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Ágrip 

Þetta lokaverkefni er í tveimur hlutum. Annars vegar er fjallað um gildi 
og kosti útikennslu og útináms fyrir grunnskólanema, einkum í tengslum 
við kennslu í líffræði og umhverfismennt. Hins vegar var unnið námsefni 
sem er miðað við útikennslu í kringum Ástjörn í Hafnarfirði. Í fræðilegu 
greinargerðinni er fjallað um gildi útikennslu, þær námskenningar sem 
liggja að baki og hvað rannsóknir segja um gildi hennar. Þá er fjallað um 
þá kennsluhætti sem liggja að baki samningu og uppsetningu 
kennsluverkefnanna. 

Útikennsla og útinám veita nemendum upplifun af náttúrunni og ýta 
undir frekari tengsl við umhverfið. Niðurstöður rannsókna gefa til kynna 
að útikennsla stuðli bæði að auknu námi og efli vit- og félagsþroska 
nemenda. Einnig ýtir útikennsla undir aukna hreyfingu nemenda sem 
hefur jákvæð áhrif á heilsu þeirra. 

Verkefnin eru flokkuð í þrennt eftir aldri nemenda. Þau eru byggð upp 
í anda svo kallaðrar 5K kennsluaðferðar (e.5E model). Miðað er við 5 
þætti í skipulaginu; kveikja, könnunarleiðangur, koma í skilning um, að 
kafað sé dýpra í efnið og að kunnáttan sé metin. Í seinni hlutanum er 
einnig að finna ítarefni og tilvísanir í efni um viðfangsefni verkefnanna 
og ætlað til stuðnings fyrir kennara. Að síðustu er gerð grein fyrir 
viðhorfskönnun sem lögð var fyrir kennara Áslandsskóla. Könnunin gaf 
til kynna að námsefni fyrir útikennslu í nágrenni skólans skorti en einnig 
að kennararnir vilji auka útikennslu við skólann. 

Markmið verkefnisins er að ýta undir fræðilega umfjöllun um gildi og 
kosti útikennslu, ásamt því að tengja námskenningar þeim 
kennsluaðferðum sem eru algengar í náttúrufræðikennslu. Lokaverkefnið 
er innlegg í umræðu um útikennslu og nýtist vonandi til umbóta og nýrra 
hugmynda á þeim vettvangi. Verkefnin eru samin með Áslandsskóla í 
Hafnarfirði huga, en auðvelt er að aðlaga þau að öðru umhverfi. Það er 
von mín að þau verði kennurum hvatning og innblástur til frekari 
útikennslu.
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Abstract 

Outdoor education in natural science based on the 5E model  

 

This M.Ed thesis is in two parts. Firstly, it discusses the value and 
benefits of outdoor teaching and learning for primary and secondary 
students, especially in regards to teaching biology and for the 
environment awareness. Secondly, curriculum material was developed 
that was aimed at outdoor teaching around the pond Ástjörn in 
Hafnarfjörður. 

The theoretical aspect of this project is covered in the first part and 
concerns outdoor education; its value, what research has been made on 
those values, the learning theory on which it is based, and the teaching 
methods which were used in creating and developing the learning tasks 
and the curriculum material. Outdoor learning provides learners with a 
firsthand experience of nature and further reinforces the connection 
between what learners learn in school and the environment. Research has 
shown that outdoor learning adds to previous learning and strengthens 
learners’ cognitive and social maturity. 

The second part is further divided into three sections. First, 
assignments are presented for three age classes. They are based on the so 
called 5E model. This teaching method is divided into the following five 
phases; engagement, exploration, explanation, elaboration and evaluation. 
Secondly, both text and a list of further reading on the topics at hand are 
provided. This is aimed as a benefit for the teacher. At last, this paper 
provides the results of an opinion survey made with the teachers of 
Áslandsskóli. The results showed that there is a need for learning material 
for outdoor learning in the school’s environment and a desire to further 
encourage outdoor teaching in the school. 

The objective of this project is to encourage theoretical discussions 
about the values and the benefits of outdoor teaching as well as 
connecting the theoretical aspects of natural science teaching to the 
practical side. This thesis is intended to encourage both discussion on 
outdoor teaching and its practice. The assignments were designed with 
Áslandsskóli in mind, but it is possible to adapt them to other 
environments. It is my hope that this work will motivate teachers to teach 
more outdoors. 
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1  Inngangur 

Margir hafa þörf á að hafa einhvers konar samneyti við náttúruna, með 
því að umgangast og horfa á dýr og plöntur og/eða með því að ganga á 
fjöll eða veiða í vötnum. Þó þorri manna búi nú í þéttbýli fjarri 
náttúrulegu umhverfi þá hefur sá tími varað stutt miðað við þann tíma 
sem lífstíll og afkoma mannsins hefur mótast af duttlungum 
náttúruaflanna (Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob Líndal, 2010). 

Margir hafa áhyggjur af því að börn séu að fjarlægjast náttúrulegt 
umhverfi og þar með missa af þeim tækifærum sem gefast til þess að fá 
að upplifa náttúruna á eigin skinni. Mörg börn eyða miklum tíma 
innandyra, hvort sem það er í skólanum eða heima fyrir og einnig eru 
raftæki orðin vinsæl afþreying s.s. tölvur, sjónvarp og fleira. Bandaríski 
blaðamaðurinn Richard Louv er einn þeirra áhyggjufullu og telur hann 
þessa fjarlægð við náttúru valda nokkurs konar röskun hjá börnum (e. 
nature deficit disorder). Hann hefur verið ötull talsmaður þess að færa 
börnin aftur nær náttúrulegu umhverfi og hefur meðal annars gefið út 
vinsæla bók þar sem hann dregur saman rannsóknir sem sýna fram á kosti 
þess að börn myndi tengsl við náttúrulegt umhverfi (Louv, 2008). 
Niðurstöður rannsókna gefa meðal annars vísbendingar um að útikennsla 
efli hugtakaskilning nemenda á hugtökum náttúruvísindanna ásamt því að 
efla nám þeirra og áhuga á viðfangsefninu (Louv, 2008:208). Nemendur 
eyða að jafnaði einum þriðja af vökutíma sínum í skólanum sem er því 
ákjósanlegur vettvangur til þess veita nemendum tækifæri til að mynda 
tengsl við náttúrulegt umhverfi með útikennslu. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um útikennslu í náttúrulegu umhverfi 
sem hluta af námi grunnskólabarna í náttúrufræði. Útikennsla býður upp á 
fjölbreytni bæði fyrir kennara og nemendur, eykur hreyfingu og útiveru 
nemenda og er viðbót við það nám sem nemendur stunda í 
kennslustofum. Nemendur fá að upplifa náttúruna á eigin skinni og öðlast 
reynslu af viðfangsefnum kennslunnar frá fyrstu hendi. Hugmyndir 
námssálfræðinganna John Dewey (1859-1952), Jean Piaget (1896-1980) 
og Lev Vygotsky (1896-1980) eru kannaðar og eru notaðar við 
rökstuðning fyrir þeirri kennsluaðferð sem höfundur notar og telur sérlega 
heppilega í þessu samhengi. Dewey, Piaget og Vygotsky voru allir 
sammála því að nemendur þurfi að vera virkir í eigin þekkingarleit og að í 
námi þyrftu nemendur að framkvæma rannsóknir til að byggja upp eigin 
þekkingu. Dewey lagði áherslu á áþreifanleg viðfangsefni í rannsóknum 
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(Myhre, 2001:174), Piaget lagði áherslu á notkun skynfæra við 
rannsóknir (Feldman, 1998:8) og Vygotsky lagði áherslu á samskipti og 
notkun tungumáls við rannsóknir (Shaffer og Kipp, 2007:287).  

Með ritgerðinni fylgja kennsluverkefni sem sýna hvernig hægt er að 
skipuleggja kennslu í náttúrufræði með 5K kennsluaðferð (e. 5E model). 
Hugmyndir fyrrgreindra fræðimanna Dewey, Piaget og Vygotsky styðja 
valið á þeirri kennsluaðferð. Með 5K kennsluaðferðinni er reynt að ýta 
undir eðlislæga forvitni nemenda fyrir viðfangsefnum náttúrufræðinnar 
og draga úr ranghugmyndum þeirra. Með aðferðinni er lögð áhersla á 
rannsóknarvinnu nemendanna sjálfra og er útikennsla því sérlega hentug 
þar sem hún veitir þeim beina reynslu af viðfangsefninu. 5K 
kennsluaðferðin skiptist í fimm þrep. Á fyrsta þrepi er sett fram kveikja 
sem vekur athygli og áhuga nemenda fyrir viðfangsefninu. Á öðru þrepi 
er könnunarleiðangur með áherslu á verklega kennslu. Á þriðja þrepi er 
markmiðið að koma nemendum í skilning um þau hugtök sem kennarinn 
vill að nemendur hafi þekkingu á og geti beitt við vinnslu verkefnanna. Á 
fjórða þrepi er kafað dýpra og þar fá nemendur aukna þjálfun við notkun 
á hugtökunum og læra að beita þeim á líkar en aðrar aðstæður. Að lokum 
er kunnátta nemenda metin. 

