og skoða og kanna náttúruna. Það þykir 

ennfremur sannað að fólk sem ekki hefur minningar um útiveru sem börn á erfiðara 

með að tileinka sér heilsusamlegri lífstíl úti í náttúrunni. (Catharine Ward Thompson, 

2007) 

 Með breyttum kennsluháttum hefur útinám verið að ryðja sér til rúms í skólum 

landsins, þar eru kennarar að bregðast við þeirri þörf hjá nemendum að kynnast og 

kanna náttúruna. Í stað þess að hafa malbik á skólalóðinni til að halda þrifnaðinum 

við skólann niðri þegar allir vegir og tún eru rykug eins og áður var, þá er nú leitast 

við að hafa gróður á skólalóðinni og sem náttúrulegast í kringum skólana vegna þess 

hversu allt er orðið malbikað  og steypt. Skólarnir eru misvel búnir til að takast á við 

útinám. Sumir hafa náttúruna allt í kring og af nógu af að taka, á meðan aðrir eru í 

þéttbýli með bílaumferð allt í kring og ekkert grænt svæði.  

Það er spurning hvort að skólarnir í dreifbýli séu betur í stakk búnir til að takast á við 

útinám heldur en skólar í þéttbýli. Þar er yfirleitt guðsgræn náttúran allt í kringum 

skólahúsið og ekki langt að fara í næstu lækjarsprænu eða skógarrjóður, en skólarnir 

í þéttbýlinu eru oft með malbik og 

steypu allt í kring.  

3.2 Hvað felst í útinámi 

Útinám er kennsluaðferð sem sótt er 

m.a. til Norðurlandanna, þar sem 

3. Mynd. Útikennsla.                          ( andakíll.is) 
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útiskóli hefur þróast um árabil og byggir á gamalli og sterkri hefð. Kennarar 

Lutvannskóla í Osló segja að í útiskólanum sé skólastofan með sveigjanlegum 

veggjum og  himinninn sé þakið.  

Á Norðurlöndunum er rætt um að börn 

sem stunda útivist reglulega, geri það 

áfram sem fullorðnir einstaklingar. 

Kennarar frá KHÍ fóru til 

Lutvannskóla í janúar árið 2003 og  

kynntu sér starfið sem þar fer fram. 
(Jóhanna Stefánsdóttir, Árdís Orradóttir, 

Steinunn Benidiktsdóttir  og Elísabet 

Haraldsdóttir, 2003) Útiskóli er 

vinnuaðferð þar sem hluti af skóladeginum er fluttur út í nærumhverfið og þýðir 

reglulegar athafnir fyrir utan skólastofuna. Vinnuaðferðin gefur nemendum kost á að 

nota öll skynfæri þannig að þeir fái persónulega og beina reynslu. Með þessari 

vinnuaðferð er hægt að nálgast fagleg verkefni, upplifun og leik, nýta forvitni og 

ímyndunarafl og efla félagsþroska með samveru. (Nærmiljöetsom klasserom, 1999). 

Nemendur færast nær raunveruleikanum 

og þeim er gert kleift að læra um hluti í 

sínu náttúrulega umhverfi. Kennsla sem 

fer þannig fram eykur möguleika 

nemenda að skilja efnið sem raunverulegt 

fyrirbæri í umhverfinu.  

Í útinámi felst m.a.:            
• Upplifun af umhverfi og náttúru 

• Nýjar víddir sem gerir námið 

skemmtilegt, fróðlegt, forvitnilegt og áþreifanlegt, t.d. með því að nýta sér 

vísindaleg vinnubrögð 

• Þjálfun í að nýta öll skynfæri og hæfileika 

• Að auka tengsl við nánasta umhverfi og virðingu fyrir náttúrunni 

• Samþætting námsgreina 

4.Mynd. Lutvannskóli í Osló. (Ljósmynd 

lutvann.oslo.no) 

5.Mynd. Nemendur í klettunum við 

fjöruborðið..            (Ljósmynd Edda) 
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Gardner telur að mikilvægt sé fyrir kennara að nálgast sérhvert viðfangsefni með 

margvíslegum hætti. Með því vinnst margt m.a. vaxandi líkur á því að allir nemendur 

njóti góðs af kennslunni. Eins öðlist nemendur þjálfun í að taka á viðfansefnum eftir 

mismunandi leiðum. (Howard Gardner,1999) 

Nemendur verða jákvæðari gagnvart 

náminu þó að ekkert ákveðið 

kennsluefni sé notað. Því meiri tíma sem 

börnin dvelja úti, þeim mun  jákvæðari 

verða þau til umhverfisins. Einnig læra 

börnin að gá til veðurs og klæða sig í 

samræmi við það, þau fá meiri 

hreyfingu og verða hraustari.  

Brown talar um það í sambandi við 

samrunakennslu að virkja persónuleika nemenda, undrun og hugmyndaflug sem 

borin er upp af sterkum áhuga og fjöri, en er alger andstæða kæruleysis og deyfðar. 

Námsefnisþátturinn er leit að þekkingu og skilningi. Hvað getur þetta námsefni sagt 

mér og hvernig getur það dýpkað skilning minn. Einnig er reynt að auka skilning á 

og samúð með kjörum annarra ásamt ábyrgðar á eigin námi og lífi. (Brown, 1971) 

 Í bókinni „Allir geta eitthvað, enginn getur allt“ eftir Guðrúnu Pétursdóttir er minnst 

á að í samfélagi okkar eru alltaf fleiri og fleiri nemendur sem hefðbundnar 

kennsluaðferðir henta ekki og krefjast því nýrra leiða í kennslu til að hafa tækifæri til 

að læra til jafns við aðra nemendur. Hér er ekki endilega átt við nemendur með 

námsörðugleika, heldur nemendur sem hafa hæfni á ýmsum ólíkum sviðum. Það 

hentar ekki öllum nemendum að læra í bókum eða hlusta á fyrirlestra en snerta á 

hlutum og upplifa í raunverulegum aðstæðum skilar oft betri árangri. Þannig fá allir 

að njóta sýn í námi. (Guðrún Pétursdóttir, 2003) Með fjölbreyttum kennsluháttum er 

komið til móts við ólíkar þarfir nemenda.  Sumum nemendum lætur vel að vinna 

einir meðan öðrum gengur betur að vinna í samvinnu. (starfsfolk.khi.is e.d) Til þess að 

takast á við lífið er ljóst að öll þurfum við að geta unnið með öðrum og leyst 

ágreining. Því er nauðsynlegt að þjálfa nemendur í samvinnu. Í nemendahópnum 

geta verið einstaklingar sem eiga erfitt með að sjá hlutina frá ólíkum sjónarhornum. 

Þessir nemendur geta fallið í það hegðunarmunstur að áreita félaga sína, því þarf að 

6. Mynd. Nemendur að grilla í skólanum. 

(Ljósmynd Edda) 
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gefa þeim kost að vinna í samvinnu við aðra svo þeir geti æft sig í að leysa ágreining 

og  komast að samkomulagi við aðra nemendur. Fái þeir ekki tækifæri til að þjálfa 

samskiptafærni sína, munu þessi vandamál fylgja þeim fram á fullorðinsár. (Guðrún 

Pétursdóttir 2003)  

3.3 Skólalóðin og umhverfi 

skólans 

Nemendur í útinámi læra að meta og 

skilja náttúruna. Vinnusvæði nemenda er 

annars vegar innan veggja 

skólabyggingarinnar og hinsvegar úti í 

náttúrunni umhverfis skólann. 

Útikennslustofa er svæði þar sem 

útikennsla gæti farið fram, en það er ekki 

nauðsynlegt að hafa svoleiðis aðstöðu til 

að vel takist til. Í Heiðmörk hefur verið 

útbúin sérstök kennslustofa sem staðsett 

er í tveimur grenilundum rétt við 

Elliðavatnsbæinn í Heiðmörk. Hún 

samanstendur af tveimur lundum, 

Einarslundi og Grænalundi. Í 

Einarslundi er farið eftir stíg sem liggur 

inn um þétt hlið sitkagrenis. Í lundinum 

eru þrjú kennslurými sem nýtast við 

mismunandi verkefni og 

kennslufyrirkomulag.  

