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Yfirlýsing höfundar 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum. Ritgerðin er 
samin af mér og hún hefur hvorki að hluta til né í heild verið lögð fram áður til hærri 
prófgráðu.  
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Ágrip 
 
Þessi ritgerð fjallar um hönnun útikennslusvæðis með tillit til þarfa grunnskólabarna og 
kennara við útikennslu. Unnið er út frá fyrri rannsóknum um mikilvægi útiveru, kennsluhætti 
við útikennslu og hversu mikilvæg öll heyfing er.  
Markmið með ritgerðinni er að hanna svæði sem hentar til útikennslu fyrir grunnskólabörn. 
Þar sem þau geta lært, leikið og upplifað. Með stærð svæðisins og staðsetningu var tekið tillit 
til þess að fleiri en einn skóli gæti notað það. Skólarnir eru sex, þrír í Reykjavík og þrír í 
Kópavoginum. 
Staðsetning hönnunarsvæðisins er Fossvogsdalur. Nánar tiltekið austasti hluti hans við 
félagssvæði Víkings.  
Verkefnið er þríþætt og skiptist í, hönnunar hluta, greiningar hluta og kennslufræðilegan 
hluta. Hönnunar hlutinn er unninn út frá hugmynd „The garden city“ sem Ebenezer Howard 
gerði ódauðlega árið 1902. Hann var læknir og hugsjónamaður í Bretlandi. Hugmyndir hans 
voru róttækar í skipulagi borga og lýðheilsu. Tengingin við „The garden city“ hugmyndina er 
tvíþætt. Annars vegar er það útfærsla Ebenezar á borgarskipulagi sem notuð er við 
uppbyggingu útikennslusvæðisins. Hins vegar er það áherslan á útiveru í náttúrunni sem 
tengist útikennslu sem stuðlar að meiri útiveru grunnskólabarna. 
Greiningar hlutinn er unninn með notkun svæðisins í huga.  
Kennslufræði hlutinn fléttast inn í viðkomandi verkefni til að sýna fram á að flest öll kennsla 
sem fer fram innan dyra er möguleg utan dyra. 
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1. Inngangur 

1.1. Tildrög 
Útikennsla og til þess gerðar stofur eru nýjungar í kennslutækni á Íslandi, áhugi er mikill og 

fjölgar þeim skólum sem bjóða upp á slíkt. Tímarnir breytast og mennirnir með. Í nútíma 

samfélagi hafa tækni og nýjungar rutt sér til rúms, sem einfalda  líf okkar og stytt okkur 

stundir. Mikil þörf er á því að hlúa að ungviðinu og styrkja tengls þeirra við útivist og náttúru. 

Með útileik  nálgast börn hluti á annan hátt en þau gera inni. Þau verða frjálsari, taka áhættu, 

fara í leiðangra, klifra, hoppa og hlaupa um, sem örva fín og grófhreyfingar. Þannig nálgast 

þau náttúruna og kynnast dýrum og plöntum (Johnson, Chrisie og Wardle  2005).  

Norðurlöndin hafa verið framarlega í þróun útikennslu og sýna rannsóknir að börn sem léku 

sér úti á hverjum degi höfðu betri og meiri einbeitingu (Taylor 2004).  Einnig sýndu 

rannsóknir í Svíþjóð að börn sem léku sér úti í  að minnsta kosti sex klukkustundir á dag, urðu 

sjaldnar veik en önnur börn (Taylor 2004).  

Í dag má finna skóla á Íslandi sem hafa verið að feta sig áfram með þessum nýju 

kennsluháttum. Þar má nefna Norðlingaskóla sem hefur notast við  Björnslund sem 

útikennslustofu. Jafnfrmat hefur Náttúrskóli Reykjavíkur staðið að þróunarverkefni fyrir 

útikennslustofur og útikennslu (Náttúrskóli Reykjavíkur 2008).  

 

1.2. Markmið  
Markmiðið er að hanna svæði sem sameinar bæði útiveru barna og nýjungar í kennslufræðum. 

Svæðið mun efla útikennslu í grunnskólum, styrkja tengsl barna við náttúruna og opna nýja 

möguleika fyrir kennara. Allir þessir þættir: útkennsla, útivera, náttúra, nýjungar, tilbreyting 

og möguleikar kalla á gott og öruggt svæði þar sem útikennsla getur farið fram.  

Margir skólar geta notað nálægan skóg eða skjólsæl rjóður sem aðra skóla skortir. 

Tilgangurinn er að opna nýja möguleika fyrir fleiri skóla, sem þá gætu notið góðs af 

sameiginlegu útikennslusvæði. Markmiðið er að ná til grunnskóla aldursstigs skólakerfisins 

og tengjast sem flestum námsgreinum skólanna. 
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1.3. Fyrri rannsóknir 
Stuðst var við fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á börnum og útvist/útiveru, helst þó við 

ársskýrslu Náttúruskóla Reykjavíkur 2008 en Helena Óladóttir er verkefnastjóri við skólann. 

Einnig var stuðst við  Bs-ritgerð þeirra Önnu Ólafsdóttur og Steinunnar Önnu Haraldsdóttur, 

Lifum og leikum 2007. Bæklingur sem gefin var út af Lýðheilsustöð 2008, Ráðleggingar um 

hreyfingu. Lokaverkefnið Lesið í skóginn – skólaverkefni skrifað af Ásu Erlingsdóttur og 

Margréti Láru Eðvarðsdóttur. Lesið í skóginn – skólaverkefni fjallar um tilurð, umfang og 

tilgang þróunarverkefnisins LÍS sem gengur út á það að notast við skóginn fyrir útikennslu. 

Af erlendum rannsóknum og greinum var stuðst við bók Jordet Nikolaisen, Nærmiljöet som 

klasserom 2003, grein eftir Donald Hammerman árið 2001, Teaching in the outdoors og bók 

eftir höfundinn Nicholas Gair, Outdoor Education. Theory and Practice, 1997. Bækur 

skrifaðar af Joseph Cornell, Sharing Nature with Children (1989) og Sharing Nature with 

Children II (1998). 

 

1.4. Efnistök 
Ritgerðin er í sex köflum en skiptist í þrjá megin hluta. Í fyrsta hluta verður almennt fjallað 

um útikennslu og kennslufræði. Annar hluti gengur út á greiningu umhverfis og á 

útikennslusvæðinu. Síðasti hlutinn fjallar svo um  hönnun á útikennslusvæðinu sjálfu. Í heild 

verður stiklað á stóru um útikennslu, útiveru, umhverfi, tilbreytingu, möguleika og nýjungum 

í kennsluháttum fyrir grunnskólabörn. Ásamt því að koma með hönnunar tillögu að 

útkennslusvæði í Fossvogsdalnum. 
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2. Útikennsla   
Útikennsla felst í því að flytja kennslu að einhverju leyti í sem flestum greinum út fyrir veggi 

skólans og tengja hana, með markvissum aðferðum og verkefnum, því samfélagi og náttúru 

sem við búum við (Nicholas, 1997:1-2). Útikennsla getur farið fram á skólalóðinni, úti í 

náttúrunni, í nágrenni skólans, á útivistarsvæði, í almenningsgarði, á náttúrufræðisafni, á 

listasafni eða nánast hvar sem er fyrir utan veggi skólans. 

 Öll skynfæri svo sem sjón, snerting, heyrn,lyktarskyn og athygli, eykst við það að 

nemandinn vinnur úti í náttúrulegu umhverfi. Hugmyndin er að gera útikennslu að föstum lið 

og eðlilegum hluta skólastarfs í öllum stundaskrám grunnskólabarna (Nikolaisen, 2003:24-

137).  

 

  

                   Mynd 1. Útivera  bætir athygli og skerpir skynfæri (Sara Jóna 2010) 
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Í Aðalnámskrá grunnskóla 2007 í náttúrufræði og umhverfismennt segir meðal annars: „það 

að flytja kennslu að einhverju leyti út fyrir veggi skólans, auðgar og styrkir allt nám, ásamt 

því að vera hollt bæði fyrir líkama og sál“ (Aðalnámskrá grunnskólanna 2007). 

Útikennsla einskorðast ekki bara við náttúrufræðigreinar heldur blandar hún saman mörgum 

námsgreinum, fjölgar kennsluleiðum, eykur fjölbreytileika og stækkar kennslurýmið. 

Útikennsla getur nýst í öllum námsgreinum: Stærðfræði, íslensku, kristnum fræðum, 

samfélagsfræði, náttúrufræði, eðlisfræði, lífsleikni, list og verkgreinum. 