Jafnframt er fjallað um ýmis atriði sem kennari þarf almennt að hafa í 
huga við útikennslu. Kennari þarf að kynna fyrir nemendum viðfangsefni 
kennslunnar áður en farið er af stað út í náttúruna til að nemendur hafi 
meiri vitneskju um til hvers sé ætlast af þeim. Kennari þarf jafnframt að 
undirbúa útikennsluna vandlega, taka með þau verkfæri og gögn sem 
nauðsynlegt er að hafa við höndina við vinnu verkefnanna úti við og 
skipuleggja hvernig nemendur komast á staðinn. Hafa þarf í huga að 
hugsanlega þarf að nota aðrar aðferðir við bekkjarstjórnun úti en inni, til 
dæmis með flautu. Kennari þarf jafnframt að upplýsa nemendur um á 
hvaða svæðum þeir eiga og mega vera meðan á kennslunni stendur. Sum 
verkefni henta fyrir einstaklingsvinnu, önnur hópavinnu. Alltaf er 
mikilvægt að kennari þjálfi nemendurna sína í vinnubrögðum útikennslu 
áður en farið er í flóknari verkefni. Almennt má segja að vettvangsferðir 
eða útikennsla krefjist ekki meiri undirbúnings en önnur kennsla, aðeins 
öðruvísi undirbúnings. 

Ég valdi þetta viðfangsefni þar sem mig hefur langað að auka hlut 
útikennslu í minni kennslu í náttúrufræði. Einnig kom fram í 
viðhorfskönnun meðal kennara Áslandsskóla, sem var gerð í tengslum 
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við þessa ritgerð, vilji þeirra til að kenna meira úti en þeir gera núna. 
Helstu hindranirnar að mati kennaranna eru í fyrsta lagi skortur á 
skipulögðu námsefni í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og í öðru 
lagi að erfitt er að finna upphafspunkt. Í Áslandsskóla er mjög stutt út í 
náttúrulegt umhverfi við Ástjörn og því voru kennsluverkefnin samin 
með það svæði í huga en auðvelt er að aðlaga þau að öðrum svæðum. 
Verkefnin eru fyrir öll stig grunnskólans og eru átta talsins, þrjú fyrir 
yngsta stig, tvö fyrir miðstig og þrjú fyrir unglingastig. Þau eru öll miðuð 
við viðfangsefni líffræðinnar með áherslu á tengsl í náttúrunni og tengsl 
manns og náttúru og falla því einnig undir svið umhverfismenntar. Von 
mín er sú að þessi verkefni auðveldi samkennurum mínum að stunda 
markvissa útikennslu og þeir nýti betur þá náttúruperlu sem Ástjörn og 
umhverfi hennar er. 
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2 Nám og kennsla undir berum himni  

2.1 Skilgreiningar á hugtökum  

Til þess að geta útskýrt hvað felst í kennslu og námi utandyra er 
nauðsynlegt að skilgreina fyrst þau hugtök sem koma þar við sögu. 
Útikennsla, útinám og útiskóli eru hugtök sem hafa verið notuð sem 
þýðing á enska hugtakinu outdoor education. Framangreind orð sem 
notuð hafa verið til þýðingar hafa þó ekki sömu merkinguna og því miður 
hefur notkun þeirra verið nokkuð á reiki. Með því að bæta við forskeytinu 
úti- við nám og kennsla er eingöngu verið að tilgreina staðsetninguna sem 
námið og kennslan á sér stað á. Hugtakið „outdoor education“ er 
víðtækara en hugtökin útikennsla og útinám þar sem það þýðir í raun 
útimenntun. Hugtakið menntun nær yfir mun meira en eingöngu lærdóm 
á tilteknum námsgreinum eins og til dæmis náttúrufræði (Atli Harðarson, 
2002). Menntun getur átt sér stað bæði úti og inni, í gegnum kennslu eða 
aðra reynslu sem einstaklingar verða fyrir. Í gegnum þá reynslu öðlast 
einstaklingurinn menntun í þáttum eins og smekkvísi, víðsýni og/eða 
hagleik (Atli Harðarson, 2002). Menntun er bæði fólgin í að læra um 
hugtök og staðreyndir og að mynda sér viðhorf, skoðanir og víðsýni 
gagnvart ýmsu sem þeir reyna. Líklegra er að nemendur myndi sér 
jákvæð viðhorf gagnvart náttúrunni fái þeir jákvæða reynslu af henni. 

Á Norðurlöndunum hafa svipuð hugtök yfir útikennslu og útinám 
verið notuð og hér á landi. Í Noregi hefur hugtakið útiskóli (n. uteskole) 
verið notað yfir kennslu úti undir berum himni. Arne Nikolaisen Jordet 
(2003:24) skilgreindi hugtakið þannig að hluti kennslunnar sé fluttur út í 
nágrenni skólans þar sem skipulögð vinna fari fram. Þar fá nemendur 
tækifæri til þess að vinna með öðrum og nota líkama og skynfæri til þess 
að öðlast persónulega og beina reynslu af viðfangsefnum kennslunnar. 
Útiveran veiti þeim ný tækifæri til náms þar sem upplifun ýtir undir 
sköpun og forvitni er svalað á fyrirbærum sem þeir hafa ekki beinan 
aðgang að í námi innandyra. Danir hafa farið svipaða leið og Norðmenn 
og nota einnig hugtakið útiskóli (d. udeskole) og horfa þeir til Noregs í 
þeim efnum og Svíar notast við hugtakið „utomhuspedagogik“ yfir 
útikennslu (Nikolaisen Jordet, 2009). 

Form útikennslu eru ótal mörg, svo sem vettvangsferðir þar sem farið 
er í lengri og styttri ferðir frá skóla, útikennsla í nærumhverfi skólans og 
útikennsla í sérstökum útikennslustofum og verður fjallað ítarlegar um 
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útikennslustofur í kafla 2.5. Kennslan er ekki alltaf í höndum kennarans 
því stundum taka aðrir aðilar en kennarinn á móti nemendum og sjá um 
fræðsluna vegna sérfræðiþekkingar sinnar. Því má segja að útikennsla sé 
frekar vinnuaðferð en kennsluaðferð þar sem kennarar beita mismunandi 
kennsluaðferðum til þess að ná þeim markmiðum sem stefnt er að hverju 
sinni (Nikolaisen Jordet, 2009). 

Mörg önnur hugtök hafa verið notuð yfir kennslu og nám úti en þau 
eru flest sérhæfðari en áður skilgreind hugtök. Umhverfismennt (e. 
environmental education) er eitt þeirra hugtaka. Umhverfismennt felur í 
sér nám og kennslu um umhverfið en ekki beinlínis að hún þurfi að eiga 
sér stað utandyra (Ford, 1986). Einnig snýr hún yfirleitt eingöngu að 
greinum eins og náttúrufræði eða samfélagsfræði, en með útikennslu er í 
raun hægt að kenna svo til allar námsgreinar grunnskólans. Í 
Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2007 er umhverfismennt sett í flokk 
með náttúrufræði. Önnur hugtök sem hafa verið notuð í tengslum við nám 
og kennslu úti eru til dæmis ævintýranám (e. adventure education) en það 
tengist meira ferðalögum, til dæmis fjallgöngu og skíðaferðum (Ford, 
1986), skólabúðir (e. resident outdoor school) en það felur yfirleitt í sér 
gistingu og geta sumarbúðir fallið þar undir. Einnig blanda sumir 
hugtökunum umhverfisvernd (e. conservation education) og 
umhverfistúlkun (e. environmental interpretation) við útinám en þau 
hugtök tengjast sérstaklega menntun til sjálfbærrar þróunar sem fjallað 
verður um í kafla 2.4. 