Í fyrsta rýminu er trjábekkur og borð 

eins og sjá má á mynd númer níu, í öðru 

rýminu er eldstæði ásamt bekkjum sem 

standa umhverfis eldstæði eins og sjá 

má á mynd númer tíu og í þriðja rýminu 

7.Mynd Útikennslustofur í Heiðmörk      

(Náttúruskóli.is) 

8. Mynd. Stígur sem liggur að Einarslundi. 

(Ljósmynd Edda) 

9. Mynd. Trjábekkur í fyrsta rými.          

(Ljósmynd Edda) 
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er skýli þar sem stígurinn endar eins og sjá má á mynd númer ellefu.  

 

Í Grænalundi liggur stígurinn í hring í 

skógarrjóðrinu en í lundinum er 

fjölbreytt samsafn trjátegunda.  Á 

stígnum má sjá skáskorna trjástofna sem 

hafa verið lakkaðir og sýna því vel 

árhringi sem segja til um aldur trjánna.  

Við stíginn er einnig bekkur. 

Austan við Grænalund er falleg grasflöt 

sem hægt er að ganga út á eftir stígnum. 
Náttúrskóli Reykjavíkur, (e.d.)  

10. Mynd. Bekkir sem standa umhverfis 

eldstæði.   (Ljósmynd Edds) 

11. Mynd. Lítið skýli í Einarslundi.        

(Ljósmynd Edda) 

12.Mynd. Stígurinn í Grænalundi.        

(Ljósmynd Edda) 

13.Mynd. Þarna má sjá árhringina í tréinu.       

(Ljósmynd Edda) 

14.Mynd. Grasflöt við Grænalund.          

(Ljósmynd Edda) 
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Nauðsynlegt er að vistarverur innandyra séu frekar grófar, þannig að hægt sé að 

ganga inn og út á skónum og taka með sér hin ýmsu sýnishorn til þess að skoða betur 

innanhúss.  

 

 

Lifandi dýr í búrum, uppstoppuð dýr, líkön, plaköt og bækur eru ennfremur 

nauðsynleg til að dýpka skilning nemenda á viðfangsefninu, Nemendur þurfa að hafa 

aðgang að smásjám, víðsjám og öðrum tækjum til þess að skoða betur það sem þau 

hafa fundið utandyra. Einnig er mikilvægt að hægt er  að taka tæki og tól með sér út , 

eins og stækkunargler, skordýrabox og háfa til þess að ná skordýrum og skoða þau, 

eða tjöld, potta, pönnur og eldivið til að hægt sé að elda mat úit í náttúrunni.  

15. Mynd. Frá náttúruskóla í Danmörk.                         (Ljósmynd skógraektarfélagreykjavíkur.is) 

16. Mynd. Kennslustofur í Náttúruskóla í Danmörk.                      (skógraektarfélsgreykjavíkur.is) 

17. Mynd. Sýnishorn af því sem er notað í náttúruskóla.               (skógraektarfélagreykjarvíkur.is) 
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Nú gætu einhverjir haldið að útinám sé til þess gert að brjóta upp kennslu með leik 

og útiveru, en svo er ekki því að með útinámi er verið að kenna börnunum námsefni 

samkvæmt aðalnámskrá og náttúran notuð til þess að samræma fögin. Þannig að 

kennari sem veiðir fisk með börnunum og slægir hann svo og skoðar innyflin, flakar 

svo fiskinn og eldar er að kenna nemendum sínum náttúrufræði og heimilisfræði.  

 

Einnig er kennari sem kennir nemendum sínum að búa til spjót, kennir þeim síðan að 

kasta því og lætur nemendur reikna út meðaltal, að kenna þeim smíðar, hreyfingu, 

eðlisfræði og stærðfræði í einu. Börnin kunna yfirleitt vel að meta að vera úti og fá 

að gera nýja hluti og muna oftar en ekki betur það sem þau læra með því að gera en 

ekki með því að lesa. (Skógræktarfélag Reykjavíkur e.d.) 

19. Mynd. Skýli sem nemendur nota í 

náttúruskólanum. (Ljósmynd skógraektarfelag 

reykjavikur.is) 

18. Mynd.Nemandi að læra að flaka fisk.. 

(Ljósmynd skógraektarfreykjavikur.is) 

21. Mynd. Kalvebod Fælled skólinn í 

Amager (Ljósmynd kalvbod-naturskole.no) 

(Ljósmynd kalvbod-naturskole.no) 

20. Mynd. Matargerð yfir opnu eldstæði. 

(Ljósmynd kalvbod.skole.no) 
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Skólar í Danmörku og Noregi sem starfræktir eru með áherslu á útinám, leggja oft 

áherslu á það sem er áhugavert í nánasta umhverfi skólans. Þannig leggur 

náttúruskólinn í Kalvebod Fælled á suð-vestur hluta Amager, sérstaka áherslu á fugla 

þar sem skólinn er á stóru flatlendi og mikið er um fugla.  

Aðrir skólar leggja áherslu á t.d. vatnalíf þar 

sem nemendur og kennarar hafa aðgang að 

tjörn eða læk, skóga þar sem stutt er í 

skóginn og verið er að vinna verkefni eins og 

t.d. „Lesið í skóginn“, og sjóinn þar sem 

skólinn er nálægt fjöru ein og t.d. 

Kjalarnesskóli. Laugarnesskóli sem er í 

næsta nágrenni við Grasa- og 

Húsdýragarðinn, gæti verið með þema um 

Húsdýrin eða Grasafræði.  (Skógræktarfélag 

Reykjavíkur e.d.) 

Útinám er einstaklingsmiðað nám þar sem 

hver og einn getur farið á sínum hraða í 

þeim verkefnum sem framkvæmd eru. 

Nám af þessu tagi  hentar einnig vel 

börnum sem ekki líður vel í skólastofunni, 

þau sem eru ofvirk og tvítengdum 

nemendum. Einnig getur útinám brotið 

upp klíkumyndanir í bekk og þannig 

spornað gegn einelti. Komið hefur í ljós 

að þeir nemendur sem standa illa að vígi innan skólastofunnar, t.d. vegna lesblindu, 

blómstra í útinámi og fá þá tækifæri til að sanna sig bæði fyrir bekkjarsystkinum og 

kennara. Skógræktarfélag Reykjavíkur (e.d.)  

Hingað til hefur tilhneigingin verið sú að skólalóðin væri hönnuð með líkamlegar 

þarfir og afþreyingu barna í huga, til að börnin geti losað sig við umfram orku sem 

safnast hafði upp á meðan nemendur sátu inni í kennslustofu. Þegar lóðin er hönnuð 

er yfirleitt hugsað um að setja hefðbundin leiktæki og einhverskonar malbikað svæði 

fyrir boltaleiki og að hver aldurshópur hefði sitt sér svæði út frá þroska og þá aðalega 

hreyfiþroska. 

23. Mynd. Nemendur að baka lummur á 

skólalóðinni.                        (Ljósmynd Edda) 

22. Mynd. Kjalarnesskóli liggur við 

fjöruborðið.            (Ljósmynd Edda) 
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3.4 Umhverfismennt. 

3.4.1 „Lesið í skóginn“. 

„Lesið í skóginn“ er aðferð sem hefur verið innleidd í nokkrum skólum landsins til 

að kenna börnunum að virða skóginn og vistkerfi hans, jafnframt því hvað hægt er að 

framleiða úr honum. (Lesið í skóginn e.d)  

Verkefnið Lesið í skóginn byggir á þeim 

grunni að nemendur læri samhliða um 

vistfræði skógarins og nýtingu hans. Það 

mikilvægasta er að nemendur læri að meta 

það sem skógurinn hefur fram að færa og 

umgangist hann af kunnáttu og ábyrgð. 