 En, af hverju útikennslu? Þessari spurningu er auðsvarað. Vegna aukinnar inniveru 

barna, minni hreyfingar og langs skóladags.  

Enn fremur benda  kannanir til þess að  á sumum sviðum, fer heilsufar barna hrakandi, sem 

rekja má til  minni hreyfingar og útiveru. Hlutfall of þungra níu ára barna var árið 2002, 

23,9% sem er aukning frá könnun sem gerð var 1998. Erlendar rannsóknir sýna að 50-60% of 

þungra barna, munu glíma við sama vanda á fullorðins árum. (Erlingur Jóhannsson 2004:17-

18).  

Bregðast ætti við þessari neikvæðu þróun og aukinni inniveru strax á grunnskóla árum barna 

og snúa þannig vörn í sökn. Samkvæmt könnun sem náttúruskólinn gerði árið 2008 (tafla 1) 

Þar kemur fram að leik- og grunnskólum höfuðborgarsvæðisins vantar svæði, aðstöðu og 

upplýsingar um útikennslu (Náttúruskóli Reykjavíkur 2008).  

 

Helstu ástæður þess að útikennsla er 
ekki stunduð í leik- og grunnskólum 
höfuðborgarsvæðisins.

A Skólann skortir aðstöðu

B  Skólalóð hentar ekki 

C  Vantar stuðning eða ráðgjöf

D  Skortur á fræðslu

E  Áhugaleysi

F Annað

    
Tafla 1. Sýnir okkur helstu ástæður þess að útikennsla er ekki stunduð  (Náttúruskóli Reykjvíkur   2008).        

Fjöldi skóla 
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Ýmis þróunarverkefni hafa verið í gangi hjá grunnskólum landsins og má þar nefna verkefnin: 

Vinnsla og grisjun (1998-2001), Tálgun í tré (1998-2000), Lesið í skóginn (2000-2003) og 

Lesið í skóginn með skólum, sem hófust 2003 (Stefán Bergmann og Bjarni Þór Kristjánsson 

2003). Síðastnefnda verkefnið var skólaþróunarverkefni í samstarfi við Skógrækt ríkisins, 

Kennaraháskóla Íslands, Kennarasamband Íslands, Námsgagnastofnun og átta grunnskóla 

(Skógrækt ríkisins 2010). Í framhaldi af þróunarverkefninu, Lesið í skóginn, hafa þær Ása 

Erlingsdóttir og Margrét Lára Eðvarðsdóttir skrifað lokaritgerð við Kennaraháskóla Íslands 

um mögulega samþættingu LSÍ við nýjar áherslur í aðalnámskrá grunnskóla. Einnig um 

mikilvægi áframhaldandi þróun verkefna sem tengjast útikennslu í svokölluðum 

grenndarskógi. Markmið með verkefninu, Lesið í skóginn, með skólum er að tvinna saman 

mikilvægi skógarins og lífríki hans inn í grunnskólanna, safna reynslu og þekkingu með 

skipulegum hætti, miðla til annarra að loknu tveggja ára þróunarstarfi og halda áfram á sömu 

braut með fræðsluna um skóga og skógarnytjar.  

Í lögum um grunnskóla nr. 98/2006, stendur að „Allir nemendur grunnskólans eiga rétt á 

hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og almennri 

vellíðan. Grunnskólinn skal í  hvívetna haga störfum sínum þannig að nemendur finni til 

öryggis og njóti hæfileika sinna“ (Lög um grunnskóla nr. 98/2006). Í dag er auðveldara fyrir 

skólastjórnendur og kennara að samþætta námsgreinar með nemendum á ólíkum aldri og 

fjölbreytilegum verkefnum vegna breytinga sem gerðar voru á útgáfu aðalnámskrár 2007.  

Þar segir í almenna hluta hennar að „skipulag kennslu innan árganga og milli árganga er í 

höndum einstakra skóla og fer eftir aðstæðum á hverjum stað“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2006, bls. 5). Útikennsla og markmið námsgreina í aðalnámskrá er hægt að tengja á marga 

vegu. Rannsóknir og þróunarverkefni eins og Lesið í skóginn, sýna að allt sem er kennt inni, 

er hægt að kenna úti (Cornell 1998). Nikolaisen, einn fremsti útikennslufræðimaður á 

norðurlöndunum, telur  að kenna megi flestar kennslugreinar utan dyra (Jordet  2003). 
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2.1. Útivera og hreyfing barna 
Líklega má telja að meðal annars, hafi  tæknivæðing haft áhrif á hreyfingarleysi barna sem  

þegar er orðið mikið áhyggjuefni (COPE 2006). Útikennsla og útivera ætti að vera hluti af 

kennslu og daglegu lífi hjá öllum börnum, til að snúa við þeirri neikvæðu þróun á útveru 

barna síðustu ár og áratugi. Útivera fyrir börn er gríðarlega mikilvæg. Það gerir þeim kleift að, 

njóta frelsis og fá útrás sem annars væri ekki möguleg í hefðbundum skólastofum s.s. með 

hreyfingu, hávaða, sóða sig út, sköpunargleði,sjálfstæði og frumkvæði. (Out of the box learnig 

2010). Þeir umhverfisþættir sem hafa áhrif á hreyfingu eru margvígslegir. Maðurinn upplifir 

allskyns hindranir og ber fyrir sig ýmsar ástæður, sem verða til þess að hann  hreyfir sig ekki 

sem skyldi. Þar á meðal má nefna að umhverfið og aðstæður henti ekki.Við vitum einnig að 

einstaklingar þurfa að hreyfa sig og flestir vilja það, en til þess þarf það að vera hentugt og  

ekki skemmir fyrir að þé sé félagsvænt, hvort sem það er frá  náttúrunar hendi eða manngert. 

Öll okkar viðleitni til að bæta þetta umhverfi getur hjálpað einstaklingnum að yfirstíga þá 

erfiðleika og taka ákvörðun um að hefja heilbrigðara líferni. Gott umhverfi er hvati til 

hreyfingar þó hún sé  ekki eingöngu hugsuð til beinnar líkamsræktar heldur líka til að auka á 

gleði og vellíðan þess sem hana stundar (Lýðheilsustöð 2008). Rannsóknir hafa leitt í ljós að 

umhverfið sem við búum við hvetur eða letur til hreyfingar og útiveru (Lýðheilsustöð 2008). 

 

2.2. Nýjungar í kennslufræðum    
Eins og í öllum atvinnugreinum  þarf að endurnýja og fylgja þörfum samfélagsins í 

framþróun.  Í kennslufræðum er þar enginn undantekning. Kennslufræðihugmyndir þurfa að 

þróast og mótast af góðri reynslu og rannsóknarvinnu. Margar kenningar og útfærslur eru á 

útikennslunámi og er ætlunin að taka þær helstu fyrir. Útikennslufrömuðir eru til um allan 

heim en íslendingar hafa helst leitað í þeim efnum til norðurlandanna (Nikolaisen 2003) og til 

Bandaríkjanna (Cornell 1998). Þá hefur helst verið farið eftir kennslufræðum John Dewey. 

Hugmyndafræði Cornell, sem lesa má í bók hans Sharing Nature with Children, byggist hún á 

því, að leikur sé megin inntak kennslunnar. Þetta eru leikir sem auka áhuga barna á 

náttúrunni, en þeir byggja á athyglisgáfu, framkvæmdagleði og frásagnarhæfni. Cornell  gaf 

einnig út annað bindi á Sharing nature with Children II, þar sem hann kynnir kennsluaðferð 

sem kallast á frummálinu „Flow Learning“. Þessi kennsluaðferð flæðináms í útikennslu 

skiptist í fjóra þætti. Áhuga, athygli, reynslu og deila upplifun (Cornell 1998).  
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Annar mikill frömuður í kennslufræðum og útikennslu, Dewey, heldur því fram að meðvituð 

og ómeðvituð þekking verði ekki til nema með tengingu við skynfærin, en þau eru einna 

næmust þegar út í náttúruna og lífríkið er komið. (Dewey  2000). 

 

Fjórir megin þættir flæðináms samkvæmt Cornell 

Að vekja áhuga – (e.awaken enthusiasm).  

 Þetta byrjunarstig byggist á því að fá krakkanna til að sleppa fram af sér taumnum og 

fá útrás fyrir tillfinningar sínar. Þau hoppa. Hlaupa um í skipulögðum leikjum og fræðsla 

tvinnast þar inn. Þetta minnir mikið á leiki sem notaðir eru við íþróttakennslu þar sem hugur 

og hreyfing fer saman. (Cornell 1998). 

Að ná athygli – (e.focus attention).  

