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Ágrip  
Þetta er lokaverkefni til B.Ed. prófs frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Tilgangur þessa 

verkefnis er að stuðla að eflingu útikennslu og útináms í Ólafsfirði. Verkefnið byggist á 

verkefnasafni sem er ætlað að kynna útinám og útikennslu sem námsmöguleika í 

grunnskólanum og úti í samfélaginu.  

Verkefnasafnið byggist á hugmyndafræði Johns Dewey þar sem lögð er áhersla á að 

nemendur prófi sjálfir og fái að upplifa námið á lifandi máta og komast í nána snertingu við 

viðfangsefnið. Dewey hugsaði skólann sem samfélagið í smækkaðri mynd, (Dewey, 1994) og 

hvað er því meira viðeigandi en að færa námsumhverfið út í samfélagið og vinna með þætti 

þess í raunumhverfi?  

Ég hef einnig stuðst við fjölgreindakenningu Gardners, en í henni er lögð áhersla á fjölbreytta 

kennsluhætti og úrvinnslu og hef ég lagt sérstaka áherslu á úrvinnsluþáttinn með það í huga að 

kynna aðferðirnar fyrir nemendum. Gardner leggur einmitt áherslu á að nemendur fái tækifæri 

til þess að nota hæfileika sína og tel ég að til þess að það sé mögulegt þá sé nauðsynlegt að 

nemendur fái að prófa sem flestar aðferðir og fái þar með tækifæri til þess að finna hvernig og 

hvar hæfileikar þeirra njóta sín sem best. 

Ég hef mikla trú á útinámi og útikennslu vegna möguleikanna sem það færir kennaranum og 

upplifuninni sem það færir nemendum og kennara. Ég vona því að þetta verkefnasafn verði til 

þess að vekja áhuga og löngun kennara til að nýta þennan möguleika í kennslu. 
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1. Inngangur  
Í þessari greinagerð er gerð grein fyrir verkefnasafninu sem útbúið var um útinám og 

útikennslu fyrir Grunnskóla Ólafsfjarðar. Það að valið var að fjalla um útinám og útikennslu í 

þessu verkefni kemur til vegna þess að ég flutti til Ólafsfjarðar fyrir tæpu ári síðan og þá 

þekkti ég mjög lítið til hér. Þótti mér þetta því tilvalið tækifæri til þess að kynnast 

möguleikunum sem eru fyrir hendi.  

Þegar ég hóf að kenna við Grunnskóla Ólafsfjarðar síðastliðið haust var ég ákveðin í að hafa 

fastan útinámstíma á stundatöflu. Sumu af samstarfsfólki mínu fannst það furðulegt og jafnvel 

óþarft, en ég mætti líka jákvæðum viðhorfum og tókst jafnvel að smita aðra kennara með mér. 

Hugmyndina að því að setja útinám á stundatöfluna fékk ég í námskeiðinu Útinám og 

útikennsla sem ég sat vorið 2009 sem hluta af kennaranámi mínu. Ég hef alltaf verið 

áhugasöm um útiveru og fannst því frábært að læra á þessu námskeiði hvernig hægt væri að 

skipuleggja útiveru í samræmi við námsmarkmið og gera það hluta af námi nemenda. 

Nemendum mínum fannst þetta allt dálítið furðulegt og framandi í byrjun, en nú eftir sjö 

mánaða reynslu finnst þeim þetta ómissandi þáttur af dagskrá vikunnar. Ég hef líka fengið góð 

viðbrögð úti í samfélaginu bæði hjá fyrirtækjum og stofnunum sem við höfum heimsótt og 

einnig frá fólki sem ég hef mætt þegar ég hef verið úti með bekkinn. Það er jafnvel farið að 

stoppa okkur og spyrja hvað við séum að gera og fólki finnst greinilega gaman að sjá okkur 

úti í samfélaginu. 

Hugmyndirnar að verkefnunum koma úr ýmsum áttum og hef ég staðfært þær þannig að þær 

henti fyrsta til fjórða bekk Grunnskóla Ólafsfjarðar. Ég hef í raun lagt allt nám mitt undir því 

hugmyndirnar koma frá grunnskólanum sem ég gekk í sem barn og framhaldsskóla sem ég 

stundaði nám við, en flestar hugmyndirnar tengjast þó kennaranáminu og þá ekki síst 

vettvangsnáminu sem ég hef stundað þessi ár, því alltaf sér maður eitthvað nýtt þegar maður 

dvelur í ókunnugum skólum. Auk þess hefur listnám mitt litað verkefnið og síðast en ekki síst 

starf mitt sem umsjónarkennari þriðja bekkjar. 