Verkefnið fellur undir markmið í aðalnámskrá 

grunnskóla í hönnun og smíði, náttúrufræðum 

og í lífsleikni. Til að ná markmiðum 

verkefnisins þurfa smíða-, náttúrufræði- og 

aðrir kennarar að mynda samstarf um 

þverfaglega vinnu nemenda.   

Nemendur fara í vettvangsferðir í skógarlundi í 

sínu skólahverfi og stunda þar útinám sem 

tengist mörgum námsgreinum. Í ferðunum er 

tvinnuð saman fræðsla um vistkerfið, 

eiginleika trjáa, nýtingu skógarins og næmi 

nemenda vakin fyrir náttúru og fegurð skógarins. Nemendur yrkja ljóð, flytja tónlist, 

kveikja eld, baka brauð og velja sér efnivið til að vinna úr í skólanum. 

Nemendur kynnast eiginleikum einstakra trjátegunda með tilliti til fjölþættrar 

nýtingar. Þau eru þjálfuð í að tálga úr blautum viði, að ná tökum á sérstökum 

lokuðum hnífsbrögðum með hárbeittum hnífum og tileinka sér rétta umgengni við 

slík bitverkfæri. Lesið í skóginn (e.d.) 

25. Mynd „Lesið í skóginn“ 

(Ljósmynd lesidiskoginn.is.) 

24. Mynd. „Lesið í Skóginn“ (Ljósmynd 

lesidiskoginn.is) 
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3.4.2 „Grænfáninn“. 

„Grænfáninn - skólar á grænni grein“ er 

alþjóðlegt verkefni til að auka umhverfismennt 

og styrkja umhverfisstefnu í skólum. Að 

baki Grænfánanum stendur Sjálfseignarstofnun 

sem heitir   Foundation for Environmental 

Education  (FEE) og var stofnuð árið  1981. 

Aðildarfélög hafa lengst af aðeins verið frá 

Evrópu en nýlega hefur  Suður Afríka bæst í 

hópinn og eru aðildarfélög nú 26. Landvernd 

gerðist  aðili að FEE árið 2000. Þeir skólar sem 

vilja komast á græna grein í umhverfismálum 

leitast við að stíga eftirfarandi sjö skref.  

1. Bæta umhverfi skólans, minnka úrgang og notkun á vatni og orku. 

2. Efla samfélagskennd innan skólans. 

3. Auka umhverfisvitund með menntun og verkefnum innan kennslustofu og 

utan. 

4. Styrkja lýðræðisleg vinnubrögð við stjórnun skólans þegar teknar eru 

ákvarðanir sem varða nemendur. 

5. Veita nemendum menntun og færni til að takast á við umhverfismál. 

6. Efla alþjóðlega samkennd og tungumálakunnáttu. 

7. Tengja skólann við samfélag sitt, fyrirtæki og almenning. Landvernd.is (e.d) 

Þegar því marki er náð fá skólarnir leyfi til að flagga Grænfánanum næstu tvö ár. Sú 

viðurkenning fæst endurnýjuð ef skólarnir halda áfram góðu starfi. Verkefnin eru 

bæði til kennslu í bekk og til að bæta daglegan rekstur skóla. Þau auka þekkingu 

nemenda og skólafólks og styrkja grunn að því að tekin sé ábyrg afstaða og 

innleiddar raunhæfar aðgerðir í umhverfismálum skóla. Jafnframt sýnir reynslan í 

Evrópu að skólar sem taka þátt í verkefninu geta sparað talsvert í rekstri.   

26. Mynd. Grænfáninn dreginn að húni 

í Andakílskóla.  (Ljósmynd andakill.is) 
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4. Athugunarsvæði  

Aðalnámskrá grunnskóla skilgreinir og lýsir sameiginlegum námsmarkmiðum sem 

grunnskólum ber að stefna að og segir til um þann lágmarkstíma sem skólum ber að 

bjóða nemendum í einstökum námsgreinum og námssviðum. Sveitarfélög og skólar 

geta ráðstafað frjálst hluta þess lágmarkstíma sem nemendur eiga rétt á og geta auk 

þess boðið lengri skólatíma en lögboðið lágmark segir til um. Í 9. og 10. bekk er 

þetta svigrúm um 30% af þeim tíma sem námskráin tiltekur. Gert er ráð fyrir að í 

þessum bekkjum fái nemendur tækifæri til að velja milli námsgreina og námssviða. 

Námsgreinar eru áberandi í skipulagi kennslu í grunnskólum þótt erfitt sé að greina 

skýr mörk milli námsgreina í yngstu bekkjunum þar sem einn og sami kennarinn 

kennir flestar námsgreinar. Eftir því sem á skólagönguna líður eykst sérhæfing 

kennslunnar og í efstu bekkjum er kennslan að mestu í höndum faggreinakennara. 
EAN (1999)  

Það er mikilvægt hlutverk skólans að viðhalda og styrkja forvitni og áhuga 

nemendanna á umhverfinu og leyfa þeim að takast á við nýjar aðstæður og 

viðfangsefni sem taka mið af forhugmyndum þeirra en jafnframt víkka 

sjóndeildarhring og orðaforða og þroska málfar og skynjun. Það er sérstaklega 

mikilvægt að vel takist til á þessum fyrstu árum skólagöngu og ný þekking og 

sérhæfð vinnubrögð séu tvinnuð saman við leit barnanna að svörum við spurningum 

sínum. 

Á þessum aldri eru flest börn að öðlast lestrarfærni og því ber að varast að gera ráð 

fyrir að þau geti tileinkað sér nýja þekkingu í gegnum flókið lesmál. Það er hægt að 

gera kröfu um frásagnir og fjölbreytta tjáningu, skoðun og lestur bóka þar sem 

textinn er einfaldur og studdur lifandi myndum, ákveðna verkfærni og nokkuð 

fjölbreytta úrvinnslu og skráningu. 

Lykilorðin á yngsta stigi eru forvitni, leit, leikur, upplifun, spurningar, umræður, 

vettvangskannanir, ákveðin ferli og fyrirbæri í nánasta umhverfi barnsins, algeng 

hugtök og ákveðin vinnubrögð. 
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Dæmi um samþættingu þar sem unnið er úr mörgum efnisþáttum: 

• vatnið: einkenni og mikilvægi 

• nánasta umhverfi: jarðvegur, landslag, lífríki, veðurfar, orkunotkun 

• jarðvegur: flokkun, mælingar, myndun, lífríki, afleiðingar árstíðabreytinga, 

orkugjafi 

• fjaran: öldur, strönd, bylgjur, lífríki, umhverfi 

Gott væri að bjóða nemendum upp á ýmiss konar þemaverkefni sem spretta upp úr 

hugmyndum þeirra um t.d. pappír, gosdrykki, efnafræði eldhússins, hljóðfæri, 

risaeðlur, leikföng, árstíðir, náttúrusýn í ljóðum, rímum og þjóðsögum, örnefni.    
EAN (1999) 
Í drögum að aðalnámsskrá fyrir árið 2007 er fjallað um umhverfismennt og 

náttúrufræði og mikilvægi útináms í skólastarfi. Þar er reynt að gefa skólum og 

kennurum svigrúm fyrir sínar eigin áherslur. Þar segir að þeir eigi að setja sér sín 

eigin markmið og áherslur í samræmi við aðstæður á hverjum stað og í 

náttúrufræðikennslu sé mikilvægt að tengja viðfangsefnið nánasta umhverfi 

nemandans. (Margrét Eðvarðsdóttir, munnleg heimild 17. april 2008) 

Skólarnir sem valdir voru eru Grunnskóli 

Borgarness og Grunnskóli Borgarfjarðar að 

Kleppjárnsreykjum. Ástæðan fyrir því að 

þessir skólar voru valdir, er að 

Borgarnesskóli er skóli í þéttbýli þar sem 

ekki er lögð áhersla á útinám og 

Kleppjárnsreykjaskóli – sveitaskóli - þar sem 

flestir krakkarnir eru búsettir í sveitunum í 

kring, en þar er áhersla lögð á útinám. 