Umhverfisvitund er hugtak sem tengist oft markmiðum útikennslu og 
útináms og er ein forsenda umhverfisverndar og menntunar til sjálfbærrar 
þróunar. Hugtakið kemur fyrir í Aðalnámskrá grunnskóla, 
samfélagsgreinar (2007:9). Þar er það skilgreint svo: „umhverfisvitund 
felst í að þekkja umhverfi sitt, bera umhyggju fyrir því og hæfileika til að 
greina samhengi mannlegra athafna og náttúru“. Náttúrutúlkun er annað 
hugtak sem oft er vísað til þegar fjallað er um inntak útikennslu en það er 
upplifun hvers og eins á náttúrunni með því að skynja, njóta, skoða og 
skilja hana. Þessi tvö hugtök, náttúrutúlkun og umhverfisvitund, eru 
tengd að því leyti að ef einstaklingar eiga að læra að bera umhyggju fyrir 
umhverfi sínu og meta gildi þess verða þeir að öðlast góða reynslu af 
náttúrulegu umhverfi (White, 2004). Það er forsenda þess að þeir vilji 
leggja eitthvað á sig til þess að ganga vel um náttúruna og til þess að 
vernda hana. Í umgengi við umhverfi eða náttúru er oft velt upp 
siðfræðilegum spurningum á borð við hvort vegi þyngra, hagsmunir og 
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réttur manna eða lífvera eða jafnvel heilla vistkerfa (Páll 
Skúlason,1998:12). Ágreiningur á milli þessara þátta sprettur upp vegna 
ólíkra skoðana og ekki er til eitt svar við þessari spurningu. Sumir eru á 
því að hagsmunir manna eigi að liggja ofar og þeir sem þekkinguna hafi 
eigi að vera þeir sem taki ákvarðanir um nýtingu á náttúrunni. Aðrir eru á 
því að aðrar lífverur séu jafnháar eða jafnvel ofar manninum og okkur 
beri að virða hagsmuni þeirra og rétt (Páll Skúlason, 1998:12). Í því 
sambandi ætti hver og einn að mynda sitt eigið persónulega gildismat á 
því hvernig eigi að nýta náttúru með rétt annarra lífvera í forgrunni. En 
þar sem ekki er til eitt rétt svar þá geta menn sett þessar tvær skoðanir 
saman með öðrum hætti, til að mynda sagt að réttur og hagsmunir manna 
eigi að liggja umhverfis- og náttúruvernd til grundvallar og haft þá 
skoðun að það séu samt einstaklingar sem eigi að ákveða hvað skuli gera. 
Umhverfisvernd eða náttúruvernd eru miðlæg hugtök í þessu samhengi 
og nauðsynlegt að átta sig á muninum á þeim. Páll Skúlason segir í bók 
sinni Umhverfing:„..eiginleg náttúruvernd snýst um að vernda náttúruna 
fyrir mönnum, en eiginleg umhverfisvernd miðar að því að vernda 
manninn fyrir hættulegum efnum eða öflum sem kunna að leynast í 
umhverfinu – og maðurinn er í flestum tilfellum sjálfur ábyrgur fyrir“. 
(Páll Skúlason, 1998:12). Máli sínu til stuðnings tekur hann dæmi um 
bæði, umhverfisvernd er til dæmis þegar dregið er úr bílaumferð vegna 
mengunar en náttúruvernd er þegar komið er í veg fyrir byggingu 
virkjana sem raskað geta dýralífi (Páll Skúlason, 1998:50).  

Í kennslu þar sem ætlunin er að nemendur þroski með sér 
umhverfisvitund og læra að bera umhyggju fyrir náttúrunni þarf nálgunin 
að vera áhugaverð og hæfa aldri. Erfitt getur verið að fjalla um erfið 
umhverfisvandamál með ungum nemendum þegar átök eru um hvaða 
leiðir á að fara, en með eldri nemendum er það kjörinn vettvangur til þess 
að þjálfa þau í rökræðum og taka afstöðu byggða á þekkingu og reynslu í 
námi. Ef þess er ekki gætt geta nemendur mótað neikvætt hugarfar til 
fagsins og leitt til þess að nemendur fari að tengja saman náttúrufræði og 
umhverfisvandamál (Bennett, 2003:185). Niðurstöður bandarískrar 
langtímarannsóknar frá árinu 2009 sem unnin var upp úr gögnum sem 
safnað var á árunum 1976 – 2005 benda til þess að áhugi 17 – 18 ára 
unglinga á málefnum sem snerta umhverfið fari hnignandi (Wray-Lake 
o.fl. 2009). Skoðuð var stefna þátttakenda í umhverfismálum, svo sem 
persónuleg ábyrgð hvers og eins á umhverfinu, á verndun þess, ábyrgri 
hegðun og trú á að auðlindir séu takmarkaðar. Í ljós kom að fram undir 
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árið 1990 var áhugi á umhverfismálum að vaxa en eftir það fór hann að 
hnigna jafnt og þétt. Í rannsókninni kom einnig fram að þátttakendurnir 
áttu það frekar til að álíta að umhverfisvandamál væru á ábyrgð 
stjórnvalda og neytenda, fremur en að þeir ættu þátt í ábyrgðinni. Þessar 
niðurstöður valda áhyggjum ef þetta er almennt viðhorf komandi 
kynslóða sem munu taka við ábyrgðinni og takast á við 
umhverfisvandamál framtíðarinnar. 

2.2  Inntak og einkenni  

Fræðimaðurinn Simon Priest er einn þeirra sem hefur sett fram 
skilgreiningu á útikennslu og útinámi (1986) með áherslu á tilgang og 
einkenni. Priest skilgreindi markmið og tilgang útikennslunnar út frá sex 
viðmiðum og verður fjallað um þau hér. 

Fyrsta viðmiðið er að útikennsla sé ákveðin aðferð til náms, ekki sér 
námsgrein. Þar er umhverfið jafnvel bæði nýtt sem kennslustofa og 
viðfangsefni. Annað viðmiðið er að útinám bjóði upp á reynslu fyrir 
nemandann sem ekki er hægt að öðlast innandyra. Þriðja viðmið Priest er 
að hluti þess náms sem á sér stað í tengslum við útikennsluna getur átt sér 
stað inni, svo sem undirbúningur af ýmsu tagi. Fjórða viðmiðið er að í 
útinámi nýta nemendur öll skynfærin, sjón, lykt, heyrn, bragð, hljóð og 
innsæi í lærdómsferlinu. Fimmta viðmiðið er það að í útikennslu sé hægt 
að byggja á samþættingu námsgreina og hægt sé að kenna öll fög skólans 
úti við og aðlaga allar námsskrár að útikennslu. Sjötta og síðasta viðmiðið 
og jafnframt það mikilvægasta, er að útikennsla ýtir undir nám og þjálfun 
á margþættum tengslum eða samböndum. Priest skiptir þessum tengslum 
í fernt (Priest,1986). Hið fyrsta er samband eða tengsl milli einstaklinga, 
hvernig þeir vinna saman, haga samskiptum og sýna traust. Annað er 
samband eða tengsl einstaklings við eigin getu og tilfinningar, hvernig 
einstaklingur byggir upp sjálfstraust, áttar sig á eigin getu og 
takmörkunum. Hið þriðja vísar til sambands og tengsla innan 
vistfræðinnar, t.d. orkuflæði og fæðukeðjur í vistkerfum og það fjórða 
vísar til sambands milli einstaklings og náttúru, þeim áhrifum sem 
einstaklingar og náttúra hafa á hvert annað. Þetta síðasta skiptir miklu 
máli í þroska umhverfisvitundar hjá einstaklingum og í menntun til 
sjálfbærrar þróunar. Meiri þekking á og vitund um náttúruna leiðir til þess 
að einstaklingar geta tekið upplýstari ákvarðanir en áður um atriði sem 
snúa að nýtingu hennar og vernd. 
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Margar aðrar skilgreiningar hafa verið settar fram um inntak 
útikennslu og útináms. Algengasta skilgreiningin sem vitnað er til var sett 
fram af Donaldson og Donaldson árið 1958 „útimenntun er menntun 
fyrir, um og í náttúrunni“(Priest, 1986). Í þessari skilgreiningu eru þrjú 
lykilorð sem útskýra skipulag útimenntunar. Orðið fyrir í skilgreiningunni 
segir að útikennslan geti verið bæði einstaklingnum og umhverfinu í hag. 
Með því er verið að vísa í tengsl á milli einstaklinga og náttúru, að það sé 
einstaklingi í hag að þekkja náttúruna en einnig náttúrunni í hag því þá 
geta einstaklingarnir tekið upplýstari ákvarðanir um hana. Nemendur læra 
um ýmsa ferla og tengsl í náttúrunni og ættu að verða færari um að 
umgangast náttúruna af virðingu. Nemandi byggir upp hæfni, jákvætt 
viðhorf og siðferði gagnvart náttúrunni. Orðið um tilgreinir 
viðfangsefnið, að læra um náttúruna frá fyrstu hendi í stað þess að læra 
um hana upp úr bókum. Að lokum er það orðið í sem tilgreinir 
staðsetninguna, útikennslan á sér stað úti í náttúrunni og leggur áherslu á 
það að vera úti í stað þess að vera inni (Quay og Nicolson, 2007). Flest af 
þessu er algjörlega sambærilegt við þær viðmiðanir sem Simon Priest 
setti fram og fjallað var um hér á undan. En skilgreiningin hefur sínar 
takmarkanir og hefur hún ekki verið laus við gagnrýni (Priest, 1986). Til 
dæmis hefur það verið gagnrýnt að ekki sé gert ráð fyrir að hluti af 
náminu geti átt sér stað innandyra við undirbúning útikennslunnar og að 
það sé hægt að læra meira í útikennslu en eingöngu náttúrufræði. Einnig 
má nefna að gagnrýnt hefur verið að skilgreiningin feli ekki í sér nein 
félagsleg markmið þar sem félagsmótum og persónulegur þroski 
einstaklinga hefur áhrif á hugmyndir þeirra um umhverfið og þar með 
áhrif á það hvernig þeir læra. 