Í þessari greinagerð fjalla ég um skólann sem þetta verkefnasafn er gert fyrir, Grunnskóla 

Ólafsfjarðar og segi frá skólahúsinu, skólalóðinni og sérkennum skólans. 

Ég hef valið að tengja verkefnin í verkefnasafninu við tvo fræðinga, þá John Dewey og 

Howard Gardner. Dewey tengi ég við verkefnin með verklegri áherslu og það að nemendur 

upplifi sjálfir en læri ekki um viðfangsefnið af bókinni einni saman. Ég nota 

fjölgreindarkenningu Gardners við val kennsluaðferða og úrvinnsluleiða þar sem ég legg 
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mikla áherslu á að vinna á sem fjölbreyttastan máta með viðfangsefnið og að nemendur setji 

úrlausnir sínar fram á mismunandi vegu og noti hugmyndaflugið óspart. 

Útinám og útikennsla gefur óþrjótandi möguleika að mínu mati og mun ég gera grein fyrir því 

í þessari greinagerð. Þar kemur til dæmis fram að umhverfið sem við notum til kennslu skiptir 

máli því það er mun eðlilegra að læra um viðfangsefnið í raunumhverfi. Eða eins og Arne 

Nikolaisen Jordet skrifar í bók sína Nærmiljøet som klasserom (2005), þá læra nemendur um 

raunveruleikann í raunveruleikanum, það er, um náttúruna úti í náttúrunni, um samfélagið úti í 

samfélaginu og um nærumhverfið á staðnum (Jordet, 2005).  

Að lokum fjalla ég um verkefnasafnið sjálft, uppbyggingu þess, skipulag og tilgangi, tengi 

það við skólann, kenningar um nám og kennslu barna og útinám og útikennslu.  
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2. Grunnskóli Ólafsfjarðar  

Kennslan í Grunnskóla Ólafsfjarðar fer fram í tveimur byggingum, Barnaskólahúsinu og 

Gagnfræðiskólahúsinu. Fyrsta til sjöunda bekk er kennt í Barnaskólahúsinu en áttunda til 

tíunda bekk í Gagnfræðiskólahúsinu. Kennt er í sjö bekkjadeildum í fyrsta til tíunda bekk, en 

það þýðir að samkennsla er í þremur bekkjardeildum, það er að segja í fyrsta og öðrum bekk, 

sjötta og sjöunda bekk og níunda og tíunda bekk.  

Barnaskólahúsið er tveggja hæða hús með fimm almennum kennslustofum, myndmenntastofu 

og tónmenntastofu. Á neðrihæðinni eru fyrsti og annar bekkur og þriðji bekkur með sínar 

kennslustofur, þar eru líka tónmenntastofan og tölvustofan/bókasafnið. Á efrihæðinni eru 

kennslustofur fjórða, fimmta og sjötta og sjöunda bekkjar og myndmenntastofan. Aðrar 

verkgreinar og tilraunastofa eru í Gagnfræðiskólahúsinu og sækja yngri nemendur 

kennslustundir þangað.  

Barnaskólahúsið er byggt í hlíð þannig að afturhluti skólans er að hluta til niðurgrafin og 

útsýnið af neðri hæðinni að aftan er í raun brekka. Þetta gefur skólalóðinni skemmtilegan blæ 

og bíður upp á fjölbreytta leiki ekki síst á veturna þegar snjór er yfir öllu. Að mestu leyti er 

skólalóðin samt flöt og á henni eru öll hefðbundin leiktæki eins og rólur, vegasalt og kastalar. 

Auk þess er sparkvöllur og kefli sem er búið að raða saman á ákveðin máta þannig að hægt sé 

að nota þau í fjölbreytta leiki. 