Skólarnir eru báðir með græna stefnu, t.d. „Lesið í skóginn“ og „Grænfánastefnuna“, 

sem kennir börnunum virðingu á landinu og náttúru þess og þeir tilheyra sömu 

skólaskrifstofu.  

Lýsuhólsskóli er lítill skóli á sunnanverðu Snæfellsnesi, með 23 nemendur. Kannski 

vegna þess hversu lítill þessi skóli er, eða hver sem ástæðan er, þá eru þau mjög 

dugleg að virkja útinámið í Lýsuhólsskóla og geta margir skólar tekið þau sér til 

fyrirmyndar í dugnaði þeirra. 

26.Mynd. Borgarbyggð. (Ljósmynd, 

ksi.is) 
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4.1 Borgarnesskóli 

Barna og unglingafræðsla var lögleidd í Borgarnesi árið 1908 og árið 1949 var nýtt 

skólahús byggt. (Byggðir Borgarfjarðar III, 1993) Í dag er  skólinn orðinn of lítill og 

farið er að hugleiða að byggja nýjan skóla.  

Borgarnesskóli er með 

324 börn í 1 – 10 bekk. 

Rétt hjá skólanum er 

Skallagrímsgarður, þar 

sem hægt er að komast 

í snertingu við gróður 

og náttúru. Nokkuð 

brattir klettar eru við 

norðurenda skólans 

sem geta verið 

hættulegir en þá er 

hægt að nýta á ýmsan 

hátt í útinámi. Þarna er einnig Skallagrímsvöllur sem er að sjálfsögðu tilvalinn til 

íþróttakennslu. Fjaran liggur svo í nokkurra mínútna göngufjarlægð frá skólanum, 

bæði er notuð fjaran hjá Bjössaróló og ennfremur fjaran hjá Berugötunni.  

Borgarnesskóli fékk Grænfánann árið 2001, þau voru mjög áköf  að fá fánann, en 

gleymdu sér svo og fylgdu ekki reglunum sjö og misstu réttinn til að bera fánann. Nú 

urðu þau ennþá ákveðnari að ná honum aftur og byrjuðu allt ferlið upp á nýtt. Árið 

2006 uppskáru þau svo árangur erfiðisins og gátu þá aftur flaggað Grænfánanum.  Í 

vor verður aftur sótt um fánann.  

27.Mynd. Grunnskóli Borgarness                             (Ljósmynd Edda) 

Fjaran 

Skallagrímsvöllur 

Skallagrímsgarður 

Bjössaróló Borgarnesskóli 

28. Mynd. Yfirlitsmynd Borgarnesskóli        (Ljósmynd  fmr.is) 
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Í Borgarnesskóla er engin áhersla lögð á útinám, en kennarar skólans sem aðhyllast 

útinám, hafa notað það með góðum árangri, áhugi er fyrir því að auka útinám í 

framtíðinni og fer öll íþróttakennsla í septenber og maí t.d. fram utandyra. Hilmar 

Már Arason (munnleg heimild, 18. mars 2008) 

4.2 Kleppjárnsreykjaskóli 

Skólahald í sveitunum var með ýmsum hætti áður en skóli var byggður. Framan af 

var eingöngu notast við farkennslu eftir að fræðsluskylda komst á og árið 1948 hófst 

fast skólahald í sveitinni. Fyrst var kennt í Ásgarði sem var eyðibýli, en síðan í 

Samtúni og loks í fyrrverandi héraðslæknabústaðinn á Kleppjárnsreykjum. (Byggðir 

Borgarfjarðar II, 1993) 

Fyrstu nemendur komu í skólann 13. nóvember 1961. Síðar var útibúi komið á fót á 

Hvanneyri. Það varð að sjálfstæðum skóla 1975 og  hlaut nafnið Andakílsskóli. 

Vorið 2005 voru skólarnir sameinaðir í einn skóla sem nefndur var Grunnskóli 

Borgarfjarðarsveitar. Nú hefur skólinn verið nefndur að nýju, og heitir Grunnskóli 

Borgarfjarðar. (vísindavefur.hi.is)  Í skólunum eru 156 nemendur, 116 á 

Kleppjárnsreykjum í 1-10 bekk og 40 nemendur í Andakílskóla í 1-5 bekk. Heimasíða 

gbf.is ( e.d.)  

Kleppjárnsreykjaskóli er að vinna að verkefninu „Lesið í skóginn“  Skólinn var 

þátttakandi í þessu verkefni sem lauk árið 2006 og er ennþá unnið eftir þeirri 

fyrirmynd. Mikil áhersla er lögð á útikennslu, en þó aðallega á haustin og vorin. 
(Margrét Eðvarðsdóttir, munnleg heimild 17. apríl 2008)  

29. Mynd. Grunnskóli Borgarbyggðar á Kleppjárnsreykjum                       ( Ljósmyndynd gbf.is) 
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Kleppjárnsreykjaskóli hefur þá 

sérstöðu að náttúran er allt um 

kring. Samningar hafa verið 

undirritaðir meðal annars við 

Kvenfélag Reykdæla um að 

skólinn fái afnot af reit 

Kvenfélagsins við Deildartungu 

sem „grenndarskógi“ Grunnskóla 

Borgarfjarðar Kleppjárnsreykum. 

Þá hefur skólanum einnig verið 

afhent Læknabústaðatúnið á 

Kleppjárnsreykjum, þar sem 

skólinn hefur numið land og þegar hafið skógrækt ásamt því að planta og snyrta tré á 

skólalóðinni. Grunnskóli Borgarfjarðar er á starfsvæði Skógræktarfélags 

Borgarfjarðar og Vesturlandsskóga. Auk þess eru garðyrkjustöðvar í næsta nágrenni. 

Ennfremur eru grónir skógarreitir við nokkra bæi í sveitafélaginu og uppvaxandi 

bændaskógur á nokkuð mörgum bæum. (Margrét Eðvarðsdóttir, 2007) Þetta eru allt 

spennandi kostir sem kennarar nota óspart og nemendur kunna að meta. 

4.3 Lýsuhólsskóli 

Í Lýsuhólsskóla er unnið mikið með 

útinám og þar er verið að sækja um 

Grænfánann.  Fyrir neðan er lýsing á 

verkefni sem unnið var með sem 

tilraun í náttúrufræði, hönnun og 

tæknimennt. Þar var lítil lind stífluð 

með tréplötu, vatnsrennsli var mælt og 

vatnshrútur, tæki sem dælir vatni og 

gengur fyrir eigin orku, hannaður og 

smíðaður. Þetta verkefni tókst vel og 

ákveðið var að sækja um styrk til að hægt væri að gera verkefnið varanlegra og 

víðtækara. Þetta verkefni var fellt inn í umhverfismarkmið skólans.  

Tjörn 

Tún 

Læknabústaðartún 

Kleppjárnsreykjaskóli 

Íþróttaaðstaða 

30. Mynd. Yfirlitsmynd af Kleppjárnsreykjaskóla. 

(Ljósmynd  fmr.is) 

31. Mynd. Grænfáninn settur upp í Lýsuhólsskóla. 

(Ljósmynd lysuholsskoli.is) 
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Lítið uppistöðulón var gert úr lindarlæknum á skólalóðinni og vatnsaflið virkjað. 

Gróðurhús var byggt í smíðakennslu skólans og staðsett á bakka lónsins. 

Sólarspeglum var komið fyrir á suðurhlið gróðurhússins og reist var vindmylla til að 

framleiða rafmagn úr vindorku. Rafmagnsframleiðslan, um 1,5 kW er nýtt sem orka 

fyrir gróðurhúsið. Í því eru ýmsar plöntutegundir ræktaðar bæði til gagns og gaman. 

Kálgarður var gerður á skólalóðinni og þar rækta nemendur kartöflur og ýmiskonar 

grænmeti, sumt forræktað í gróðurhúsinu. Eingöngu er notaður lífrænn áburður, 

molta úr jarðgerðum, lífrænum úrgangi úr mötuneyti skólans og húsdýraáburður. 