 Aðal áhersluatriðin hér eru að nota sjón, heyrn og snertingu. Cornell hefur notast við 

hljóð/tónlist og innsetningar í náttúruna, þar sem börnin eiga að reyna sjá hvað sé ónáttúrulegt 

eða passar ekki inn í hana (Cornell 1998) 

Bein reynsla – (e.direct experience).  

 Hér skipa  kenningar Dewey einnig stóran sess. Þar sem hann segir að allt nám byggi á 

reynslu. Ef við getum ekki sett okkur í spor annara, eða  upplifað reynslu getum við ekki lært 

af því og  tileinkað okkur. (Cornell 1989). 

Að deila þekkingu og reynslu – (e.share inspiration).  

 Hann telur það, að deila með sér og miðla reynslu sinni til annarra, þá sé ánægja 

reynslunar tvöfölduð (Cornell 1989). Í lokin eiga nemendurnir að geta skrifað sjálfum sér bréf 

um reynslu sína og upplifun af útikennslunni (Cornell 1989). 

 

2.3. Kennsluaðferðir 
Til eru fjölmargar kennsluaðferðir við útikennslu. Skólar eru með mismunandi áherslur og 

aðstæður. Sumir skólar eiga sinn grendarskóg eins og Selásskóli en hann er við Rauðavatn. 

Aðrir skólar sem hafa útikennslu í stundarskrá nota tímann til gönguferða eða 

menningarferða. Samþætting er mikið notuð við útikennslu og þá er árgöngum og 

námsgreinum blandað saman. Eins og fram hefur komið  er hægt að tvinna saman flest allar 

námsgreinar við útikennslu. Hér á eftir verður greint frá hvernig.  
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Náttúrufræðikennsla samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er að efla og viðhalda áhuga 

nemanda á umhverfi sínu og náttúru. Vekja forvitni í formi leikja og uppgvötvana.Við 

kennsluna mætti svara spurningum eins og; hvernig verður skógurinn til? Hvað er að finna á 

skógarbotnum? Hvers konar líf er í skóginum? O.sfrv. Það þarf að kenna börnunum að bera 

virðingu fyrir óafturkræfum auðlindum sem náttúran hefur að geyma, umgengi við hana og 

mikilvægi. Í samfélagsfræði er lögð áhersla á að auka fjörlbreytileika í kennsluháttum. Það er 

gert með því að skipta um umhverfi, tala saman, segja frá, notast við leiki og gönguferðir til 

þess að upplifa náttúruna eins og kostur er (Aðalnámskrá grunnskóla 2007).  

Sjálfbær þróun, vistfræði,listgreinar, viðarfræði,og líffræði eru örfáar greinar af mörgum sem 

auðvelt væri að samlaga útikennslu. Þar sem útikennslan er höfð í nálægð við náttúruna, 

ströndina, skóginn, hraunið og fjöllin. Allt þetta kemur heim og saman við markmið 

aðalnámskrár grunnskóla. Í myndmennt er tekið á sjónrænni upplifun, skynjun og skilningi.  

Sömu lögmál gilda einnig í textílmennt (Aðalnámskrá grunnskóla 2007). Tónmenntarkennsla 

fellur mjög vel að útikennslu og þá sérstaklega í skóginum. Þar er hægt að búa til ýmiss hljóð, 

búa til hljóðfæri eins og vindhörpu, flautur og trommur, hlusta eftir hljóðum og syngja. Þar 

væri hægt að fara með ljóð og texta, setja á svið leiksýningar ef viljinn og aðstæður væru fyrir 

hendi. Íþróttakennsla og lífsleikni hefur um margra ára skeið verið stunduð að hluta í formi  

útikennslu á vorin og haustin. Þessi árstími  hefur ávallt verið vel nýttur til  útikennslu, áður 

en vetrarveður og aðstæður gera hana illmögulega. Ár frá ári er þó þessi tími að lengjast og 

sækjast nemendur í auknu mæli eftir því að fá að stunda  íþróttakennslu úti í stað inni. Flest 

öll hreyfing er góð, hvort sem hún felst í því  að hlaupa, hoppa, gróðursetja græðlinga eða 

ganga á fjöll. Í námskrá segir um íþróttir og heilsurækt að hreyfingin hafi ekki bara góð áhrif 

á líkamlega heilsu, heldur hafi það einnig góð áhrif á andlega og félagslega heilsu 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2007). Íslenskukennslu væri einnig hægt tengja við útikennslu. 

Yngstu börning gætu t.d. gert stafi og hengt þá upp og æft lestur, þau eldri gætu tileinkað sér 

og lært margskonar orðatilltæki tengd náttúrunni, farið í orðaleiki eða fundið góðan stað til 

lestrar. Stærðfræðin býður einnig upp á marga möguleika til útikennslu.  

Ef litið er á helstu námsgreinar sem kenndar eru í grunnskólastigi, þá má flokka viðfangsefni 

kennslunnar  og tengja við útikennslu eins og sýnt er á mynd 2. Þar má sjá eftirfarandi flokka: 

Náttúrufræði, samfélagsfræði, tungumál, íslensku, stærðfræði og lífsleikni. Undirflokkar 

þessara greina er margþættir og ná yfir öll fög grunnskólabarna. 
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NÁTTÚRUFRÆÐI. FUGLAR  - SMÁDÝR –
SPENDÝR - HVAÐA TEGUNDIR – HVAÐAN -
ÚTLIT – EINKENNI - TALNING – VÖKTUN -
DREIFING.

SAMFÉLAGSFRÆÐI. MAÐUR – MENGUN –
HVAÐAN - ÁHRIF – RUSL – EFNI – EIGINLEIKAR –
ENDURNÝTING – SAGA OG KRISTINFRÆÐI. 

TUNGUMÁL. SAMSKIPTI – FRÁSÖGN –
MENNING – ORÐALEIKIR – ORÐASÖFN –
LEIKÞÆTTIR – LEIT AÐ ORÐUM – SÖNGUR.

ÍSLENSKA. ORÐAFORÐI – FRÁSAGNIR –
SKÁLDSÖGUR – ÍSLENDINGASÖGUR – LJÓÐ –
MÁLSHÆTTIR – RÍM OG ÞULUR – ORÐATILTÆKI –
ÖRNEFNI – STAFAGERÐ.

STÆRÐFRÆÐI. MÆLINGAR – TALNINGAR –
LENGD – FJARLÆGÐIR – HORN – RÚMMÁL –
ÁTTIR – FLATARMÁL – ENDURTEKNINGAR –
LÖGUN – FORM. 

LÍFSLEIKNI. STIKLAÐ Á STEINUM –
ÞRAUTABRAUTIR – HLAUPALEIKIR – RATLEIKIR 
– SLÖKUN – ORÐALEIKIR – SAMVINNA –
SAMVERA – SJÁLFSTÆÐI – ATHYGLI –
ÚTBÚNAÐUR – HÆTTUR – VIÐBRÖGÐ. 

    

      Mynd 2. Sýnir flokka skiptingu námsgreina  (Sara Jóna 2010) 

 

2.4.    Kröfur til svæðis 
Þeir Stefán Bergmann og Bjarni þór Kristjánsson hafa bent á að ef nemendur og kennarar  

þurfa að ferðast um langan veg til að nýta sér útvistarsvæði til kennslu og náms, þá minnkar 

eftirspurn eftir útikennslu í skóginum eða á útikennslusvæði. Einnig segir á heimasíðu 

verkefnissins, Lesið í skóginn, að mikilvægt sé að þau svæð sem nota á til útikennslu séu í 

göngufæri frá skóla, og að skólar hefðu formlegan aðgang að því (Skógrækt ríkisins 2010).  
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3.     Gögn og aðferðir   

3.1.     Kort 
Vegna verkefnisins er kortagrunnur mikilvægur til að sýna og útskýra þá hluti sem hér er 

fjallað um. Tölvuforrit og loftmyndir eru helstu tæki til kortagerða og er GIS notað til 

grunnkortagerða. Tölvuforritið „Microstation og Real Landscape“ eru mikið notuð þar sem 

kortagrunnur í réttum mælikvörðum er mikilvægur. Einnig voru notuð gagnagrunnskort frá 

ýmsum stofnunum til stuðnings við kortavinnu. Mest var leitað til Veðurstofu Íslands, Vefsjár 

Reykjavíkurborgar, Náttúrufræðistofnunar, og í kortagrunn hjá Kópavogsbæ.einnig voru 

ýmsar ljósmyndir notaðar.  