Eins og sjá má á myndinni á næstu blaðsíðu er skólinn staðsettur innarlega og ofarlega í 

bænum. Töluverð vegalengd er til dæmis niður í fjöru og út að Múlagöngum, en á móti er 

stutt að fara upp í fjall og í sveitina sunnan við Ólafsfjarðarvatn. Vegna þess hve bærinn er 

lítill þá eru öll fyrirtæki og stofnarnir í hæfilegu göngufæri. 

  

Mynd 1. Barnaskóli Ólafsfjarðar, nú Grunnskóli Ólafsfarðar. 
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Í skólanum er þriggja anna kerfi og er formlegt námsmat í lok hverrar annar, svo kallað 

leiðsagnarmat, þar sem bæði kennarar og nemendur meta starf annarinnar og foreldrar og 

nemendur eru boðaðir á fund kennara til þess að ræða matið og námið í framhaldi af því. 

Það sem gefur skólastarfinu sérstakan blæ er að mikið er um söng. Nemendur í  fyrsta til 

sjöunda bekk mæta eina kennslustund á viku í söngsal þar sem æfð eru lög sem notuð eru til 

þess að flytja á uppákomum bæði innan skólans og utan. Einnig er boðið upp á söngval fyrir 

nemendur í áttunda til tíunda bekk. Haldin er söngkeppni á hverju ári þar sem nemendur úr 

öllum bekkjadeildum keppa innbyrðis bæði í einsöng og hópsöng. 

Haldnir eru tveir útivistardagar á ári, einn á hausti og annar á vori. Á haustin eru skipulagðar 

gönguferðir um nágrenið fyrir allar bekkjadeildir skólans og starfsfólk. Gengið er mislagt eftir 

aldri nemenda. Útivistardagur að vori snýst um snjó og velja nemendur þá að renna sér á 

svigskíðum, fara á gönguskíði eða renna sér á snjóþotum og leika sér í snjónum.   

Grunnskóli 

Ólafsfjarðar 

Fjaran  

Ólafsfjarðarvatn 

Múlagöng 

Mynd 2 Hér sést staðsetning grunnskólans, auk annar kennileita. 
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3. Útikennsla – útinám 
Þegar kennari notar útikennslu færir hann hluta skóladagsins út í nærumhverfið og gefur 

nemendunum með því færi á að nota öll skilningarvitin sem veitir þeim persónulega og 

heildstæða reynslu í raunaðstæðum. Í útinámi fá nemendur að nota óhefta tjáningu og leik sem 

hluta af námi sínu, hugarflug þeirra fær að njóta sín og upplifun þeirra verður stór hluti af 

náminu (Jordet, 2005).   

Arne Nikolaisen Jordet hefur sett upp kennslulíkan í útinámi sem skiptist í þrjá þætti, þeir eru, 

undirbúningur, útiupplifun og uppgjör og íhugun. Undirbúningurinn felst í að ræða saman, 

lesa og afla sér vitneskju um viðfangsefnið. Í útiupplifun nota nemendur öll skilningarvitin 

við rannsóknir og athuganir, þeir eru líkamlega virkir og fá að upplifa umhverfi sitt í gegnum 

viðfangsefnið og uppskera með því reynslu og þroska. Lokaþátturinn er svo uppgjör og 

íhugun þar sem útiupplifun er fylgt eftir með margvíslegum verkefnum í mismunandi 

námsgreinum, til dæmis með samræðum og með því að lesa meira um viðfangsefnið. 

Nemendur öðlast með því nýja sýn á viðfangsefnið og það gefur svo aftur grunninn að frekari 

íhugun (Jordet, 2005). 

Með útikennslu er leitast við að virkja og samþætta námsgreinarnar þar sem úti og innikennsla 

er tengd saman. Með þessum tengslum skapast miklir möguleikar, til dæmis á samþættingu 

námsgreina, með undirbúningsvinnunni og uppgjörinu í skólastofunni, á bókasafninu eða í 

tilraunastofunni. Markmiðið ætti að vera að skapa heilstæð og raunveruleikatengd 

viðfangsefni sem eru byggð á upplifun nemendanna og kennarans (Jordet, 2005). 

Í bókinni Outdoor Education eftir Ken Gilbertson, Timothy Bates, Terry McLaughlin og Alan 

Ewert (2006) er eftirfarandi skilgreining sett fram: Útinám er aðferð sem leggur áherslu á 

fjölskynjun, námið fer fram til dæmis í náttúrunni eða úti í samfélaginu. Með útinámi er lögð 

áhersla á líkamlega, tilfinningalega, félagslega og andlega færni og þroska hvers einstaklings. 