Moltuna gerðu nemendur sjálfir með aðstoð smíðakennara skólans og sjá um að 

koma lífrænum úrgangi úr mötuneyti skólans nokkrum sinnum í viku í moltugerðina. 

Nemendur læra stöðugt um umhverfismál í námsefni sínu, með umræðum og 

framkvæmdum og teknir eru þemadagar nokkrum sinnum yfir skólaárið til að skerpa 

á umhverfisvitund og –þekkingu nemenda og starfsfólks.  
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36. Mynd. Nemendur við nýja gróðurhúsið.  

35. Mynd. Síðustu handtökin við uppsetningu 

vindmillunnar. 
34. Mynd. Stíflan sem nemendur gerðu. 

32. Mynd. Nemendur að smíða gróðurhúsið.  33. Mynd. Gróðurhúsið borið út. 

út.(Ljósmynd lysuholsskoli.is) 

37. Mynd. Búið að gera brú yfir lækinn.  

(Ljósmyndir lysuholskoli.is) 
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5. Niðurstöður – greining og hönnun skólalóðar 

5.1 Almennt – Skólalóðin 

Gróður á skólalóð er mikilvægur 

fyrir nemendur þar sem verið er að 

kenna útinám. Gróður nýtist til 

útikennslu í náttúrufræði og öðrum 

líffræði greinum. Einnig virkar 

umhverfið hlýlegra og mýkra og 

auðveldlega er hægt að afmarka 

svæði með gróðri. T.d. ef að gróður 

er settur fyrir framan gluggana á skólastofunni, þá skermir það af og nemendur 

truflast ekki af því sem er að gerast úti. Auðveldlega má afmarka svæði á 

skólalóðinni með gróðri og fá þar fyrirtaks kennslustofu. Eins er hægt að nota 

grashóla til að læra af. Hvað er skemmtilegra en að kútveltast á grashólum hvort 

heldur sem er í sól og sumaryl eða þegar allt er þakið snjó og hægt er að renna sér 

niður brekkurnar og svo veita þeir pínulítið skjól bæði frá vindinum. Þessir grashólar 

þurfa ekki að vera stórir til þess að gera sitt gagn og bjóða upp á endalausa 

möguleika. Nokkrir litlir hólar, tveir eða þrír er alveg nóg, þar geta nemendur mælt í 

rúmmetrum hvað er mikið efni í hólunum og svo er auðvitað alltaf gaman að sjá lífið 

sem kviknar í gróðrinum á vorin. Í náttúrufræði er gaman að skoða lífríkið gróður og 

smádýralíf einnig er hægt að læra stærðfræði og rúmfræði mælingar (mælingar á 

rýmum).  

Vatn. Tjarnir eða einhverskonar vatn 

geta verið mjög skemmtileg og fróðleg 

út af lífríkinu sem þar þrífst. Hægt er 

að skoða gróður og dýralíf sem oft er 

mikið af. Svo er hægt að gera stíflu og 

virkja, ef vatnið er lækur eða á 

samanber í Lýsuhólsskóla. 

38. Mynd. Grashólar                      (Teikning  Edda) 

39. Mynd. Tjörn                               (Teikn. Edda) 



  

  23 

 

Leiksvæði með tilbúnum leiktækjum á skólalóðunum er nauðsynlegt að hafa, ef ekki 

er um „náttúruleg leiktæki“ í nánasta umhverfi að ræða. Nemendur þurfa að geta 

hreyft sig og notað umframorku sem safnast upp við kyrrsetuna í skólastofunni. 

Nauðsynlegt er að hafa eitthvað sem hentar öllum aldurshópum. Staurar eru alltaf 

skemmtilegir að príla í þar sem ekki er mikið af trjám í nánasta umhverfi skólans þá 

er hægt að nota þessa staura til að mæla ummál og hæð í stærðfræði.  

Útsýnisskífur. Til þess að kenna nemendum að þekkja 

umhverfið sitt þá er mjög sniðugt að setja upp 

útsýnisskífu sem er með nöfnum og örnefnum á 

fjöllum og bæjum í kring um skólann. Þarna geta 

kennarar og nemendur lært margt og unað sér við að 

finna hvar þetta 

fjall eða hinn 

bærinn er. Hægt er 

að gera 

skemmtilega leiki 

úr því að finna 

ákveðinn bæ eða 

fjall og taka tímann, eða skipta í hópa og hver 

hópur á að finna fimm staði. Sá hópur sem finnur 

þessa fimm staði á sem stystum tíma vinnur. Svo 

smátt og smátt leggja þau þetta á minnið og muna 

þetta alla tíð, þarna er verið að læra landafræði. 

Þessa skífu er líka hægt að nota fyrir sólarúr ef að 

skífan sem er ofaná er höfð svolítið breiðari, þá 

sést skugginn og hægt að kenna nemendum að 

þekkja tímann eins og gert var hérna áður fyrr. 

Skýli kemur sér vel þegar rignir eða snjórinn fellur 

niður, en veðrið er gott að öðru leyti. Þá er hægt að 

sitja inni í skýli og vera samt úti og fá ferskt loft. 

Nauðsynlegt er að hafa vistarverur sem eru frekar 

grófar og að hægt sé að taka með sér hin ýmsu 

40. Mynd. Útsýnisskífa eða sólarúr. 

(Teikning Edda) 

41. Mynd. Staurar.   

(Teikning Edda) 

42. Mynd. Opið skýli (Teikning 

Edda) 

43. Mynd Skýli lokað á þremur 

hliðum       (Teikning Edda) 
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sýnishorn til þess að skoða betur. Þessi skýli er hægt að hafa með fjórum póstum og 

þaki         til að skýla frá rigningu og snjó, eða með þremur hliðum og þaki þar sem 

vindasamt er og mikil úrkoma. Þar er hægt að hafa op á hliðum sem ekki mæðir 

mikið á. 

Ruslatunnur eru nauðsynlegar á 

skólalóðina, til að hvetja 

nemendum til þess að bera 

virðingu fyrir umhverfi sínu og 

ganga vel um. Þessar ruslatunnur 

eru festar á  steyptan stall svo að 

ekki er hægt að velta þeim, einnig 

eru þær gerðar úr timbri svo að 

þær eru náttúrulegri en plasttunnur og minni hætta á að krotað verði á þær. 

Plastpokum er komið fyrir í þeim og lok sett yfir svo að fuglar og önnur dýr komist 

ekki í þær. Þetta er tilvalið á skólalóðina til þess að ruslið fari ekki út í náttúruna. 
(Simon Bell, 1997) 

Bekkir og borð eru nú á flestum 

skólalóðum, og tilvalið er að setja þau inn í 

lítið skýli sem mundi verja nemendur fyrir 

vatni og kannski vindum líka.  Bekkir og 

borð koma sé vel þegar verið er að lesa úr 

þeim verkefnum sem nemendur hafa verið 

að vinna að úti eða þegar kennarinn er að 

setja fyrir hvað á að gera, einnig nýtast þeir 

í frímínútum þegar verið er að  hvíla lúin 

bein og spjalla við samnemendur.  

Moltukassa er auðvelt að búa til í smíði og 

þarf ekki að vera meira en ferkantaður kassi 

með loftbilum á milli og svo þarf að vera 

hægt að ná moldinni úr þegar hún er tilbúin. 

Sniðugt er að hafa gat neðst á kassanum eins 

og sjá má á myndinni. Svo er líka gott ef að 

44. Mynd. Ruslatunnur.         (Teikning  Simon Bell) 

45. Mynd Bekkir og borð. (Teik. Simon Bell) 

46. Mynd Moltukassi.     (Teikning Edda) 
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hægt er að taka eina hliðina úr þegar tæma á úr kassanum. Nemendur geta farið með 

allan lífrænan úrgang úr eldhúsinu í kassann og svo er líka hægt að setja laufblöð og 

annað tilfallandi úr umhverfinu í kassann. Úr verður úrvals mold og áburður sem 

kennarar og nemendur geta svo notað til þess að rækta í matjurtagarði eða plantað 

blómum um vorið til að fegra umhverfið sitt.   