 

3.2.     Vettvangsferðir  
Vettfangsferðir voru farnar febrúar og mars til myndatöku og mælinga. Teknar voru myndir af 

skólum sem þóttu tilvaldir fyrir verkefnið, bæði í Reykjavík og í Kópavogi. Leiðir voru 

myndaðar og gengnar til athugunar. Síðan voru valdar hættumynstu leiðirnar til kortlagninga. 

Vettfangsferðir voru farnar að Breiðagerðisskóla, Réttarholtsskóla og Fossvogsskóla á 

Reykjavíkursvæðinu en á Kópavogssvæðinu voru farnar ferðir í Digranesskóla, Hjallaskóla og 

Snælandsskóla. 

 

3.3.     Viðtöl 
Til að styðjast við  og styrkja efnið, var talað við skólastjórnendur og kennara í fjölmörgum 

skólum þar sem útikennsla var stunduð. Heimsóttir voru tveir skólar og talað var við kennara  

sem lögðu  mismunandi áherslur á útikennslu og höfðu mismunandi afstöðu til hennar. Annar 

var með sitt eigið  útikennslusvæði,  Kársnesskóli í Kópavogi en hin skólinn, Sjálandsskóli í 

Garðabæ, notast við svæði í nágrenni skólans. Munnlegar upplýsingar fengust frá Einari 

Sveinbjörnssyni Veðurfræðingi.  

 

3.4.     Greiningar 
Stuðst var við nokkrar mikilvægar greiningar sem nýttar voru  til ítarefnis við gerð 

ritgerðarinar. Þær helstu eru, staðhættir og saga, veðurfar, jarðvegur, gróðurfar, dýralíf, útivist 

og aðkoma. Einnig voru farnar fjölmargar vettfangsferðir til athugunar og skoðunar sem 

fyrrgreinir. Myndir voru teknar af svæðinu og nærliggjandi umhverfi. 

 



4.     Athugunarsvæðið  

4.1.  Mörk athugunarsvæðis 
Svæði Fossvogsdals er mjög hentugt að því leyti að margir skólar gætu nýtt sér útikennslu á 

svæðinu.Bæði Reykjavík og Kópavogur koma að Fossvogsdalnu að norðan og sunnanverðu 

og hefur skipulag íbúðabyggðar og trjágróður skapað mjög góðar aðstæður til útivistar og 

leikja. Fossvogsdalur er paradís útivistar og ekki má gleyma gríðarlega góðum tengingum 

bæði frá vestri og austri. Kannanir hafa sýnt að 1000 manns nota tengingarnar yfir 

Kringlumýrarbraut og tengingar frá Elliðarárdalnum  í Fossvoginn daglega á sumrin 

(Borgarskipulag Reykjavíkur 1998). 

 

 
       Mynd 3. Hönnunarsvæðið (grænmerkt) liggur, á mörkum Reykjavíkur og Kópavogs  (Sara Jóna 2010) 

 
            Mynd 4. Lega hönnunarsvæðis (grænmerkt) í Fossvogsdalnum  (Borgarvefsjá 2010) 
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Fossvogsdalurinn varð fyrir valinu hjá höfundi, þar sem hann sameinar flesta þá þætti sem 

þurfa að vera til staðar fyrir verkefnið. Dalurinn er einn af mest notuðum útivistarsvæðum 

borgarinnar. þar má nefna að fjöldi hjólandi vegfaranda nota tengingarnar yfir Breiðholtsbraut  

í Fossvoginn og tenginguna yfir Kringlumýrabraut (Borgarskipulag Reykjavíkur 1998). Í 

dalnum eru tvö starfandi íþróttafélög, trjárækt við sinn hvorn end dalsins, tveir grunnskólar, 

einn í Kópavogi og hin í Reykjavík. Dalurinn er veðursæll, flatlendur,og gróðursæll, 

umlukinn íbúðabyggð. Góðar samgöngur fyrir hjólreiðar og gangandi liggja um þveran og 

endilangan dalinn. Matjurtagarðar, smíðavöllur, gæsluvöllur, skíðabrekka og skólagarðar eru 

dæmi um nýtingu dalsins.  

 

 

                        Mynd 5. Hönnunarsvæðið í austast í Fossvogsdalnum  (Sara Jóna 2010) 

 

Útivera er mikilvæg fyrir öll börn. Uppbygging og hönnun svæðis sem markvist mun stuðla 

að aukinni útikennslu og útiveru barna er þarft verkefni fyrir bæjarfélög um allt land. 

Athugunarsvæðið er Fossvogsdalurinn, nánar tiltekið austasti hluti hans. Þetta er svæði sem 

stendur autt og hafa hvorki Kópavogsbær né Reykjavík skipulagt starfsemi þar. Svæðið er 

sléttlent, grasi vaxið og mýrlent.  
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4.2.     Lega athugunarsvæðis 
Fossvogur liggur að mestu sem flatlendi á milli Kópavogs og Reykjavíkur. Svæðið afmarkast 

af göngu- og hjólreiðastígum sem liggja þvert og endilangt um Fossvoginn. Leitast var við að 

byggja útikennsluvæði þar sem nokkrir grunnskólar gætu notið góðs af. Í þessu tilviki mun 

svæðið þjóna bæði skólum í Kópavogi og í Reykjavík. (sjá kort „Lega Fossvogsdals“) 

Samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur liggur ekki fyrir samþykkt skipulag fyrir dalinn. Það er 

vilji borgarinnar að auka við fjölbreytni svæðisins til margþættra útivistar, íþrótta starfsemi og 

afþreyingar. Í dag er þetta skilgreint sem almennt útivistarsvæði. Forsendur fyrir því að 

deiliskipuleggja einstök útivistarsvæði eru háðar ýmsum þáttum. Margar kröfur þarf að 

uppfylla og þá sérstaklega um aðgengi, myndun skjóls, landmótun og verndun ef þess er þörf. 

Náttúrufars og útivistarúttektir þurfa að fara fram og tengjast heildarútfærslum útivistarsvæða 

borgarinnar.  

Reykjavíkurborg hefur unnið skýrslu um öll útivistarsvæði í Reykjavík og samkvæmt henni 

telst Fossvogsdalur mótaður á framkvæmdarstigi. Skógrækt er í dalnum, sjór og opin svæði 

liggja þar að.  Ræktað land og graslendi er megin þekjan, engar skráðar fornminjar, 

landhallinn er flatur með vestur og suður hlíðar, heildarstærð 92.8 hektarar, er ekki hluti 

verndarsvæða og ásýndin er ræktað land Mörk svæðisins eru frá Smiðjuhverfi og Grófarhverfi 

í austri og Fossvogsleirum í vestri og frá íbúðabyggð Reykjavíkur í norðri og að íbúðabyggð 

Kópavogs í suðri. (Borgarskipulag Reykjavíkur 1998). 

Innan 1500 metra radíus eru 6 skólar sem gætu nýtt sér svæðið að fullu. Breiðagerðisskóli, 

Réttarholtsskóli, Fossvogsskóli, Digranesskóli, Hjallaskóli og Snælandsskóli. Þessir skólar 

eru í göngu- og hjólafæri frá hönnunarsvæðinu. það þekur um 5 hektara og er 350 metra langt  

þar sem það er lengst. og 168 metrar breitt þar sem það er breiðast, milli norðurs og suðurs..  
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5.     Greiningar   
Greiningarnar voru valdar út frá því hversu miklar upplýsingar mætti nýta við  hönnun og 

skipulag svæðisins, þær eru; staðhættir og saga, aðgengi, veðurfræði og skjólmyndun, 

náttúrufræði, jarðfræði og útivist. 

 

5.1.   Staðhættir/saga   
Eins og fyrr segir liggur Fossvogsdalur frá Fossvogsleirum í vestri að Smiðjuhverfi og 

Grófarhverfi í austri. Hann er miðsvæðis á milli Reykjavíkur í norðri og Kópavogs í suðri. 

Mikið skjól hefur myndast á þessu svæði vegna byggðar og gróðurs sem ná á mörgum stöðum 

upp fyrir húsþök, sem dregur úr vind og veðra ágangi á svæðinu. (Einar Sveinbjörnsson, 

2010). Lögsögumörk liggja að mestu um farveg Fossvogslækjar, sem liggur frá austri til 

vesturs í dalnum. Í dag eru um 80 hektarar notaðir til einhverskonar útivistar og þar af eru 60 

hektarar Kópavogsmegin.  