Það er samsetning námsins sem fer fram í og í gegnum náttúruna og samfélagið sem 

skilgreinir útinámið. Bara það að finna sólina skína á húðina, finna regnið falla á hana eða 

vindinn blása á hana er ekki sjálfsagður hlutur hjá börnum sem alast upp í nútímanum. Það er 

til dæmis munur á því að læra að róa í sundlaug eða úti í náttúrunni vegna þess að skynjunin 

er allt önnur þegar út í náttúruna er komið (Gilbertson, 2006). 

Að mörgu leyti eru þessar skilgreiningar nokkuð svipaðar, þær snúast báðar um að upplifa 

námið í raunaðstæðum í nærumhverfinu. Þær leggja líka báðar áherslu á skynjun og upplifun 

nemenda. Í bókinni Outdoor Education kemur fram að útinám gefur beina upplifun, í stað 
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þess að læra um náttúruna og samfélagið með því að lesa um það eða fræðast á annan hátt um 

það í skólanum, þá er farið út og viðfangsefnið skoðað í raunumhverfi (Gilbertson, 2006). Það 

hlýtur að skipta máli hvar nemendur eru staddir þegar þeir læra um viðfangsefnin, það að vera 

til dæmis staddur á fuglasvæði þegar fræðst er um fugla eða á gámasvæði þegar fræðast á um 

flokkun sorps og endurvinnslu hlýtur að hafa jákvæð og hvetjandi áhrif á áhuga og virkni 

nemenda. 

Náttúran gefur fyrirtaks tækifæri til að læra í, það er til dæmis mun áhrifaríkara að læra 

fjallanöfn eða nöfn vatna og áa á staðnum í stað þess að læra þau af bók, það gefur einnig 

tækifæri til að rifja upp sögur tengdar þessum stöðum hvort sem um er að ræða frásagnir eða 

þjóðsögur. Á þennan hátt verður náttúran og saga staðarins lifandi og nemendur eigi eflaust 

auðveldara með að tileinka sér lærdóminn og ekki má gleyma að sá staður sem útinám fer 

fram er ekki bara staður þar sem nemendur læra staðreyndir um náttúruna og samfélagið, 

heldur er það staður þar sem nemendur geta rannsakað viðfangsefnið út frá eigin forsendum 

(Gilbertson, 2006). 

Nemendur eiga rétt á að læra og upplifa það sem venjulega tilheyrir nærumhverfi, eins og 

náttúruna, menninguna, atvinnulífið og útiveru. Upplifunin í náminu og félagsskapur 

bekkjarfélaga eru með mikilvægustu þáttunum í þessu skipulagi. Nemendur læra hvernig þeir 

fá sem mest út úr náminu með athugunum og skráningum og auk þess um jákvæða og 

skipulagða samvinnu og notalega samveru (Jordet, 2005). Með útinámi fá nemendur betra 

tækifæri til þess að upplifa og reyna hluti sjálfir, að komast í snertingu við viðfangsefnið er 

ómetanlegt og kennarinn færir viðfangsefnið nær nemendunum og gefur þeim um leið 

tækifæri til að dýpka skilning sinn og tilfinningu fyrir viðfangsefninu. Höfuðmarkmiðið ætti 

því að vera að kynnist nærumhverfi sínu á lifandi og merkingarbæran máta.  
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4. Kenningar um nám og þroska barna  
 

4.1. John Dewey 
John Dewey var bandarískur uppeldisfræðingur sem kynnti kenningar sínar um nám og 

þroska barna á fyrri hluta tuttugustu aldarinnar . Að hans mati ætti kennslufræði að byggjast á 

nokkrum lykilhugtökum sem öll tengjast eigin reynslu og upplifun barnanna. Hann sagði líka 

að í kennslu þyrfti að leggja áherslu á áhuga barnanna, virka reynslu þeirra, eigin athugun og 

könnun, samfellu í vinnubrögðum og þroska þeirra (Dewey, 2000). 