 Eldstæði eða grill, sem nýst gæti í 

heimilisfræði kennslu eða þegar haldnar eru hátíðir 

í skólunum ættu að vera á hverri skólalóð. Það er 

hægt að nota 

þetta í lífsleikni, 

samvinnuleikir, 

hlutverkaleikir, 

leikir sem hjálpa til að kynnast. 

Heimilisfræðikennsla utandyra er að færast í 

aukana og eru haldin námskeið fyrir kennara á 

hverju ári í Heiðmörk (sjá nánar um það á vefnum utieldhus.is) Þar er maður sem er 

lærður heimilisfræðikennari og sérhæfir sig í að kenna heimilisfræði. Hann sótti 

námskeið meðal annars til the Royal Tine leiðsöguskólann í Montana, USA. (gummif, 

2008) 

Hugmyndirnar eru endalausar og má lengi telja. Ein góð hugmynd er að setja upp 

upplýsingaskilti sem prentuð eru á járnplötu. Þar má setja t.d. landakort, myndir af 

fiskum, fuglum, hestalitunum, kúalitunum og sauðfjárlitunum og svo má lengi telja. 

Aðalatriðið er að  nota ímyndunaraflið og auka hönnun á skólalóðum sem nýst gæti í 

námi. Mikið er um að skólalóðirnar séu einhæfar og ekki mikið lagt í þær, t.d. virðist 

það vera góð lausn að setja bara nóg að íþróttavöllum á svæðið og þá þarf ekki að 

hugsa um hönnun, sem er alröng hugsun. Með því er verið að ganga fram hjá góðum 

tækifærum til að upplýsa og mennta börnin okkar og leifa þeim að alast upp í fallegu, 

en á sama tíma fræðandi umhverfi og virkja nemendur á þeirra forsendum.  

48. mynd. Hlaðið grill      

(Teikning Simon Bell) 

47. mynd. Eldstæði     (Teikn. 

Simon Bell)   
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5.2 Svæði Grunnskóla Borgarness  

  

Grunnskóli Borgarness stendur við Gunnlaugsgötu 13, Borgarnesi. Hann er 

staðsettur upp á hæð, þar sem sést yfir sjóinn öðru megin og inn í gamla bæinn hinu 

megin.  Skallagrímsgarður er staðsettur hægra meginn við skólann, til þess að komast 

í garðinn verður að fara yfir Skallagrímsgötu sem er fáfarin gata. Fyrir aftan skólann 

eru klettar u.þ.b. 20 metrar háir þar sem sést rauð lína  á myndinni. Þarna er svæðið 

girt af til að varna því að börnin falli niður. Niðri er Skallagrímsvöllur, þar er stórt og 

mikið íþróttasvæði, til að komast þangað þarf að fara niður 98 tröppur. Beint fyrir 

framan völlinn, er fjaran og sjórinn. Fjaran liggur u.þ.b. 200 metrum frá skólalóðinni.  

 

5.2.1 Hvernig er aðstaðan í kringum skólann  

Skólalóð Borgarnesskóla er nokkuð stór eins og sjá má á mynd númer 48.                             

Athyglisvert er að benda á að megnið af skólalóðinni fer undir íþróttaaðstöðu. Á 

mynd númer 49 má sjá þrjú íþróttasvæði afmörkuð með rauðu á skólalóðinni og til 

gamans má benda á að grasvöllurinn fyrir aftan er Skallagrímsvöllur. Græni 

hringurinn er svo leiktækjasvæði skólalóðarinnar sem er nokkuð gott með 

öryggismottum undir leiktækjum eins og sjá má á myndum númer 53 og 54.  Gróður 

49. Mynd. Yfirlitsmynd Grunnskóli Borgarness                                                 (Ljósmynd fmr.is) 

                           (Yfirlitsmynd fmr.is) 

Fjaran 

Skallagrímsvöllur 

Skallagrímsgarður 

Bjössaróló 

Borgarnesskóli Klettar 
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er lítill og illa viðhaldið á 

skólalóðinni eins og sjá má 

á mynd númer 51 og 52. 

Með því að gróðursetja 

meira og stærri gróður í 

þennan reit undir 

gluggunum, væri hægt að 

skerma af  skólastofurnar 

svo að nemendur sem eru í 

útinami trufluðu ekki 

nemendur sem eru inni í 

skólastofu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skallagrímsvöllur 

50. Mynd. Yfirlitsmynd af  Grunnskóla Borgarness.       

(Ljósmynd fmr.is) 

51 og 52 Mynd. Gróður á skólalóð Borgarnesskóla.                        (Ljósmynd Edda) 

53 og 54 Mynd. Leiktæki á skólalóð Borgarnesskóla.                                  (Ljósmynd 

Edda) 
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Bekkir og borð eru nauðsynleg til að 

nemendur geti sest niður og unnið úr því 

sem ekki er hægt að taka inn í skólastofu. 

Þegar gott er veður er líka hægt að sitja með 

bækurnar úti í ferska loftinu. 

Bekkirnir og borðin á skólalóð 

Borgarnesskóla eru skemmtilega hönnuð og 

geta margir nemendur sitið þar með 

skólabækurnar eða að vinna úr verkefnum 

sem þau voru að læra í útináminu. 

Fjaran er allt í kringum skólann og ekki lengra en fimm til tíu mínútna gangur 

þangað. Fjaran við Bjössaróló og einnig fjaran hjá Skallagrímsvelli eru mikið notaðar 

af kennurum og nemendum. Sjá má á mynd númer 48, hversu stutt er í fjöruna.  

Við Borgarnesskóla er Skallagrímsgarður í fimm mínútna göngu fjarlægð og því 

ekkert því til fyrirstöðu að nota hann sem grenndarskóg þó að hann sé skrúðgarður. 

Kennarar í Borgarnesskóla eru misduglegir að fara með nemendur í garðinn, en þeir 

sem gera það nýta hann vel. 

Borgarnesskóli er ekki með íþróttaaðstöðu í skólanum sjálfum, en íþróttaaðstaða 

Borgarness er rétt við hliðina á skólanum þar sem nemendur fara í íþróttir og sund. 

Skallagrímsvöllur er er svo rétt fyrir neðan klettana og er hann notaður mikið á vorin 

og haustin til útikennslu. Nýbúið er að gera stóran gervigrasvöll við skólann og  hann 

bættist við þá tvo íþróttavelli sem fyrir voru.  

Gluggar snúa að leikvellinum en eru ekki vandamál þar sem flestar skólastofurnar 

snúa ekki að lóðinni. Tvær stofur, ein uppi og ein niðri snúa út í portið, en þetta hefur 

ekki verið vandamál og nemendur láta það ekki trufla sig enda vanir því að 

frímínútur séu þrískiptar og því alltaf börn að leik úti. 

5.2.2 Niðurstöður 

Borgarnesskóli virðist vera vel í stakk búinn til að takast á við útinám. Þegar litið er 

til þess að að náttúran er allt í kringum skólann í göngufjarlægð. Skólalóðin er nógu 

55. Mynd. Skemmtilegir bekkir fyrir utan 

Borgarnesskóla.           (Ljósmynd Edda) 
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stór og með litlum breytingum væri hægt að gera skólalóðina svo miklu náttúruvænni 

og skemmtilegri fyrir útinámið.  

Þegar litið er yfir grunnskólalóðina og búið er að greina hana, kemur á óvart hversu 

mikið af lóðinni fer undir íþróttavelli. Þarna er stór gervigrasvöllur og tveir 

körfuboltavellir, þetta er fyrir utan Skallagrímsvöllinn og íþróttamiðstöðina sem eru 

þarna í göngufæri. Þetta er nokkuð stórt hlutfall af heildarsvæðinu og ef litið er á  

leiktækin og plássið sem er tekið undir það, þá er þetta mjög mikið. Auðveldlega má 

taka einn völl fyrir gras og setja hekk í hálfhring, þar má svo koma fyrir bekkjum og 

borðum og fleira sniðugt sem hægt er að nota í útikennslu. Svo má auðvitað alltaf 

bæta við gróðri á hina skólalóðina til að gera hana hlýlegri og skemmtilegri og þeir 

sem vilja spila boltaleiki geta svo farið á gervigrasvöllinn sem nýbúið er að setja við 

skólalóðina.  