                  

 

                     Mynd 6. Gamall sveitabær í Kópavogi. Digranesbærinn (Kópavogur 2010) 

Fram til ársins 1975 var stundaður búskapur í dalnum og skiptu nokkrir bæir svæðinu með 

sér. Þetta voru nýbýli staðsett norðan vegar en hann dróg nafn sitt af þeim og var nefndur 

Nýbýlavegur. Má þar nefna Lund, Ástún, Meltungu, Fossvog, Birkihlíð, Snæland og 

Grænahlíð. Enn í dag má sjá hvar landið var nýtt í dalnum og  sjást merki um búskap á 

svæðinu, bæði tún og stórir skurðir (Kópavogur 2010). Bæjarverndarstæði má finna á svæðinu 

sem geyma minjar um gamla tímann. Við Skemmuveg má finna landmerkjahólinn Einbúa, 

þar var höggvið grjót á bænum Meltungu sem átti að fara í undirstöður járnbrautarteinanna á 

milli Kópavogs og Hafnarfjarðar (Ferlir 2010). 
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Aðgengi     5.2 
Fossvogurinn liggur miðsvæðis og tengist öðrum útivistarsvæðum með góðum stígakerfum 

sem liggja um dalinn. Auðvelt er fyrir börn og fullorðna að nálgast svæðið gangandi eða 

hjólandi enda er svæðið eitt mest notaða útvistarsvæði höfuðborgarinnar. Auðveld aðkoma er 

frá Bústaðarveginum á marga vegu. Kópavogsmegin er hægt að nálgast svæðið bæði úr 

túnahverfinu austan íþróttasvæði HK og einnig austast við Kjarrhólmann. Ekki eru til nein 

afmörkuð bílastæði fyrir gesti að svæðinu. Notast mætti við bílastæði við Kjarrhólma og við 

HK svæðið. Reykjavíkurmegin eru nóg af bílastæðum við Víkingsheimilið og við 

Fossvogsskóla. (sjá mynd 7) 
 

 
     Mynd 7. Mynd sem sýnir helstu aðkomuleiðir að svæðinu og hvar bílastæði er að finna (Sara Jóna 2010) 

 

Aðgengi er gott og því auðvelt er að nálgast hönnunarsvæðið. Hægt er að keyra að 

malbikuðum stígum sem liggja  að því sem eru greiðfærir öllum, eins og sjá má á myndum 8 

og 9. Jafnframt er gott aðgengi frá útikennslusvæðinu að Elliðarárdalnum til austurs og að 

Nauthólsvík til vesturs.  
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         Myndir 8 og 9.  Göngustígar í Fossvogsdalnum fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur ( Sara jóna 2010) 

 

Á myndum 10 og 11 má sjá hvar göngu og hjólaleiðir liggja frá skólum í Reykjavík og frá 

Kópavogi. Sýndar eru leiðir sem telja mætti öruggastar og þær sem eru styðstar.  

Göngu- og hjólaleiðir frá, Breiðagerðisskóla, Réttarholtsskóla og Fossvogsskóla að útikennslusvæði

Breiðagerðisskóli 1540 m

895 m
682 m

Réttarholtsskóli 1190 m

Fossvogsskóli 100 m

Styðstu og öruggustu leiðirnar að útikennslusvæðinu frá Breiðagerðisskóla, Réttarholtsskóla og Fossvogsskóla.

Bein lína frá Breiðagerðisskóla, Réttarholtsskóla og Fossvogsskóla að útikennslusvæðinu

Útikennslusvæði

Reykjavík 

           Mynd 10. Leiðir frá Breiðagerðisskóla, Réttarholtsskóla og Fossvogsskóla   (Sara Jóna 2010) 

16 
 



Snælandsskóli 756 m

Digranesskóli 1050 m Hjallaskóli 626 m

Styðstu og öruggustu leiðirnar að útikennslusvæðinu frá Snælandsskóla, Digranesskóla og Hjallaskóla.    

Bein lína að útikennslusvæði frá Snælandsskóla, Digranesskóla og Hjallaskóla.

625 m

765 m

525 m

Göngu- og hjólaleiðir fyrir börn úr Snælandsskóla, Digranesskóla og Hjallaskóla að útikennslusvæði

Undirgöng / 
Nýbýlavegur

Útikennslusvæði 

Kópavogur 

           Mynd 11. Leiðir frá Digranesskóla, Hjallaskóla og Snælandsskóla     (Sara Jóna 2010) 

Vettfangsferðir sýndu að Breiðagerðisskóli og Réttarholtsskóli þurfa að fara yfir umferðagötu. 
Farið er yfir á gönguljósum og við merkta gangbraut. Eftir að komið er yfir Bústaðarveg taka 
við grænir gangar og malbikaðir göngu og hjólastígar alla leið að svæðinu. Fossvogsskóli 
getur gengið eða hjólað án hættu frá bílaumferð. 
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Skólarnir úr Kópavogi þurfa ekki að fara yfir þunga umferðargötur. Digranesskóli og 
Hjallaskóli (sjá mynd 12.1.) fara niður Álfabrekku (sjá mynd 12.2.) og fara í gegnum 
undirgöng sem liggja undir Nýbýlaveg. (sjá mynd 12.3. og 12.4.) Frá undirgöngunum fara þau 
yfir á gangbraut við gatnamót Álfatúns og Kjarrhólma (12.5.) og eru þessar götur báðar 
botnlanga götur. Þar taka síðan við grænir gangar og göngustígar að útikennslusvæðinu. (sjá 
mynd 12.6.) 

 

          Mynd 12 (1-6).  Sýnir leið frá Hjallaskóla í Kópavogi að útikennslusvæði  (Sara Jóna 2010) 
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5.3.     Veðurfar/skjólmyndun 
Eins og áður kom fram hefur byggð og gróður haft 

mjög mikil áhrif á veðurfar í Fossvogsdalnum. 

Hlýrri og gróðursælli staður verður vart fundinn á 

landinu (Einar Sveinbjörnsson 2010). En 

samkvæmt Veðurstofu Íslands eru austlægir vindar 

ríkjandi en Esjan skýlir miðbik 

Reykjavíkursvæðisins fyrir norðan vindum (Einar 

Sveinbjörnsson 2010). Einnig má segja að 

sterkustu vindhviðurnar komi einnig úr 

austanáttinni (sjá mynd 13) þótt hún sé ekki mikil 

(Veðurstofa Íslands 2010). Mikil skógrækt er í sunnanverðum dalnum og á austasta svæðinu. 

Sá trjágróður hjálpar einnig mikið til við að draga úr vindum. (sjá mynd 14)               

 
                Mynd 14.  Göngustígur frá Reykjavík inn á Fossvogsdals svæðið.   Sara jóna 2010. 
 

Skjólmyndun er gríðarlega mikilvæg fyrir okkur sem búum á Íslandi. Ef meira skjól væri fyrir 

sterkum og köldum vindum myndum við hugasanlega verja meiri tíma til útivistar en við 

gerum. Skjól má mynda á margan hátt (sjá myndir 15 og 16) Allt í kringum okkur höfum við 

efnivið t.d timbur, grjót og torf. Þetta er góður og vel nothæfur efniviður til skjólmyndunar. 

 

 

 

 

                     
 Myndir 15 og 16    (Sara Jóna 2010) 
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5.4.     Jarðvegur/jarðfræði 
Fossvogsdalur er flatlendur og er grágrýtið aðal uppistaðan í berggrunninum. Grágrýtið 

myndaðist eftir gos frá Mosfellsheiði og rann það alla leið að dalnum og niður í sjó á síðari 

hluta ísaldar (Kópavogur  2010). Í Fossvogsdal er mikið mýrlendi og voru skurðir grafnir víða 

um dalinn á árum áður, til að þurka graslendi svo nýta mæti það til landbúnaðar. Víða er djúpt  

niður á fast og hafa svæði  um miðbik dalsins ekki verið nýtt. Á höfuðborgarsvæðinu eru 

tvennskonar straumvötn. Fyrst má nefna lindár og læki sem koma frá stórum vatnasviðum. 

Síðan má nefna dragvötn sem koma úr hlíðum dala umhverfis byggðina  Fossvogslækur telst 

til dragvatna en einnig gætir lindarvatns í læknum. Jafnframt  gætir þar áhrifa jaðvarma (sjá 

mynd 17) (Jón S. Ólafsson ofl. 1998) 

                  Mynd  17. Við enda Fossvogs við Blesugróf er jarðvarmi allt að 25 gráður á celcius  
 

Við enda Fossvogs á norðanverðum fjörukambinum má finna mikið af steingerðum skeljum 
og kuðungum, bæði hallloku, kúskel, smyrsling og nákuðung. Fossvogslögin eru mjög 
mikilvæg vegna þess hversu miklar upplýsingar þær veita okkur um sjávarhitann og hvaða 
skeldýr hafa lifað við strendur okkar við ísaldarlok (Árni Hjartarson 1989). Fossvogslögin eru 
frá síðusta jökulskeiði. (sjá mynd 18) 

 

Mynd 18. Fossvogslögin við Háubakka eru setlög frá síðasta jökulskeiði. Liggja frá Nauthólsvík inn að botn 
Fossvogs  (Sara jóna 2010) 
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5.5.     Gróðurfar/dýralíf  
Samansafn af mörgum trjátegundum er að finna í dalnum. Gróðurmiðstöðvar eru við sinn 

hvorn enda dalsins og er verið að búa til trjáasafn austast í dalnum.  