Almennt er talið að börn læri um hluti með því að handfjatla þá. Í bók sinni Hugsun og 

menntun (2000) gefur Dewey dæmi um barn sem leikur sér að bolta og barnið leggur áherslu 

á ákveðna eiginleika hans með gjörðum sínum. Barnið veltir boltanum og leggur með því 

áherslu á kringlótta lögun hans, þegar það skoppar honum skoðar það fjaðurmagn hans og 

þegar það lyftir honum þá verður þyngd boltans mest áberandi (Dewey, 2000). Á þennan hátt 

skoðar barnið ómeðvitað eiginleika boltans og notar til þess eigin athugun og könnun auk 

hugsanlegra fyrri reynslu.    

Það vakti athygli þegar Dewey lagði áherslu á  verklegar greinar fram yfir þær bóklegu hjá 

yngstu nemendunum, en ef markmið náms er að mennta og meðal annars að veita nemendum 

innsýn í menningararf sinn, þá gerist það helst með skipulegri vinnu á sem fjölbreyttustu 

námssviðum og með samfelldri hugsun og umfjöllun en ekki með því að læra námsbækur 

utan að (Dewey, 1994). Hætta er á að ef um utanbókarlærdóm er að ræða að það vanti 

fjölbreytileika og sveigjanleg tengsl við viðfangsefnið (Dewey, 2000) og þar ætti útinám 

einmitt að eiga vel við þar sem nemendur sem fá útikennslu upplifa sig gjarnan sem hluta af 

náminu vegna þess hve reynsla þeirra fléttast inn  í námið.  

4.2. Howard Gardner 
Howard Gardner er bandarískur prófessor og er hann þekktastur fyrir kenningu sína um 

fjölgreindir sem hann kom fram með árið 1983. Gardner taldi að vestræn menning skilgreindi 

greind á of þröngan hátt og með kenningu sinni um fjölgreindir víkkaði hann sýnina á orðið 

greind. Samkvæmt kenningu Gardners er um átta greindir að ræða, þær eru, málgreind, rök- 

og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind (Armstrong, 2000). 

Lykillinn að fjölgreindakenningunni er að hver og einn einstaklingur býr yfir öllum 

greindunum og að flestir geta þróað hverja greind á viðhlítandi getustig. Greindirnar starfa 
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saman á flókin hátt og mögulegt er að vera greindur á mismunandi hátt á hverju sviði. Um 

þróun greindanna er það að segja að þrjú meginatriði ráða því hvort greindirnar geta þróast, 

það er, líffræðileg hæfni, einstaklingsbundin lífssaga og menningarlegur og sögulegur 

bakgrunnur. Fjölgreindakenningin hjálpar ekki bara nemendum heldur getur hún einnig 

hjálpað kennara að skilja hvernig greindir hans hafa áhrif á kennsluhætti hans, vegna þess að 

kenningin er í raun líkan af persónulegum þroska einstaklings (Armstrong, 2000). 

Gardner talar einnig um fimm nálganir sem hann nefnir frásagnarnálgun, rökleg-talnaleg 

nálgun, heimspekileg nálgun, fagurfræðileg nálgun og reynslunálgun (Ingvar Sigurgeirsson. 

2005). Allar þessar nálganir er hægt að tengja við útinám og útkennslu. Frásagnarnálgun er til 

dæmis notuð þegar nemendur segja frá upplifun sinni á viðfangsefni, kennari notar  röklega-

talnalega nálgun þegar hann setur upplýsingar frá nemendum fram í súluriti, þegar nemendur 

vinna með hugtök til dæmis hugtakið sjónarhorn, þá er um heimspekilega nálgun að ræða, 

fagurfræðileg nálgun fæst með að fara á myndlistarsýningu eða tónleika og þegar nemendur 

búa til leikrit og setja það á svið er um reynslunálgun að ræða. 

Möguleiki er að nota flestar ef ekki allar greindirnar í útikennslu, eins og gefur að skilja eru 

ákveðnar greindir sem eru hentugri en aðrar eins og líkams- og hreyfigreind, rýmisgreind og 

umhverfisgreind, en það er einnig vel hægt að flétta hinar greindirnar inn í útikennslu. Með 

útsjónarsemi, opnum huga og hugmyndaflugi myndi notkun á fjölgreindakenningunni  án efa 

auka fjölbreytileika í kennsluháttum og úrvinnslu. 
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5. Verkefnasafnið  
Verkefnin í þessu verkefnasafni eru útfærð þannig að þau tengist öll Ólafsfirði á einhvern hátt, 

sum þeirra eiga eingöngu við Ólafsfjörð á meðan hægt er að útfæra önnur þannig að þau henti 

öðrum skólum eins vel.  