2.3 Gildi útikennslu og rök  

Hér á eftir verður fjallað meira um gildi útikennslu og rök fyrir henni. 
Tækifæri til að upplifa náttúruna á eigin skinni og öðlast með því reynslu 
til þess að byggja nám á sem og þeirri staðreynd að slík tækifæri auki 
þroska barna eru sterkustu rökin. Einnig er í vaxandi mæli talað um þörf 
fyrir aukna útiveru og hreyfingu nemenda. 

2.3.1 Útinám eykur þroska barna og eykur umhverfisvitund  

Aðalnámskrá grunnskóla bendir á að það þurfi að fara með nemendur út 
úr skólanum og tengja saman það sem fer fram í skólanum við það sem er 
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utan hans. Þar segir; „Vettvangsnám er sérstaklega nauðsynlegt í 
náttúrufræðinámi þar sem úti í samfélagi, umhverfi og náttúru er sá 
raunveruleiki sem börnin eru að læra um og þurfa að þekkja, skilja og 
skynja“ (Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 
2007:9). Túlka mætti þetta atriði svo að útikennsla eigi að vera hluti af 
kennslu í grunnskólum. Þó þeirri spurningu sé oft velt upp hvort 
útikennsla og útnám bjóði upp á meiri eða betri þekkingu en nemendur 
geta fengið inni í hefðbundinni kennslustofu þá er víst að útikennsla 
býður upp á meiri fjölbreytni í kennsluháttum bæði fyrir kennara og 
nemendur (Johnson, 2004:75). Námsefnið er framreitt á annan hátt en í 
hefðbundinni kennslu og er jafnvel útskýrt fyrir nemendum á nýjan og 
spennandi hátt. Þegar kennt er til dæmis um plöntutegundir úti við veitir 
það nemendum tækifæri til þess að fást við áþreifanlegt viðfangsefni sem 
mögulega veitir upplifun sem ekki fæst innan veggja skólans. Við það 
verður kennslan heildstæðari og meiri líkur á að nemendur átti sig á 
vistfræðilegum tengslum á milli lífvera. Kennsla á sama viðfangsefni 
innandyra getur valdið því að viðfangsefnið verður meira einangrað og of 
huglægt fyrir suma nemendur. Kannski er líka stærsti ávinningurinn af 
útikennslu viðhorfsbreyting nemenda gagnvart náttúrufræði og hvernig 
þeir meta náttúrufræði og það nám sem á sér stað utan skólans (Braund 
og Reiss, 2004:5). 

Louv gaf út bók sína Last child in the woods, saving our children from 
nature-deficit disorder árið 2005. Í henni setur hann fram áhyggjur sínar 
varðandi það að börn eyði mun minni tíma í náttúrulegu umhverfi en börn 
gerðu áður fyrr. Hann rifjar meðal annars upp þær stundir sem hann eyddi 
í náttúrulegu umhverfi sem strákur, t.d. að klifra í trjám eða leika sér í 
lækjum, og ber þá reynslu saman við reynslu barna sem eru að alast upp í 
dag (Louv, 2008). Hann veltir því fyrir sér hvers vegna þessar breytingar 
hafi átt sér stað og nefnir meðal annars fækkun á náttúrulegum 
landsvæðum, notkun raftækja sem dragi börnin inn og að daglegt 
skipulag taki frá þeim frjálsan tíma (Louv, 2008). Þessa fjarlægð barna 
frá náttúru telur hann geta valdið röskun sem hann skilgreindi sem nýtt 
heilkenni og nefndi það nature deficit disorder, sem þýða mætti sem 
röskun vegna skorts á náttúrulegu umhverfi (Louv, 2003:10). Röskunina 
notar Louv yfir þau börn sem orðin eru fráhverf náttúrulegu umhverfi af 
einhverjum orsökum og óhæf að njóta náttúrunnar. Í bókinni vitnar hann í 
margar rannsóknir sem benda á ávinning þess að börn eyði tíma í 
náttúrulegu umhverfi við leik og störf. Louv telur einnig að náttúrulegt 
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umhverfi sé nauðsynlegur þáttur í vitþroska sem og líkamlegum og 
tilfinningalegum þroska hjá barna og fullorðinna. Margir eru sammála 
Louv og álíta að náttúrulegt umhverfi hafi jákvæð áhrif á líðan fólks, 
dragi úr streitu og viðhaldi andlegu, líkamlegu og félagslegu heilbrigði 
(Charles, 2009). 

En hvað segja rannsóknir um þessi atriði? Margar rannsóknir hafa 
verið gerðar og benda þær til þess að náttúrulegt umhverfi styðji við nám, 
geti skerpt athygli, aukið hreyfingu, aukið vellíðan og sjálfstraust 
(Charles, 2009). Rannsóknir benda á ótvíræða kosti þess fyrir þroska, 
heilsu og nám barna að þau eyði meiri tíma í rannsóknarnám og leiki í 
náttúrulegu umhverfi. Rannsóknir hafa einnig bent til þess að afleiðingar 
þess að börn séu orðin fráhverf náttúrunni séu aukin offita, minni 
námsgeta, minna sjálfsmat, athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD), minni 
vitþroski, hrakandi heilsa og minni sjálfstjórn (Charles, 2009). Í 
bandarískri rannsókn frá árinu 2005 voru bornir saman tveir hópar 
nemenda þar sem annar fékk skipulagða útikennslu en hinn kennslu á 
sama viðfangsefni innandyra (American Institute for Research, 2005)  og 
tóku 255 nemendur á aldrinum 11 – 12 ára þátt í rannsókninni. 
Niðurstöður hennar leiddu í ljós að hjá þeim nemendum sem hlutu 
útikennslu jókst hugtakaskilningur um 27% umfram samanburðarhópinn. 
Einnig greindist aukinn samstarfsvilji, aukin hæfni til þess að leysa 
ágreining, aukið sjálfstraust, aukin geta til þrautalausna, aukinn áhugi til 
náms og betri hegðun innan bekkjarins (Charles, 2009). 