Að mínu áliti vantar talsvert meiri og fjölbreyttari gróður á skólalóðina. Ennfremur 

má setja lágt limgerði undir gluggana á skólastofunum til að varna því að börnin fari 

á gluggana á kennslustofunum. Á sama tíma gæti kennarinn kennt nemendum 

sitthvað um gróðurinn og eins hvernig hægt er að rækta blóm og annað sem nýtist 

nemendum í námi.  
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5.3 Grunnskóli Borgarfjarðar Kleppjárnsreykjum 

 

Grunnskóli Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum er staðsettur í miðju þorpi og liggur 

við Borgarfjarðarbraut. Lóðin sem skólinn hefur til umráða er fremur stór og þar má 

fyrst nefna skólahúsið sjálft sem er rauða stjarnan á myndinni. Fyrir framan skólann 

upp við veginn er gróður, til hægri við skólann er stórt tún, með tvemur mörkum og 

notað sem sparkvöllur. Til hægri við túnið er svo tjörn sem gerð var sérstaklega fyrir 

skólann. Fyrir aftan skólann er bílastæði og  sund- og íþróttaaðstaða skólans. Mikið 

er af svæði sem ekki hefur verið ráðstafað í kringum skólann.   

Á skólalóðinni er hellulagt plan og möl, eitt reyniviðartré á miðri skólalóð og 

tréhellur sem sýna árhringi raðað í kringum það. Fjórir bekkir og borð, róla, vegasalt, 

rennibraut, tunna sem hægt er að snúa í hringi og körfuboltanet.  

 

 

 

56. Mynd. Yfirlitsmynd Grunnskóli Borgarfjarðar Kleppjárnsreykjum.(Ljósmynd  fmr.is) 

Tjörn 

Grasvöllur / Tún 

Læknabústaður Íþróttaaðstaða 

Kleppjárnsreykjaskóli 

Borgarfjararbraut 
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5.3.1 Hvernig er aðstaðan í kringum skólann  

Á skólalóð Kleppjárnsreykja er 

eitt reyniviðartré merkt með 

rauðum hring og A í miðjunni á 

mynd númer 56,  eins og það 

eigi að undirstrika að það sé 

gróður á skólalóðinni, mynd 

númer 57 sýnir tréð. Í kringum 

það hefur verið komið fyrir 

einskonar hellum úr 

þversöguðum trjábol þar sem sjá 

má árhringi hvers trés. Þetta er 

mjög sniðugt og hefur verið 

mikið notað til að kenna 

nemendum um trén og hvernig 

hægt er að sjá aldur trjánna á hringjunum sem myndast. Til hliðar (merkt með B í 

rauðum hring) á lóð kennarabústaðarins er gróður, en hann er á einkalóð svo að hann 

telst varla til gróðurs á skólalóðinni. 

Fyrir framan skólann, sem snýr að 

veginum, er hekk sem er sennilega 

sett þarna í upphafi sem skraut.  

Þarna vantar sárlega meiri gróður, 

og auðveldlega væri hægt að setja 

gróður undir glugga til að varna því 

að nemendur sem eru úti að læra, 

trufli nemendur sem eru inni í 

skólastofunni. Gróður nýtist til 

útikennslu í náttúrufræði og öðrum 

líffræði greinum. Einnig virkar umhverfið hlýlegra og mýkra. 

Annað sem væri hægt að gera er að skerma af gróðurhús sem sýnt er með bláum 

hring á mynd númer 56 með trjám eða runnum í hálfhring í kringum gróðurhúsið.   

A 

B 

57. Mynd. Yfirlitsmynd af skólalóð Kleppjárnsreykjum. 

(Ljósmynd  fmr.is) 

58. Mynd. Reyniviðartréið merkt A á miðri skólalóð.       

(Ljósmynd Edda) 
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Á Kleppjárnsreykjum hópast nemendur saman eftir aldri og haft er eftir Margréti 

Eðvarðsdóttur kennara að yngstu börnin eru mikið í vegasalti og rennibraut, miðstig 

er svo aftur í rólum og klifurtunnu og elsta stig í körfubolta eða hópast saman við 

bekkina. 

Þegar 116 börn eru í skóla og fjórar rólur eða tvö vegasölt eru þá skapast oft sú staða 

að þeir sem ákveðnastir eru komast alltaf að og hinir verða útundan.  

Ekki eru neinar öryggismottur á 

skólalóðinni undir tækjunum, heldur er 

frekar gróf möl undir tækjunum sem 

berst út um allt. Nauðsynlegt er að sjá 

þarna öryggismottur sem eru svo mikið 

öruggari og snyrtilegri og þá hættir 

mölin að berast út um alla skólalóð.  Á 

skólalóðinni eru fjórir bekkir og borð 

sem keypt var fyrir skólann, þetta eru 

mjög góðir bekkir og borð sem nýst 

gætu í útinámi þegar verið er að vinna úr verkefnum sem ekki er hægt að taka með 

inn í kennslustofu. Einnig á skólinn bekki sem unnir voru úr við frá 

kvenfélagsreitnum og voru gjöf til skólans og sjá má á mynd númer 57.  

Við Kleppjárnsreyki er tjörn sem gerð var fyrir einhverjum árum síðan til að 

nemendur gætu notað hana í námi. Þessi tjörn er sem betur fer mikið notuð af 

kennurum og nemendum allan veturinn. Á vorin eru nemendur látnir skoða lífríkið 

og finna pöddur. Á veturna frýs hún og þá er hægt að skauta á henni.  

Íþróttaaðstaða þarf að vera góð í kringum skólalóðina. Þegar veðrið er gott, á ekkert 

að vera því til fyrirstöðu að nemendur geti farið út í íþróttir. Til þess þarf að vera 

íþróttavöllur, þar sem nemendur geta hlaupið, farið í langstökk og allt það sem þau 

læra í íþróttasalnum. Gott er að hafa líka fótboltavöll og körfuboltavöll þar sem hægt 

er að stunda þesskonar íþróttir. Þessi aðstaða er ekki fyrir hendi á Kleppjárnsreykjum 

og þyrfti að gera miklar bætur þar á. Stórt tún hefur þjónað þeim tilgangi að vera 

íþróttavöllur skólans fyrir utan lítinn körfuboltavöll sem er á skólalóðinni.  Þetta tún  

er auðvitað ekki sérbúið til að nota sem íþróttavöllur, þó að tveimur mörkum hafi 

verið komið fyrir og þjónar því ekki tilgangi að vera íþróttaaðstaða skólans.. 

59. Mynd. Nemendur í Kleppjárnsreykjaskóla. 

(Ljósmynd Edda) 
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Að mínu mati vantar stórlega upp á úti íþróttaaðstöðu á Kleppjárnsreykjum. Þetta 

mætti svo auðveldlega bæta úr þar sem lóðin er stór í kringum skólann og mikið tún 

til hliðar við skólann þar sem mörkin eru. Þarna væri hægt að setja upp afgirtann 

íþróttavöll eins og verið er að gera í öðrum skólum og gæti hann þjónað öllum 

boltaíþróttum sem kennd eru við skólann. 

Kvenfélagsreiturinn er skógarsvæði sem Kvenfélag Reykdæla ræktaði. Gerður hefur 

verið samningur við Kvenfélagið um afnot af reitnum við Deildartungu sem 

„grenndarskóg“ sem notaður hefur verið í verkefninu „Lesið í skóginn“. Skógur þessi 

er vel nýttur að því er ég kemst næst en það er nokkur ganga að komast í hann og því 

ekki í nærumhverfi skólans. Einnig hefur skólanum verið afhent lóð 

læknabústaðarins sem er næst skólanum og þar hafa kennarar og nemendur hafið 

trjárækt sem kemur til með að nýtast vel í framtíðinni. 