Verkefnasafnið er langt frá því að vera tæmandi því möguleikarnir eru nær óþrjótandi. 

Ákveðið var að velja úr fyrirtækjum og stofnunum frekar en að fara vítt og breitt um bæinn og 

er það í höndum hvers kennara að halda áfram að finna möguleika að verkefnum. Reyndar eru 

nokkur verkefni sem unnin eru á skólalóðinni en þar eru möguleikarnir miklir og vísa ég á 

stærðfræðikennslubækur yngri barna sem uppsprettu þeirra hugmynda.   

 

    Mynd 3  
   Kortið sýnir staðsetningu grunnskólans og  þeirra staða sem notaðir eru í verkefnunum í verkefnasafninu.  

Kortið hér að ofan sýnir Ólafsfjarðarbæ og inn á það er merktur grunnskólinn og þeir staðir 

sem notaðir eru í verkefnasafninu. Auk merktra staða er bærinn notaður að hluta eða heild og 

einnig náttúran í kring. 

  Grunnskóli 

  Náttúrugripasafn 

  Fjara 

  Kirkjugarður 

  Gámasvæði 

  Skiltagerðin 

  Útilistaverk 
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Öll verkefnin í verkefnasafninu hafa sömu uppbyggingu sem skiptist í fjóra hluta. Fyrst eru 

kynnt sérstök markmið sem sett eru fram til viðbótar við markmið Aðalnámskrár grunnskóla. 

Annar hlutinn er um undirbúning, það er, hvað kennarinn þarf að vita, hvaða gögn þarf að 

hafa við höndina, hvern þarf hann að hafa samband við, hvað þarf hann að vera búin að gera 

áður en hann setur verkefnið af stað og þess háttar. Í þriðja hluta um framkvæmdina er lýsing 

á því hvernig skal leggja verkefnið fyrir,  hvert á að fara og hvað á að gera og í síðasta 

hlutanum um úrvinnslu er sagt hvernig má vinna úr viðfangsefnunum bæði inni og úti.  

Við mótun verkefnanna var byggt á líkani Arne Nikolaisen Jordet sem gerir ráð fyrir að 

kennarinn byrji á kynningu á viðfangsefninu og umræðum, fari svo á vettvang  og að lokum er 

úrvinnslan sem snýr að uppgjöri og íhugun (Jordet, 2005). 

Í verkefnavinnunni var stuðst við kenningar Johns Dewey og Howards Gardner. Áhrif 

Deweys má sjá á verklegri áherslu í verkefnunum og því að nemendur fá að reyna sjálfir og 

upplifa viðfangsefnin í raunaðstæðum. Einkunnarorð Deweys, að læra með því að framkvæma 

eiga hér ágætlega við. Í fjölgreindakenningu Gardners er lögð áhersla á fjölbreytta 

kennsluhætti og úrvinnslu og hefur verið lögð sérstök áhersla á úrvinnsluþáttinn með 

fjölbreyttum úrvinnsluhugmyndum. Tilgangurinn er að kynna fyrir nemendum þá möguleika 

sem til eru í úrvinnslu til þess að síðar sé hægt að bjóða upp á val um úrvinnslu. Nemendur 

verða að fá að prófa fjölbreyttar úrvinnsluaðferðir til þess að geta valið sjálfir hvað hentar 

þeim best.  
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6. Lokaorð  
Nokkuð ljóst er að útinám og útikennsla hafa bæði tilgang og gagn. Fyrir kennarann opnast 

nýir möguleikar í skipulagningu og framsetningu kennslu hans. Möguleikarnir eru allt í kring 

um hann, hans verk er að koma auga á þá og grípa þá og setja þá í þannig búning að nemendur 

hans fyllist áhuga og löngun til þess að taka þátt og upplifa. Nemendurnir koma því líka án 

efa út í gróða þar sem útinámið getur verið þannig skipulagt að þeir hreinlega átta sig ekki á 

því að þeir eru að læra, þeim finnst námið forvitnilegt og tengja það frekar við 

raunveruleikann. 
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