Náttúrulegt umhverfi getur einnig dregið úr streitu (White og 
Stoecklin, 1998; Wells og Evans, 2003) og hjálpað börnum að takast á 
við mótlæti (Charles, 2009). Roger Ulrich setti fram sálþróunarkenningu 
(e. psycho-evolutionary theory) þar sem hann telur að í ljósi þróunar hafi 
maðurinn eðlislæga þörf fyrir samneyti við náttúruna (Sigrún Helgadóttir 
og Páll Jakob Líndal, 2010). Hann telur að þörfin sé svo sterk að hún sé 
manninum nauðsynleg til þess að viðhalda andlegu og líkamlegu 
heilbrigði. Hann segir að þegar fólk sé í náttúrulegu umhverfi vakni hjá 
þeim tilfinningar sem stjórnist af hugarástandi þeirra og fyrri reynslu. 
Þetta tvennt stjórnar því svo hvað það er í umhverfinu sem fangar athygli 
einstaklingsins og hvaða tilfinningaleg viðbrögð vakna, s.s. gleði, sorg, 
hrifning, áhugi o.fl. Áreiti í umhverfinu getur verið umfang þess, 
fjölbreytileiki, vatn eða gróður. Náttúrulegt umhverfi laðar fram 
fjölbreytta hegðun hjá fólki og getur upplifun þess verið bæði jákvæð og 
neikvæð allt eftir því hvort fólk skynjar náttúruna sem aðlaðandi eða 
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ógnvekjandi (Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob Líndal, 2010). Mikill 
áhugi hefur beinst að streitulosandi áhrifum náttúrunnar á manninn. 
Streitulosandi aðstæður laða fram hæfilega mikla forvitni eða áhuga hjá 
fólki sem einkennist af rósemd og friðsæld. Í einni rannsókn horfðu 
þátttakendur á streituvaldandi sjónvarpsmynd og í kjölfarið horfðu þeir á 
aðra sjónvarpsmynd annað hvort af náttúrulegu umhverfi og eða af borg 
(Ulrich o.fl.,1991). Mæld voru ýmis líkamleg viðbrögð s.s. hjartsláttur og 
vöðvaspenna á meðan þátttakendur horfðu á myndirnar. Niðurstöður 
leiddu í ljós að náttúrlegt umhverfi dró marktækt meira úr 
streituviðbrögðum heldur en borgarumhverfi. Í annarri rannsókn sem 
beindist einnig að streitulosandi áhrifum náttúrulegs umhverfis eyddu 
þátttakendur tíma úti, annað hvort í náttúrulegu umhverfi eða í 
borgarumhverfi (Hartig o.fl.,1991). Notuð voru stöðluð próf til þess að 
bera hópana saman. Niðurstöður leiddu í ljós að hópurinn sem eyddi tíma 
sínum í náttúrulegu umhverfi sýndi marktækt betri frammistöðu á prófinu 
í þeim hluta sem reyndi á athyglisgáfu en hinn hópurinn. Önnur rannsókn 
sem Hartig o.fl. (1991) gerðu leiddi í ljós sömu niðurstöðu, að náttúrulegt 
umhverfi skerpti athyglisgáfu þátttakenda. Í þeirri rannsókn unnu 
þátttakendur verkefni sem krafðist mikillar athygli og að því loknu var 
þeim skipt í þrjá hópa. Einn hópurinn fór út í göngu í náttúrulegu 
umhverfi, annar í göngu um götur stórborgar og hinn þriðji var kyrr á 
rannsóknarstofunni. Að 40 mínútunum liðnum tóku hóparnir annað próf 
sem reyndi einnig á athygli þeirra og hópurinn sem eyddi tíma í 
náttúrulega umhverfinu sýndi marktækt betri árangur á prófinu. Svipuð 
rannsókn sem Hartig o.fl., framkvæmdu svo árið 2003 studdi við fyrri 
niðurstöður, að einstaklingar höfðu skarpari athygli eftir veru í 
náttúrulegu umhverfi.  

Rannsóknir Hartig voru á fullorðnu fólki en rannsóknir Faber Taylor 
o.fl. (2001a) og White (2004) gefa til kynna að yfirfæra megi niðurstöður 
hans á börn. Niðurstöður rannsókna þeirra benda til þess að nemendur 
með athyglisbrest og ofvirkni (ADHD) geta einbeitt sér betur eftir að hafa 
eytt tíma í náttúrulegu umhverfi. Rannsókn Faber Taylor o.fl. (2001a) 
leiddi ennfremur í ljós að stúlkur öðluðust einnig meiri sjálfsstjórn og 
sjálfsaga eftir veru í náttúrulegu umhverfi. 

Samtök sem kallast á ensku State education and environment 
roundtable (SEER), fylgdust með 150 skólum úr 16 fylkjum í 
Bandaríkjunum í meira en tíu ár til þess að kanna kosti útikennslu 
(Lieberman, 2000). SEER bar saman skóla sem voru með skipulagða 
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útikennslu við skóla sem voru ekki með skipulagða útikennslu. Við 
samanburðinn voru stöðluð próf notuð. Niðurstöður frá 60 skólum leiddu 
í ljós að þeir nemendur sem tóku þátt í skipulögðu útinámi fengu hærra á 
prófum í samfélagsfræði, náttúrufræði, tungumálum og stærðfræði 
(Lieberman, 2000). Þeir nemendur sem fengu útikennslu fengu einnig 
betri æfingu í þrautalausnum, rökhugsun og ákvörðunartöku. 
Bekkjarstjórnun gekk betur og það dró úr agavandamálum. Þó svo að 
þessar niðurstöður bendi ótvírætt á kosti útikennslunnar þá voru 
niðurstöður þessa vinnuhóps að miklu leyti hunsaður af 
fræðsluyfirvöldum í Bandaríkjunum (sjá Louv, 2003:206 ). Rannsókn 
Bell og Dyment (2008) um gildi fjölbreytni í skipulagi skólalóða gefa til 
kynna að ef á skólalóðunum sé að finna fjölbreytt náttúruleg svæði verði 
börnin meira líkamlega virk, kurteisari við hvert annað og meira skapandi 
í vinnu sinni. 

Justin Dillon og félagar gerðu rannsókn á árunum 2004 – 2005 í 
Bretlandi til þess að auka skilning á gildi útikennslu (2005). Ástæða 
rannsóknarinnar voru vaxandi áhyggjur margra að útikennsla færi 
dvínandi þar í landi ásamt því að skilningur nemenda á framleiðslu 
landbúnaðafurða og skilningur á hugtakinu sjálfbærri þróun færi 
minnkandi. Niðurstöður leiddu í ljós að bæði nemendur og kennarar álitu 
að þekking og skilningur hefði aukist eftir útikennslu. Einnig var talið að 
gildi þess að fara með nemendum út og benda þeim á hluti í umhverfinu 
sem þeir hefðu ef til vill ekki veitt athygli sjálfir, hjálpi þeim að átta sig á 
tengslum í náttúrunni. Tilfinningaleg áhrif sem nemendur verða fyrir í 
útikennslu var einnig álitin mikilvæg þar sem þau hafa áhrif á myndun 
viðhorfa og gilda til umhverfisins. Nemendur og kennarar voru einnig 
sammála um að bæði félagslegur og persónulegur ávinningur væri af 
útikennslu. Frelsið í útikennslunni og hvatning til þess að rannsaka, takast 
á við ný viðfangsefni og vinna í hópum er talið ýta undir sjálfstraust og 
sjálfsálit hjá nemendum. 

Niðurstöður rannsókna eru samhljóma að ef börn eyða ekki tíma úti í 
náttúrunni þá sé mikil hætta á að þau missi tengsl við hana og þar með 
hætta á að börn beri ekki umhyggju fyrir náttúrunni. Edward O. Wilson, 
þróunarlíffræðingur og prófessor í Harvard, telur líkt og Roger Ulrich, að 
allir einstaklingar hafi sterka löngum til þess að tengjast náttúrulegu 
umhverfi og hafi til þess meðfædda löngun en Wilson nefnir þessa löngun 
„biophilia“ (Louv, 2003:43; White og Stoecklin, 2008). Til þess að þessi 
tilhneiging þroskist hjá börnum verða þau að fá tækifæri til þess að læra 
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um og upplifa náttúruna. Sumir telja að ef börnum sé ekki veitt slík 
tækifæri sé hætta á að þau verði fráhverf náttúrunni og verði hrædd við 
ýmislegt eins og t.d. skordýr eða sjá hættur alls staðar (e. biophobia) 
(White og Stoecklin, 2008).  

Þessi hugmynd um meðfædda tilhneigingu (e. biophilia) er umdeild en 
til eru rannsóknir sem sýna fram það að einstaklingar finni sterk og 
jákvæð viðbrögð gagnvart opnum og grænum landsvæðum, engjum, 
bugðóttum slóðum og útsýnisstöðum (Louv, 2003:43). Eins lengi og 
menn muna þá hefur maðurinn fundið hjá sér þörf fyrir að vera í samneyti 
við náttúruna (Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob Líndal, 2010). Þó svo að 
meiri hluti íbúa heimsins búi í stórborgum og fjarri náttúrulegu umhverfi 
er sá tími ekki nema örskotsstund ef miðað er við þann tíma sem 
maðurinn hefur lifað í og aðlagast náttúrulegu umhverfi.  