                      

 

 

 

 

 

 
           Mynd19 .Trjágróður sem er við austurenda Fossvogsdals. Fura, aspir og víðir  (Sara Jóna 2010) 

 

Plantað hefur verið mikið af Öspum við íþróttasvæði HK og einnig hefur greni, furu og víði 

verið plantað hér og þar um dalinn. Annars er svæðið graslent með Snarrótarpunti og 

Túnvingli (Kópavogur 2010). Túnvingull er puntgras sem nær 40-80 sm hæð. Punturinn hefur 

yfirleitt fáar greinar sem bera stór smáöx (5-8 blóm). Þau eru gjarnan loðin og raða sér oftast 

upp öðru megin við stöngulinn, þannig að punturinn er afar grannur. Hann er ýmist gráleitur 

eða brúnn á litinn. Blöð túnvinguls eru mjó (0,5-1 mm) og er hann duglegur að mynda 

þéttvaxna hliðarsprota. Snarrótarpuntur er stórvaxið gras sem er algengt um allt land, síst á 

Vestfjörðum og Skaftafellssýslu. Hann vex í gömlum túnum, graslendi, móum og deiglendi 

frá láglendi upp í 700 m hæð (Floraislands.is 2010).  

Fossvogsleirur eru vestasti hluti dalsins, þær eru mjög mikilvægar sem viðkomustaður fyrir 

vaðfugla að vori og hausti. Þar sem trjágróður er þéttur og fjölbreytilegur hafa nokkrar 

tegundir fugla sest þar að. Þar má nefna Skógarþröstinn, Starran, Skógarsnípuna, 

Hrossagaukinn og nokkrar tegundir af öndum. 

Einnig má nefna flækinga eins og Fjallafinkuna 

og Tyrkjadúfuna (Kópavogur 2010). Aðrar 

dýrategundir eru, hagamúsin, rottur niður við 

voginn, flugur, maðkar og skordýr af ýmsum 

tegundum. Áll hefur fundist neðarlega í 

Fossvogslæk ásamt hornsílum 
Mynd 20. Stokkandarpar sem syndir í manngerðri tjörn í 

Fossvogsdalnum (Sara Jóna 2010) 
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5.6.     Útivist  
Svæðið er stórt og mikið notað útivistarsvæði. Hjóla- og göngustígar umlykja svæðið. 
Matjurtagarðar og íþróttaaðstaða er í miðjum dalnum. Í austur endanum eru busl tjarnir og 
trjárækt. Góðar tengingar eru inn á önnur mjög góð útivistarsvæði og leikvelli. (sjá 
útivistarkort vesturhluti og austurhluti) 
Hægt er að ganga eða hjóla að Nauthólsvík, Árbæjarsafni, sundlaug Árbæjar eða Heiðmörk án 
þess að fara yfir umferðagötur.  
Á veturna er dalurinn mikið notaður við  gönguskíða iðkun. 
 Í dag er verið að huga að nýjum framkvæmdum á stígakerfinu. Ætlunin er að búa til sér  
hjólareiðastíg og göngustíg, nú er stígurinn samnýttur fyrir reiðhjóla- og gangandi umferð 
(Reykjavík 2010). Dalurinn er um 2.5 km langur og nær frá Reykjanesbraut að 
Fossvogsleirum handan Kringlumýrarbrautar. Þarna komast  börn og fullorðnir ferða sinna án 
áhyggja af bílaumferð með tilheyrandi hljóð- og lofmengun. Ekki er langt síðan að 
Kópavogsbær hóf uppbyggingu á svæðinu og þá aðallega í vesturhluta dalsin. Stór hluti af 
svæðinu er notaður undir starfsemi Handknattleiksfélag Kópavogs (HK). Þar er rekið öflugt 
og gott íþróttastarf  og með tilkomu bættrar aðstöðu á svæðinu hefur íþróttafélagið vaxið og 
dafnað. 
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6.     Hönnunartillaga af útikennslusvæði 
Uppbygging, útfærsla og hönnun eru þrír þættir sem þurfa að fara saman við hönnun og 

skipulag útivistasvæðis.  

6.1.     Hönnunin 

Innblástur að hönnun verkefnisins er fengin frá „Garden city“ samtökunum sem stofnuð voru 

1898 af Sir Ebenezer Howard í Bretlandi. Samtökin skilgreina hugmynd að sjálfbæru 

hringlaga borgarskipulagi sem tengdist sex grænum jaðarsvæðum. Sporbaugalaga 

samgöngunet gengur svo í gegnum jaðarsvæðin og tengir þau saman, svo allir íbúar hafi 

auðveldan og jafnan aðgang að þeim.  Hverfi hugmyndarinnar voru vel hönnuð og tekið var  

tillit til þarfa þeirrar starfsemi sem þar átti að eiga sér stað, svo sem  iðnaðar og landbúnaðar 

(Sigríður Kristjánsdóttir 2009).  

Hugmynd Howards var að búa til svæði eða hringi þar sem hver starfsemi hafði sitt svæði. Í 

miðjunni var miðborgin sjálf og út frá henni voru tengingar  í grænu svæðin frá íbúðar- og  

iðnaðarhverfum. Á milli voru alltaf græn svæði þar sem fólk gat leitað afþreyingar, frá 

skarkala borgarinnar og mengun iðnaðarsvæðanna.  

Hugmyndin mín er að nota hringlaga formið frá „Garden City“. Notast við miðrými og anga 

sem teygja sig út í kennslusvæðin og mynda hringlaga svæði þar. Garðurinn verður byggður 

upp á gamla máta þar sem íslensk hönnun og byggingarefni verða í fyrirúmi. Íslenskir bjálkar, 

grjót, gróður, torf, mold og sandur verða aðal-uppistaðan á svæðinu, bæði við mannvirkjagerð 

og einnig til skjólmyndunar. Áhersla verður lögð á  trjágróður ásamt  hlaðna grjót- og 

torfveggi. 

NÁTTÚRU-
FRÆÐI STÆRÐFRÆÐI

TUNGUMÁL LÍFSLEIKNI

SAMFÉLAGS-
FRÆÐI

ÍSLENSKA

MIÐ-
RÝMI

 
Mynd 21. Myndin sýnir hvernig kennslusvæðið verður myndað á grunni „Garden city“ módelinu  (Sara jóna 

2010) 
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6.2.     Hönnunarforsendur 
Svæðið sjálft liggur á tiltölulega flötu landi. Fylla þarf upp í gamla framræsluskurði og leiða 

vatni úr þeim í tjörnina eða í lækinn. Aðaláherslur við hönnun svæðisins eru að mynda gott 

skjól, þannig að sem flestir geti notið þess í leik eða starfi. Ýmis gróður verður notaður, 

steinveggir verða hlaðnir og drumbar notaðir á til þess gerðum svæðum.  Að auki verða 

malbikaðir aðalstígar sem liggja frá aðkomuleiðunum fjórum að miðrýminu. (sjá mynd 7) 

Þaðan  skiptist svæðið upp í sex svæði sem þjóna hvert um sig sinni kennslugrein: 

samfélagsfræði, íslensku, tungumálum, lífsleikni, stærðfræði og náttúrufræði. Á norðanverðu 

svæðinu verða svo  afmörkuð drumbasvæði. (sjá mynd 22) 
 

1. NÁTTÚRUFRÆÐI
2. TUNGUMÁL
3. SAMFÉLAGSFRÆÐI
4. STÆRÐFRÆÐI
5. LÍFSLEIKNI
6. ÍSLENSKA

1.

2.3.

4.

5. 6.

7.

8.

7.    DRUMBASVÆÐI
8.    MIÐRÝMI

Mynd 22. Sýnir hugmynd að 6 námssvæðum  hver með sitt rými ásamt drumbasvæði og miðrými (Sara jóna 

2010) 
Náttúrufræðisvæðið verður útbúið með tjörn, brú og tveimur skýlum. Trjágróður verður að 

mestu við austur hliðina á svæðinu. Tungumálasvæðið verður með trépalli þar sem börnin 

geta setið og unnið verkefnin sín. Samfélagsfræðisvæðið verður í suðurhlutanum og mun 

geyma sex skýli, hvert og eitt skýli verður búið kennslutækjum fyrir ýmsar samfélagsgreinar.  