Á Kleppjárnsreykjum snúa nær allir gluggar að skólalóðinni og þar sem skólinn er 

byggður þannig að ein stór bygging skýlir norðanáttinni og tvær minni byggingar eru 

svo á sitthvorri hlið þá myndast einskonar U laga port. Þarna verður algjör pottur og 

hljóðin bergmála inni í portinu. Það gerir það að verkum að ekki er gott að nota 

skólalóðina fyrir útikennslu, nema með betri hönnun.  

5.3.2 Niðurstöður 

Aðstaðan í kringum skólann er góð að því leitinu til að plássið er nóg og býður upp á 

mikla möguleika. Með túninu austanmegin og læknabústaðartúninu eru endalausir 

möguleikar til að hanna og gera fyrirtaks aðstöðu fyrir útinám.  

Tjörnin er spennandi og gaman væri að sjá nemendur virkja hana og einnig gæti svo 

auðveldlega verið farið í verkefni eins og gert var í Lýsuhólsskóla, vegna þess hversu 

fáir nemendur eru og einnig er aðstaðan til svoleiðis verkefnis góð.  

Þarna er líka að finna „hver“ sem er afgirtur og frekar sóðalegur og lítið lagt í hann. 

Kennarar gætu notað hann í kennslu bæði fyrir líffræði, náttúrufræði og 

heimilisfræði. Þarna væri hægt að baka brauð og ýmislegt annað. Þessi hver er 

tilvalin til þess að nota í útikennslu. 
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 Með smá breytingum væri hægt að stækka 

gróður/glerhúsið og afmarka það aðeins 

með gróðri, svo að nemendur trufli ekki 

kennslu í skólastofum. Með því að stækka 

gróðurhúsið og láta það koma fyrir horn og 

hurð á endanum sem stækkaður er, þá geta 

nemendur farið út úr náttúrufræðitíma og út 

að hekkinu sem þarna skýlir, þá sjást þau 

ekki fara út og ekkert truflar kennslu. Svo 

má líka færa borðin og bekkina í þessa laut 

sem myndast og þar er hægt að sitja og læra 

úti. Allt þetta er hægt að gera með mjög lítilli breytingu og fyrir vikið verður 

skólalóðin hlýlegri, skemmtilegri og nothæfari. 

6. Umræður og ályktanir 

Hér fyrir ofan hefur verið skoðað lauslega hvað fellst í útinámi og reynt að gera því 

góð skil. Lýsuhólsskóli á Snæfellsnesi er tekin með sem gott dæmi um hvað hægt er 

að gera með því að nýta sér aðstæður  í nálgæfð skólans, en hefur verið unnið ötult 

starf í að kenna nemendum útinám. Þessu starfi var lýst í stuttu máli og myndir fylgja 

til þess að hægt sé að gera sér grein fyrir aðstæðum.  

Eins og áður hefur komið fram er útinám að ryðja sér til rúms í skólum landsins og 

því er þörf  á að líta á hluti eins og t.d. hvað skólalóðirnar þurfa að hafa til þess að 

hægt sé að stunda þannig nám og kennslu. Þessi greining mín hefur leitt í ljós að 

báðir þessir skólar í Borgarbyggð hafa allt það til að bera til að vera með góða 

útikennslu en eru ekki nýttir eins og vera skildi. Með breytingum er hægt að gera 

skólalóðirnar sem teknar voru fyrir að góðum kosti til þess að stunda þar útinám og 

einnig væri hægt að nýta betur nærumhverfið eins og t.d. fjöruna og skóginn. Með 

því að auka markvisst fjölbreyttan gróður á lóðunum, t.d. setja gróður undir glugga á 

skólalóðinni og með því að skerma af svæði þar sem nemendur geta unnið markvisst 

að því sem verið er að kenna er hægt að stunda útinám á skólalóðum þessara skóla. 

Nóg er af plássinu í báðum þessum skólum og fer heldur mikið af því undir boltavelli 

í Borgarnesskóla. Fjórir boltavellir í og við skólann ber vott um hugmyndaleysi og 

væri svo auðveldlega hægt að nýta þetta pláss í annað og þarfara. Hægt er að skerma 

60. Mynd. Breytingartillögur á 

skólalóðinni á Kleppjárnsreykjum. 

(Mynd Edda) 
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af svæði með trjám og runnum, setja þar bekki og kanski skýli og þar er komið 

fyrirtaks rými fyrir útinám. Einnig var komið var með nokkrar uppástungur um 

skemmtilega og nothæfa hluti sem hægt er að nota í útinámi og þess fyrir utan gera 

þeir umhverfið svo miklu hlýlegra og skemmtilegra.  

Farið var í að greina þessar tvær skólalóðir og athugað hvort að munur sé á því hvort 

að skólarnir séu í þéttbýli eða dreifbýli, með tilliti til útináms. Það kom á óvart þegar 

búið var að greina báðar skólalóðirnar að Borgarnesskóli sem er skóli í þéttbýli 

kemur mjög vel út og vel hægt að stunda þar útinám. Vegna þess hversu nálægt 

skólinn er fjörunni þá væri tilvalið að sjá þennan skóla sérhæfa sig í sjónum og 

fjörunni eins og víða eru dæmi um t.d. á Norðurlöndunum. Kleppjárnsreykjaskóli 

kemur líka á óvart því að þar er stundað mjög ötullt starf í útinámi og skógurinn sem 

skólinn hefur til umráða er í nokkurri fjarðlægð frá skólanum, en það virðist ekki 

hindra þau í því starfi sem þar er unnið. Skólalóðin er ekki stór, en með 

skipulagningu og nýrri hönnun er hægt að skipta rýminu við gróðurhús sem er á 

vinstra horninu þegar komið er inn á skólalóðina. Þar er hægt að skerma af rými og 

vinna alla útivinnu þar. Engin hönnuð íþróttaaðstaða er þarna á svæðinu og því þarf 

mikið að breyta svo að gott verði. Stórt tún sem er við hliðina á skólanum og tilheirir 

skólóðinni er notað fyrir íþróttir, tveimur mörkum hefur verið komið upp á þessu túni 

og á það að þjóna þeim tilgangi að vera úti íþrótta aðstaða skólans. Það vantar alla 

skipulagningu á þessu stóra svæði.    

Þegar búið var að greina og skoða aðstæður á þessum tveimur skólum þá kemur í 

ljós, að skólinn í þéttbýlinu er jafnvel betur settur en skólinn í dreifbýlinu. 

Borgarnesskóli er með meira sem hægt er að gera í nærumhverfinu t.d. fjöruna og 

skrúðgarðinn sem stutt er að fara og nýta sér í útináminu. Kleppjárnsreykjaskóli er 

með náttúruna allt í kring og mikið pláss, en ekki eins mikið um að vera og í 

þéttbýlinu. Báðir þessir skólar bjóða upp á mikið í nærumhverfi skólans en þeir nýta 

sér það mis vel. Að mínu áliti gæti Borgarnesskóli haft svo mikla og góða útistefnu 

en þeir virðast ekki nýta sér þá möguleika sem nærumhverfið býður uppá. 

Kleppjárnsreykjaskóli aftur á móti eru að nýta nærumhverfið eins og t.d. tjörnina og 

skóginn í útináminu og þess vegna er undarlegt að ekki sé búið að hanna og gera 

meira úr plássinu sem þeir hafa allt í kringum skólann.  
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Ályktun mín er því sú að það fer ekki allt eftir stærð og staðsetningu leiksvæða 

heldur innihaldi þeirra og gæðum. Við hönnun skólalóða svo og leiksvæða þarf að 

vera skýr og markviss stefna ekki síður en þegar verið er að skipuleggja 

innanhúsrými sem þjónar skólastarfinu. 
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