Náttúrulegum landsvæðum í Bandaríkjunum og Bretlandi fækkar 
stöðugt og veldur það mörgum, þ.á.m. mönnum eins og Louv áhyggjum. 
Á Íslandi er líka gengið á náttúruleg svæði en við höfum ennþá víðast 
hvar góðan aðgang að tiltölulega óspilltum landsvæðum. Margir skólar 
eru með náttúruperlur í túnfætinum og því ekki þá að nýta þær betur í 
kennslu? Börn eyða stórum hluta dagsins í skólanum og því er 
grunnskólinn í lykilhlutverki til þess að ýta undir aukna útiveru í 
náttúrulegu umhverfi. Einnig eru börn að eðlisfari forvitin um umheiminn 
og því krefst kennslan þess að nemendur fái að uppgötva og rannsaka 
umhverfið (White, 2004). Vel skipulögð og framkvæmd útikennsla, sem 
er fylgt vel eftir, veitir nemendum tækifæri til þess að auka við sig 
þekkingu og hæfni á þann hátt að það bætir við sem kennsla innandyra 
gerir (Dillon o.fl., 2006). Náttúrulegt umhverfi í útikennslu hefur því 
marga kosti í för með sér fyrir nemendur fyrir utan að vera uppspretta 
margvíslegra viðfangsefna í kennslu. 

2.3.2 Kennsluaðferðir hafa áhrif á viðhorf til náttúruvísinda 

Setja má fram sterk rök fyrir því að kennsluaðferðir hafi áhrif á viðhorf 
nemenda til náttúruvísinda. Árið 2005 var rannsókn þess eðlis unnin af 
rannsóknarhóp á vegum Evrópusambandsins þar sem fram kom að yfir 
helmingur Evrópubúa töldu að framkvæmd náttúrufræðikennslu væri 
ástæða þess að áhugi á náttúrufræði færi dvínandi (Rocard o.fl. 2007:13). 
Í skýrslu sem Efnahags- og framfararstofnunin (OECD) gaf út árið 2006 
kom fram að margir hafa áhyggjur af dvínandi áhuga á náttúruvísindum 
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meðal ungu kynslóðarinnar. Þar segir að þeir kennsluhættir sem séu 
stundum viðhafðir séu að kæfa eðlislæga forvitni barna og þar með draga 
úr áhuga nemenda á náttúrufræði (Rocard o.fl. 2007:13). Í skýrslu sem 
tekin var saman af fulltrúum Evrópusambandsins (2007) kemur fram að 
vankunnátta kennara á sviðum náttúrufræðinnar hefur áhrif þar sem illa 
undirbúinn kennari á það til að beita óspennandi aðferðum og vera 
bundinn bókinni í stað til dæmis verklegrar kennslu. Sú lausn sem 
skýrsluhöfundar stinga upp á er að náttúrufræðikennarar breyti 
kennsluaðferðum sínum og taki upp rannsóknarkennsluaðferð eins og 
leitaraðferð (e. inquiry based science education, IBSE), sem þeir telja að 
hafi víða gefið góða raun. Verkefnin sem fylgja þessari ritgerð eru byggð 
á einni tegund af leitaraðferð og er það áðurnefnd 5K kennsluaðferð (e. 
5E) sem samtök bandarískra raunvísindakennara mæla með. Fjallað 
verður ítarlega um þá aðferð í kafla 5. 

2.3.3 Aðrir kostir útikennslu  

Kostir útikennslu tengjast fleiri þáttum en þeim sem snúa að námi eða 
þroska barna og má þar nefna jákvæð áhrif útikennslu á heilsu og 
heilbrigði barna.  

Ofþyngd og offita barna er vaxandi áhyggjuefni í heiminum í dag og 
telur Alþjóðarheilbrigðisstofnun (WHO) að offita hafi í sumum 
Evrópulöndum aukist um allt að 20% (Risk factors, 2009). Hér á landi er 
þetta ekki síður vaxandi áhyggjuefni en talið er að um það bil 20% níu 
ára skólabarna séu of þung og 5% þeirra of feit (Anna Sigríður Ólafsson, 
e.d.). Offita á unglingsárum leiðir oft til offitu á fullorðinsárum og getur 
haft í för með sér fjölmörg heilsufarsvandamál, svo sem háþrýsting og 
sykursýki ásamt óeðlilegu álagi á bein og liðamót. Helstu orsakaþættir 
eru hreyfingarleysi og slæmt matarræði (Anna Sigríður Ólafsdóttir, e.d.). 
Einnig eru raftæki orðin mjög vinsæl afþreying, svo sem sjónvarp, tölvur, 
tónlistaspilarar eða jafnvel símar (Rideout,o. fl. 2005; Rideout o.fl. 2006), 
sem ýta undir kyrrsetu og þar af leiðandi hafa þessi tæki haft áhrif á tíðni 
offitu barna (Anna Sigríður Ólafsdóttir e.d.). Með útikennslu og útinámi 
er hægt að ýta undir hreyfingu og draga úr kyrrsetu nemenda. Í grein 
Charles (2009) eru niðurstöður rannsókna á tengslum barna við 
náttúrulegt umhverfi dregnar saman. Þar kemur fram að mörg börn eyða 
litlum tíma úti í náttúrunni og eru þar með ekki í nánum tengslum við 
hana í daglegu lífi. Þau eyða einnig mun meiri tíma innandyra en 
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utandyra, hvort sem það er í skólanum eða heima, og þau börn sem eyða 
tíma úti eyða honum þá oftast í skipulagt starf svo sem íþróttaæfingar eða 
á tilbúnum leiksvæðum. 

2.3.4 Samantekt á gildi útimenntunar 

Elisabeth Hurtig (2002) nefnir tíu þætti á heimasíðu fyrir Náttúruskólann 
í Lund í Svíþjóð sem hún telur vera ávinning útikennslu og útináms fyrir 
kennara og nemendur. Finna má samhljóm með þeim og fyrrnefndum 
rökum sem sett hafa verið fram um gildi þess að kenna nemendum úti í 
náttúrulegu umhverfi.  

1. Nemendur fá tækifæri til þess að leika sér, rannsaka, fylgjast 
með, velta fyrir sér og læra í beinum tengslum við 
viðfangsefnið. 

2. Nemendur þjálfa ýmis konar færni svo sem félagsfærni, læra 
að takast á við skyndilegar breytingar, þjálfun í að leysa 
vandamál og taka á ágreiningsmálum. 

3. Nemendur hreyfa sig meira og þjálfa líkamlega færni og 
hreyfigetu. 

4. Vinna nemenda fer fram í jákvæðu andrúmslofti og veitir 
þeim frelsi til þess að upplifa fjölbreytileika náttúrunnar og er 
þetta grunnur góðs náms. 

5. Nemendur verða opnari, ánægðari og hugrakkari. 

6. Nám nemenda verður heildstæðara og þeir átta sig frekar á 
tengslum í náttúrunni. 

7. Vinnan sem nemendur inna af hendi þegar þeir koma inn er 
oft innblásinn af því sem þeir hafa komist í tæri við úti. 
Einbeiting þeirra eykst. 

8. Kennarar fá tækifæri á að fylgjast með nemendum í frjálsum 
leik og á meðan vinnu stendur. 

9. Kennarar starfa bæði sem meðrannsakendur og leiðbeinendur. 

10. Nemendur öðlast þekkingu og færni sem stuðlar að sjálfbærri 
þróun. 



Björg Haraldsdóttir Nánasta umhverfi sem uppspretta náms 

 28 

2.4 Markmið útikennslu í Aðalnámskrá grunnskóla  

Markmiðin sem sett eru fram í Aðalnámskrám grunnskóla eru 
nemendamiðuð og segja til um hvaða þekkingu og færni nemendur eiga 
að tileinka sér í grunnskólanum að loknum ákveðnum skilum 
(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2007:11). Markmiðin eru sett 
fram í tveimur flokkum, lokamarkmið og áfangamarkmið. Auk þeirra eru 
þrepamarkmið sem eru í birt í viðauka og er þar um að ræða dæmi um 
útfærslu sem ekki er bindandi. Í þeirri námskrá sem var gefin út sem 2007 
var umhverfismennt sett með náttúrufræðum. Áfangamarkmiðin þar eru 
flokkuð undir þrjú aðalsvið náttúrufræðanna, eðlisvísindi, jarðvísindi og 
lífvísindi. Markmið tengd umhverfismenntunin eru sett undir hvert svið 
fyrir flest aldursskeið og þá undir heitinu: Að búa á jörðinni. Markmiðin 
fjalla um inntak þess sem nemendur eiga að læra í skólanum og er það 
alfarið í höndum kennara að velja hvaða markmiðum sé best náð með 
kennslu úti í náttúrulegu umhverfi. 