Þar má notast við hringþjálfun með skiptingu barnanna upp í hópa.  

Næst við samfélagsgreinarnar er stærðfræðisvæðið. Þar verður eitt stórt hringlaga skýli og 

drumbar til talninga og mælinga. Lífsleiknin kemur þar næst og þar mun geta ýmsra 

skemmtilegra og uppbyggilegra verkefna. Þar verður jafnframt pallur og bekkir fyrir 

áhorfendur, aðstaða fyrir eldstæði og skýli til að matast inni í þurfi að forðast ofankomu. Þar 

næst kemur Íslenskusvæðið. Drumbasvæðið er frjálst svæði ásamt miðrýminu. Í miðrýminu 

eru stórir kofar með miklu gólfplássi ásamt pöllum. 
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6.2.1.     Stígakerfi  
Umhverfis svæðið eins og það lítur út í dag eru stígar sem eru malbikaðir og tengjast aðal 

útivistarstíg Fossvogsdals. Hann liggur frá Elliðaárdalnum að Fossvogsleirum og að 

Nauthólsvík. Þaðan sem leið liggur í vesturbæ Reykjavíkur og  á Seltjarnarnes. Í austur liggur 

hann inn Elliðaárdalinn og í Heiðmörk meðfram græna treflinum. Þannig tengist 

hönnunarsvæðið í Fossvogsdal fjölsóttustu útivistarsvæðum landsins. Fleiri stígar liggja að 

því, tveir frá Kópavogi og tveir Reykjavíkur megin. Frá Kópavogi við enda Kjarrhólma og við 

íþróttasvæði HK og Reykjavíkur megin við Víkingsheimilið og frá Fossvogsskóla (sjá mynd 

7) Stígar innan svæðisins verða úr tvennskonar efnum. Annars vegar verða aðalstígarnir 

malbikaðir eins og stígarnir sem umlykja svæðið, hins vegar verða minni stígarnir á svæðinu 

úr trjákurli. (sjá mynd 23) Tengingar verða á milli allra svæðanna og frá miðrýminu. Breidd 

aðalstíganna verða 3 metrar og minni kurluðu stígarnir 2 metrar. 

 
Mynd 23. Sýnir tvennskonar tilgang trjákurlsins. Annars vegar til göngustígagerðar og hins vegar sem 

öryggisundirlag fyrir leiktæki  (Sara Jóna 2010) 

 

6.2.2     Aðkoma 
Aðkoma að svæðinu verður á fimm vegu. Ein sem snýr í átt að Fossvogsskóla, önnur sem 

snýr að Víkingssvæðinu, þriðja sem snýr að austur enda Kjahólmans  fjórða snýr að vestur 

enda Kjarrhólma og  fimmta er frá íþróttasvæði HK í Kópavogi. Að þessum aðkomum liggur 

nú þegar stígakerfi þannig að engin breyting verður gerð á þeim, til viðbótar verður svo gert 

ráð fyrir einni hjólastólafærri aðkomu fyrir þá nemendur sem á því þurfa að halda. Bílastæði 

eru við allar þessar aðkomur.  
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6.2.3.     Salerni og inni aðstaða  
Leitast verður eftir því að fá afnot hjá Knattspyrnufélaginu Víkingi sem staðsett er við hlið 

svæðissins og hins vegar hjá Fossvogsskóla. Þar geta nemendur komist í skjól og notað 

salerni ef þörf er á.  

6.3.      Útfærslur 

6.3.1.   Gróður  
Þar sem fyrirhugað svæði verður að mestu notað af skólanemum verða gróðursettar og 

ræktaðar plöntur sem eru hættulausar þeim. Trjám verður skipt upp í þrjá flokka, jarðlægan 

gróður, runna og hærri tré. Slitsterk lóð með þolinn gróður og náttúrulegu yfirbragði. Lág og 

hávaxinn fjölæringabeð, sígrænt í kerum, runnabeð og stök tré. Meðal hávaxinn runni er 

góður efniviður í veggi svæðisins ásamt því að skipta svæðinu í rými. Trjágróður dregur úr 

vindálagi, dregur úr vindhraða og slær á vindstrengi. Trjágróður dregur einnig mjög mikið úr 

áhrifum mengunar og þá sérstaklega svifryki. Gott er að nota sýrenur og toppa því þeir eru 

lagnlífir og endingargóðir. Einnig verður mikið um náttúrulega vaxna runna í limgerðum sem 

myndi spara vinnu við umhirðu. Gróðureiningum er skipt niður í rýmiseindir, skífueindir og 

flatareindir (Samson B. Harðarson  2009).  
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6.3.2.     Tegundaflóra 
Rýmistegundir eru hávaxinn tré ýmist sígræn eða lauftré. Mynda verulega gott skjól með 

rýmiseindum og botngróðri. Einnig er gott að hafa blöndu af  barrtrjám og lauftrjám þannig að 

skjól verði til staðar eftir að lauftréin fella laufin á haustin. Alaskaösp Salix alaxensis, 

evrópulerki Larix decidua, blágreni og rauðgreni Picea engelmannii og Picea abies, stafafura 

Pinus contorta, gráelri Alnus incana og garðahlynur acer pseudoplatanus. (sjá mynd 24) 

                           Mynd 24. Grunn tegundirnar í rýmiseindum svæðisins  (Sara jóna 2010) 

RÝMIS-
EINDIR

ÖSP

HLYNUR

ELRI

LERKI

FURA

GRENI
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Skífueindir eru lágvaxnir runnar eða runnaþyrpingar. Þeir eru þéttir í sér og mynda fína veggi 

í görðum. Á svæðinu verður notast við rifsberjarunna Ribes rubrum, ilmbjörk Betula 

pubescens, sólber Ribes nigrum, fagursýrena Syringa x prestoniae, sunnukvistur Spirea 

nipponica, klukkutoppur Lonicera hispida og byrki Betula nana. (sjá mynd 25) 

 

                  
 Mynd 25. Grunneingingar gróðurs í skífueindum á útivistarsvæðinu  (Sara jóna 2010) 

SKÍFU-
EINDIR

RIFS

SÍRENA
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KVISTUR
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Flatareindir eru svæði þar sem gróður þekur yfirborð að mestu og er ekki hávaxinn. Eindirnar 

mynda rými á jörðunni. Á svæðinu verða laukar af ýmsum gerðum, himalajaeinir Juniperus 

squamata, skriðmispill Cotoneaster adpressus, hélurifs Ribes laxiflorum, skriðvíðir Salix 

repens og sunnu-kvistur Spirea nipponica. Allt eru þetta lágvaxnar plöntur og harðgerðar 

(Samson B. Harðarson  2009). (sjá mynd 26) 

                        
    Mynd 26. Grunneingar gróðurs í flatareindum á útivistarsvæðinu  ( Sara jóna 2010) 
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6.3.3.     Merking trjáa  
Hugmynd er að merkja helstu tegundir trjáa og hvenær þau voru gróðursett. Þetta myndi auka 

fræðslugildi svæðisins. Einnig er hugmynd að setja upp trjáasafn. Flokka tegundir og búa til 

upplýsinga platta um tréin.  

6.4.     Uppbygging  

6.4.1.  Tjörn  
Vatn getur haft mikið aðdráttarafl bæði fyrir unga sem aldna. Fengið verður vatn úr 

Fossvogslæknum og framræsluskurðum til þess að búa til tjörn. Tjörn myndi laða að fugla og 

vera til yndisauka fyrir alla. Svæðið er mýrlent og tilvalið er að moka ofan í einhverja af 

þessum fjölmörgu skurðum og búa til smá votlendi svo fuglar flykkist að. Votlendi er 

mikilvægt búsvæði fugla og plantna og fjölmargar tegundir byggja  tilvist sína á því. Aukning 

yrði á líffræðilegri fjölbreytni svæðisins og þar með auka útivistargildi þess. 

  
            Mynd 27. Manngerð tjörn sem hentar vel á náttúrufræði svæðið  (Sara Jóna 2010) 
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6.4.2.     Skjólmyndun  
Mikill ávinningur yrði af skjólmyndun sem er nauðsynleg á Íslandi til að geta notið útiveru til 

fullnustu. Skjólmyndun hefur áhrif á útlit svæðis, gróður, mannlíf og mannvirki. Svokölluð 

gluggaveður á Íslandi er þekkt fyrirbæri, þar sem sólin skín sínu skærasta, en erfitt getur verið 

njóta hennar sökum ískaldra vinda. Sól og skjól hvetur til útiveru og er forsenda þægilegrar 

útivistar. Sólin stuðlar að vellíðan og bættri lílamlegri og andlegri heilsu okkar (Sigurður 

Harðarson 2004).  

 

      Myndir 28 og 29.  Notkunarmöguleikar á drumbum bæði sem skjólvirki og sem leiktæki (Sara Jóna 2010) 

Til skjólmyndunar má notast við fjölbreyttan efnivið. Við hönnun útikennslusvæðisins er 

ætlunin að notast við íslenskan náttúrulegan efnivið.  

Eins og áður hefur verið komið inn á þá er ekki mikið um ofsaveður í Fossvogsdalnum. Hann 

er þekktur fyrir sitt góða og hlýja nærveður, þar sem byggðin og gróðurinn hjálpar þar mikið 

til. Utan um svæðið sjálft verður komið fyrir öspum, greni og furu. Við austanvert svæðið er 

ætlunin að gróðursetja nokkrar tegundir bæði til skjólamyndunar fyrir austan áttinni og til 

fróðleiks og upplifunar fyrir börnin. Inn á svæðinu sjálfu verða skilrúm á milli minni svæða. 

Aðal uppistaða skilrúmanna  verða úr grjóti, torfhleðslum, drumbum og gróðri. (sjá mynd 29) 

Einstaka svæði munu hafa mannvirki sem hafa að geyma skjól fyrir ofankomu. (sjá mynd 27) 

Miðrýmið verður einskonar alrými og  mun afmarkast af grjóthleðslum og drumbum sem 

munu virka eins og uppistaða veggja og þaks (Sigurður Harðarson 2004). Lítil sem engin 

skuggamyndun mun vera á svæðinu þar sem hærstu trjánum verður plantað í norðri og austri. 
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  Mynd 30. Mynd af hlöðnum steinvegg með torfi       ( Sara Jóna 2010) 
 

6.4.3.     Efniviður/tækjabúnaður 
Eins og fyrr segir verður efniviður sóttur úr viðjum náttúru Íslands. Grjót, torf, rekaviður frá 

vestfjörðum, mold og sandu. Jafnframt verður notast við járn og aðra málma til styrkingar. 

Notast verður við gömlu góðu hleðslurnar með torfi og grjóti. (sjá mynd 29) Þessar hleðslur 

munu afmarka, skýla og gagnast sem veggir á svæðinu ásamt rekaviðinum og gróðri. 

Rekaviðurinn verður notaður í æfingatæki og til uppbyggingar á mannvirkjum. (sjá mynd 28) 

Gengið er út frá því að gott skjól myndist á öllu svæðinu þannig að sem mestu verði náð út úr 

útiveru nemenda.  

6.5.     Tillagan 
Tillagan af útikennslusvæðinu verður sett fram í fylgiskjali „Heildarkort“. Öllum svæðum 

verða gerð góð skil.  
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Niðurstöður 
Heilsan er líklega það mikilvægasta sem hver einstaklingur á. Líkamleg- og andleg heilsa 

tengist órúfanlegum böndum og er undirstaðan sem tryggir okkur möguleika á að eiga 

hamingjuríkt og heilbrigt líf. Fæstum dylst að heilsufar barna og ungmenna er auðlind sem 

seint verður metin til fjár. Í nútímasamfélagi fer síflellt minni tími í heilsurækt þessa 

aldurshóps, enda áreiti og  samkeppni við margskonar afþreyingu hörð. Útivera og hreyfing 

virðist vera að láta undan í  samkeppni við tölvuleiki og sjónvarp. Þessi neikvæða þróun og 

minni útivera, birtast oft hjá börnum í lélegri samhæfingu, stirðleika, litlu úthaldi, óæskilegri 

líkamsreisn og offitu. 

Börnin ættu ekki að fara á mis við þá vellíðan sem útivera getur fært þeim. 

Útikennslusvæðið er á skjólsælum og fjölförnum stað. Umhverfið er sléttlent og auðvelt að 

móta án mikils tilkostnaðar. Náttúrulegt yfirbragð þess kallar á íslenskan efnivið: timbur, 

grjót, torf og gróður. Svæðið fellur vel að annarri starfsemi sem nú þegar er í dalnum svo sem: 

íþróttastarfsemi, ræktunargörðum, smíðavöllum, leikvöllum, stígum og tjörnum. Tengingar 

við önnur svæði eru góðar og ekki þarf að þvera umferðargötur til að nálgast þau.  

Margir skólar í nágrenni svæðisins gætu einnig notað það vegna kjörstaðsetningar og hversu 

auðvelt aðgengi er fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. 

Fá eða nokkur svæði hér á Íslandi hafa verið hönnuð frá grunni, sem sérstökt útikennslusvæði 

og verið skipt niður með tilliti til sér svæða fyrir hverja námsgrein. Svæðin eiga að hjálpa 

kennurum  og nemendum við námseferlið og styðja við námsgreinarnar hverju sinni. Föst eða 

hreyfanleg tæki verða til staðar sem  gerð væru úr náttúrulegum efnum, sem myndu stuðla að 

skemmtilegri nálgun viðfangsefna. Gróður, hlaðnir steinveggir og drumbar hjálpa til við að 

skapa næði og aðgreiningu milli svæða og frá veðri, vindum og hljóðmengun. 

Með tilkomu útikennslusvæðis í Fossvogsdalnum  munu  líkur á aukinni hreyfingu og útiveru 

nemenda í sex skólum í nágrenni þess vaxa til muna. Foreldrar, kennarar, skólastjórnendur og 

ráðamenn þurfa að snúa vörn í sókn og taka á þessu nútíma vandamáli. Hvetjum ungviðið  til 

meiri útiveru á jákvæðan og þægilegan hátt og búum þeim bjartari framtíð, því lengi býr að 

fyrstu gerð. 
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Umræður  
Með útiveru tengjast börn leik og hreyfingu órjúfanlegum böndum. Þau verða frjáls og óheft 

og þá sérstaklega í grófhreyfingum sem oft er ekki velkomin í hefðbundið kennsluumhverfi 

skólans. Með því að tengja óhefta og frjálsa líkamsbeytingu við nám, gefur það börnunum 

annað sjónarhorn og tilbreytingu á lærdóm. Þau nálgast hluti á annan hátt en þau gera inni. 

Þau taka sjálfstæðar og dirfskufullar ákvarðanir, örva skilningarvit, öðlast hraustlegra útlit, 

þjálfa hreyfingu og upplifa náttúruna í nálægð.  

Við búum á norðlægum slóðum með þeim takmörkum og vandamálum sem því veðurfari 

fylgir. Þess vegna er ekki alltaf ákjósanlegt að vera úti nema aðstæður séu fyrir hendi. Fyrri 

rannsóknir sem vitnað hefur verið í, benda til mikilvægi útiveru og hreyfingar fyrir börnin. Í 

sumum vestrænum ríkjum er yfir þyngd barna orðið mikið vandamál, kannanir á Íslandi sýna 

að með hverju ári sem líður minnkar útivera barna og fleiri börn eru komin í vanda með 

líkamsþyngd sína.  

Útikennsla er miklu meira en kennsla í almennum fræðum, hún eykur útiveru og hreyfingu. 

Því ekki að sameina hvorutveggja undir einn hatt.  

Fossvogsdalur er miðstöð útivista og hefur allt að bera til þess að þar myndist veðrátta sem er 

ákjósanleg fyrir útivist og útiveru. Staðsetning útikennslusvæðisins er tilvalinn vegna legu 

dalsins og vegna útivistar möguleikanna allt um kring. Möguleikarnir eru óþrjótandi og 

engum ætti að leiðast. Þarna gæti orðið paradís hvers kennara sem hyggur á útikennslu og 

ekki síst fyrir nemendur.  

Hugmynd og innblástur að hönnun svæðisins kemur frá Bretlandi og tengist verkefninu á 

tvennan hátt. Í fyrsta lagi var Ebenezer Howard frumkvöðull með „Garden city“ verkefni sitt,  

þar sem hann hugsaði um heilsu og líf þeirra sem áttu að njóta hans hugmynda. Hönnunin 

gekk út á hringlaga form eða svæði sem höfðu hvert sitt hlutverk og tengdust hvert öðru. 

Hugsjón Howards var að stuðla að bættum lífsskylirðum með útivist og segja má að þetta 

verkefni geri það sama. 

Uppbygging og hönnun á svæði sem markvist mun stuðla að aukinni útikennslu og útiveru 

barna er þarft verkefni fyrir bæjarfélög.  
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