Gert er ráð fyrir því í Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og 
umhverfismennt að kennari nýti nánasta umhverfi til kennslu (2007:9). 
Þar segir „Óhætt er að fullyrða að útikennsla, það er að flytja kennslu að 
einhverju leyti út fyrir veggi skólans, auðgi og styrki allt nám ásamt því 
að vera hollt bæði líkama og sál“. Til þess að svo verði er mikilvægt að 
skólar samþætti útikennslu við skólanámsskrár þannig að nemendur fá 
tækifæri til að njóta nánasta umhverfis og efla virðingu sína fyrir 
umhverfinu. Einnig kemur fram að við skipulagningu á kennslu þarf 
sérstaklega að hafa í huga„ ...að nemendur séu að fást við áþreifanlega 
hluti, að þeir fái tækifæri til að upplifa hluti og fyrirbæri, kanna nánasta 
umhverfi og eigin líkama“ (2007:14). Í útikennslu fá nemendur tækifæri 
til þess að nýta öll skynfæri sín við kennslu og vera í beinum tengslum 
við viðfangsefnið. Ofangreindar áherslur falla vel að inntaki hugtaksins 
um sjálfbæra þróun þó þess sé ekki getið í þessu tilviki. Sjálfbær þróun 
felur í sér að samfélagið hagi gjörðum sínum og hegðun í dag þannig að 
það dragi ekki úr möguleikum fólks í framtíðinni (Ingólfur Ásgeir 
Jóhannesson o.fl., 2008). Fjallað er um hugtakið sjálfbær þróun og 
ábyrgð í sér kafla í Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og 
umhverfismennt (2007:5). Þar kemur fram að í náttúrufræðikennslu í 
grunnskólum eigi að taka mið af því að náttúran sé viðkvæm og að menn 
verði að umgangast hana af virðingu og af mikilli gát. Nemendur eiga 
einnig að geta gert sér grein fyrir tengslum manns og umhverfis og þeir 
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eigi að læra að umgangast náttúruna af ábyrgð og virðingu í anda 
sjálfbærrar þróunar. Einnig er fjallað um Íslendinga sem hluta af stærri 
heild og þeir verði að vera meðvitaðir um að mannlegar ákvarðanir og 
gjörðir hafa áhrif á sameignlegar auðlindir allra jarðarbúa. Sjálfbær þróun 
er byggð á þremur megin stoðum, félagslegri velferð og jöfnuði, 
efnahagsvexti og að síðustu umhverfisvernd. Sameinuðu þjóðirnar hafa 
skilgreint áratuginn 2005 – 2014 sem áratug menntunar til sjálfbærrar 
þróunar með því markmiði að koma grundvallarsjónarmiðum, gildum og 
venjum sjálfbærrar þróunar að á öllum sviðum menntunar (Ingólfur 
Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008). Í því felst að skipulagning á allri 
almennri kennslu í grunnskólum ætti að taka mið af markmiðum hennar 
en það er svo annað mál hvort hún gerir það eða ekki. Hugtakið sjálfbær 
þróun er margþætt og flókið og taka þarf tillit til margra þátta þegar 
kennsla er skipulögð í anda sjálfbærrar þróunar (Auður Pálsdóttir; o.fl., 
2008). Menntun til sjálfbærrar þróunar getur falið í sér margþætt atriði og 
mætti skipta stoðunum þremur þá í smærri einingar, svo sem gildi, 
viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi sem er talið vera 
kjarni umhverfisvitundar. Þá er lögð áhersla á umburðarlyndi, skilning á 
tengslum manna og umhverfi og að nemendur læri að umgangast 
náttúruna af virðingu og ábyrgð. Aðrir þættir eru þekking sem eykur 
umhverfisvitund og getu til aðgerða, það að taka upplýstar ákvarðanir í 
tengslum við náttúruna, velferð og lýðheilsa, jafnrétti og fjölmenning, 
alheimsvitund og efnahagsþróun og framtíðarsýn (Auður Pálsdóttir; o.fl., 
2008). Þessir þættir samrýmast því sem fram kemur um sjálfbæra þróun í 
Aðalnámskránni í náttúrufræði og umhverfismennt (2007:5). 

Þar sem áherslan í kennsluverkefnum þeim sem fylgja þessari ritgerð 
er á lífvísindin og umhverfismennt verður einungis fjallað um þau loka- 
og áfangamarkmið sem höfundur telur að best sé náð með útikennslu.  

Þau lokamarkmið sem verkefnunum er meðal annars ætlað að uppfylla 
eru eftirfarandi 

„Við lok grunnskóla ætti nemandi að 

� hafa löngun og áhuga til að læra meira í náttúrufræðum, 

� þekkja manngert og náttúrulegt umhverfi, rata um það og 
kunna að njóta þess með útiveru, 
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� hafa þroskað með sér ábyrgðartilfinningu gagnvart sjálfbærri 
þróun þannig að hann geti lifað í samræmi við þá 
hugmyndafræði, 

� hafa þjálfast í að beita vísindalegri hugsun og nákvæmum 
aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mat, 
úrvinnslu, túlkun og framsetningu”. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:13) 

Þegar markmið eru sett fram er mikilvægt að þau taki til allra þeirra 
þátta sem kennarar vilja leggja áherslu á með kennslu sinni (Ingvar 
Sigurgeirsson, 2004:18). Í verkefnum verður lögð áhersla á þekkingu og 
skilning nemenda jafnt sem og viðhorf þeirra og tilfinninga til 
viðfangsefna náttúrufræðinnar. Einnig er ætlast til þess að nemendur 
öðlist ákveðna færni svo sem í verklegri vinnu. Flokkunarkerfi sem 
Benjamin Bloom ásamt samstarfsmönnum sínum setti fram á því vel við 
þar sem að þeirra mati skiptast mannlegir hæfileikar í þrjú svið, 
þekkingarsvið, viðhorfa- og tilfinningasvið og leiknisvið (Ingvar 
Sigurgeirsson, 2005:18). 

Áfangamarkmið við lok 4.bekkjar sem mætti flokka undir þekkingar- 
og skilningssvið samkvæmt flokkunarkerfi Bloom eru: 

„Nemandi á að 

� kynnast helstu lífverum í nánasta umhverfi, 

� gera sér grein fyrir að dýr nærast á öðrum lífverum, 

� átta sig á að lífverur þarfnast vatns, lofts, fæðu og búsvæðis til 
að lifa, 

� átta sig á áhrifum árstíðabundinna breytinga á íslenskt lífríki, 

� gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og 
lífsafkoma hans byggist á samspilinu við hana“. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:16)  

Áfangamarkmið við lok 4.bekkjar sem mætti flokka undir færni- og 
leiknimarkmið samkvæmt flokkunarkerfi Bloom eru: 

„Nemandi á að 

� kynnast og fylgjast með hegðun dýra, svo sem æxlun, 
félagslífi, umönnun, fari, óðalshegðun og leikjum, 
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� geta lýst nokkrum einföldum en ólíkum lífsferlum lífvera, svo 
sem fræ verður að plöntu, lirfa verður að fiðrildi, úr eggi 
kemur ungi, barn verður til, 

� geta borið saman plöntur og dýr“. 

 (Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:16)  

Áfangamarkmið við lok 4.bekkjar sem mætti flokka undir viðhorfa- 
og gildismarkmið samkvæmt flokkunarkerfi Bloom eru: 

„Nemandi á að 

� sýna áhuga og ábyrgð á nánasta umhverfi og velferð lífvera“. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:16)  

Áfangamarkmið við lok 7.bekkjar sem mætti flokka undir þekkingar- 
og skilningssvið samkvæmt flokkunarkerfi Bloom eru. 

„Nemandi á að 

� átta sig á að lífverur eru flokkaðar í ríki eftir skyldleika,  

� læra um aðaleinkenni helstu hópa lífvera, lífsferla og 
aðlaganir, 

� átta sig á að nauðþurftir allra lífvera eru nánast þær sömu, 

� þekkja að flest í fari dýra hefur einhvern tilgang, svo sem 
mökunaratferli, fuglasöngur og árstíðabundnar ferðir fugla og 
fiska, 

� geta útskýrt hugtökin fæðukeðja og fæðuvefur og þekkja 
mismunandi hlutverk lífvera í þeim, 

�  gera sér grein fyrir tengslum lífvera innbyrðis og við annað 
umhverfi sitt, 

� gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og 
lífsafkoma komandi kynslóða byggist á umgengi hans við 
náttúruna, 

� gera sér grein fyrir að þær lífverur, sem eru best aðlagaðar 
umhverfinu, eru hæfari en aðrar til að lifa af og fjölga sér, 

� geta skýrt hvað ljóstillífun er og gildi hennar fyrir lífheiminn“. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:21-22)  
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Áfangamarkmið við lok 7.bekkjar sem mætti flokka undir færni- og 
leiknimarkmið samkvæmt flokkunarkerfi Bloom eru: 

„Nemandi á að 

� geta borið saman mismunandi búsvæði á Íslandi með tilliti til 
einkennislífvera, fjölda tegunda og umhverfisþátta“. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:21-22)  

Áfangamarkmið við lok 7.bekkjar sem mætti flokka undir viðhorfa- 
og gildismarkmið samkvæmt flokkunarkerfi Bloom eru: 

„Nemandi á að 

� bera virðingu fyrir lifandi verum, lifnaðarháttum þeirra og 
búsvæðum og skilja eðlilegar takmarkanir á nýtingu þeirra 

� skilja hvað felst í hugtakinu sjálfbær þróun og mikilvægi þess 
fyrir samfélagið, 

� sýna ábyrgð á íslenskri náttúru og gera sér grein fyrir sérstöðu 
hennar“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:21-22)  

Áfangamarkmið við lok 10.bekkjar sem mætti flokka undir þekkingar- 
og skilningssvið samkvæmt flokkunarkerfi Bloom eru. 

„Nemandi á að 

� þekkja að í öllum lífverum fer fram ákveðin starfsemi, svo 
sem hreyfing, næringarnám, úrgangslosun, vöxtur og æxlun, 

� þekkja hvernig atferli dýra hefur áhrif á lífsafkomu þeirra og 
hæfni í þróunarfræðilegum skilningi, 

� þekkja grunnhugtök þróunarlíffræðinnar, svo sem náttúruval, 
hæfni, aðlögun og arfbundinn breytileika, 

� kynnast hugmyndum um uppruna og þróun lífsins, 

� gera sér grein fyrir að lífverur þroskast á mismunandi hátt á 
lífsleiðinni 

� þekkja ljóstillífun, 

� skilja að vistkerfi byggist á samspili lífvera innbyrðis og við 
lífvana umhverfi og geta skýrt mögulegar afleiðingar þess að 
fæðukeðjur raskist, 
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� geta lýst hringrás efna og orku í náttúrunni, 

� skilja mikilvægi þess að viðhalda fjölbreytileika tegunda og 
vistgerða, 

� gera sér grein fyrir að líf myndast einungis af öðru lífi með 
kynlausri æxlun eða kynæxlun, 

� gera sér grein fyrir sjálfbærri nýtingu auðlinda, 

�  gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og að 
lífsafkoma hans og framtíð byggist á því að hægt verði að búa 
áfram á jörðinni“. 

 (Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:25-27)  

Áfangamarkmið við lok 10.bekkjar sem mætti flokka undir færni- og 
leiknimarkmið samkvæmt flokkunarkerfi Bloom eru: 

„Nemandi á að  

� geta fjallað um og tekið gagnrýna afstöðu til siðferðilegra 
þátta sem tengjast umhverfisvernd 

� fjalla um hnattræn viðfangsefni, svo sem mengun í sjó, 
takmörkun loftslagsbreytinga og vernd ósonlagsins 

� geta lýst sérstöðu íslenskra vistkerfa 

� þjálfast við að lesa úr og túlka kort, gröf og annað myndform 
upplýsinga og lærir að beita slíkum gögnum. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:25-27)  

Áfangamarkmið við lok 10.bekkjar sem mætti flokka undir viðhorfa- 
og gildismarkmið samkvæmt flokkunarkerfi Bloom eru: 

„Nemandi á að 

� skilja mikilvægi þess að umgangast hvers konar 
náttúruauðlindir, s.s. heilnæmt andrúmsloft, hreint neysluvatn 
og landgæði, á þann hátt að þær spillist ekki 

� bera virðingu fyrir lifandi verum, lifnaðarháttum þeirra og 
búsvæðum og skilja eðlilegar takmarkanir á nýtingu þeirra 

� sýna ábyrgð á íslenskri náttúru og gera sér grein fyrir sérstöðu 
hennar“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:25-27)  
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Í kennsluleiðbeiningum sem fylgja verkefnunum verða ofangreind 
markmið tengd við verkefnin og einnig verða þrepamarkmiðum bætt við 
til þess að þrengja tilgang og markmið með hverju verkefni. Lögð verður 
höfuð áhersla á að nemendur gangi vel um náttúruna, öðlist jákvætt 
viðhorf til hennar og þekkingar á henni. 

2.5 Staðsetning  

Sérhver staður úti sem býður upp á viðfangsefni til kennslu getur verið 
heppilegur útikennslustaður. Skólalóðir eru oft hentugar en þær eru þó 
oftast skipulagðar með viðhald og eftirlit í huga og þeim er ætlað að vera 
staður þar sem nemendur fá útrás en ekki staður til kennslu (White, 
2004). Kennsla í náttúrulegu umhverfi hefur þann kost í för með sér að 
eiga sér stað í umhverfi sem oft heillar nemendur vegna hins óvænta eða 
óskipulagða og er það ótvíræður kostur til þess að fanga athygli nemenda 
á viðfangsefninu. Með það í huga gæti verið heppilegra að hluti skólalóða 
væri hannaður með kennslu í huga og náttúrulegu umhverfi leyft að vera 
óhreyft sé þess kostur. Margir skólar búa svo vel að hafa aðgang að 
náttúrulegu umhverfi og eru slík svæði einnig nýtt til kennslu. 

Á síðari árum hafa margir skólar eins og Norðlingaskóli, Selásskóli, 
og Árbæjarskóli komið sér upp einskonar útikennslustofu sem er 
afmarkað svæði í nágrenni skólans. Einnig bjóða sum sveitarfélög eins og 
Hafnarfjarðarbær, í samvinnu við skógræktarfélag Hafnarfjarðar, og 
Reykjavíkurborg, í samvinnu við Náttúruskólann og Skógræktarfélag 
Reykjavíkur (við Elliðavatn), sínum leik- og grunnskólum upp á aðgang 
að slíkum útikennslustofum. Útikennslustofur eru oftar en ekki í 
skóglendi með eldstæði eða hýsi sem útbúið er með ýmsum hlutum úr 
náttúrunni. Kennarar og nemendur nýta útikennslustofuna sem miðsvæði 
þar sem nemendum er útdeilt verkefnum og nestið jafnvel borðað. Margar 
af kennslustofunum hafa verið settar upp í samvinnu við nemendur þar 
sem þeir taka til dæmis þátt í uppsetningu á hýsum eða leiktækjum og 
með því fá þeir aukna hlutdeild í þeim. 

Ennfremur hefur það aukist að grunnskólar gefi það út að regluleg 
útkennsla sé hluti af kennslu þeirra í námsskrám. En útikennsla er alls 
ekki ný af nálinni og hafa margir skólar nýtt sér nærumhverfi skólanna í 
gegnum árin þó svo það sé ekki sérstaklega tekið fram.  

Útikennslan getur farið fram á skólalóðinni, í manngerðu umhverfi, í 
nærliggjandi opnum svæðum, við tjarnir, ár, fjöru eða á öðrum stöðum. 
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Þessháttar staðir bjóða upp á, og stuðla að reynslu frá fyrstu hendi þar 
sem nemendur komast í snertingu við viðfangsefnið milliliðalaust. Einnig 
er rétt að minnast á sérstaka útiskóla eins og Reyki í Hrútafirði, Alviðru 
o.fl.  

Svæðið sem nýtt verður til útikennslu í þeim verkefnum sem fylgja 
þessari ritgerð er í útjaðri Hafnarfjarðar, nánar tiltekið við Ástjörn. 
Ástjörn er 4,71 hektara tjörn sem staðsett er í kvos vestan undir Ásfjalli í 
Hafnarfjarðarbæ (Gunnar Ólafsson og Guðríður Þórðardóttir:1998). 
Dýra- og gróðurlíf við Ástjörn er mjög auðugt og má segja að Ástjörn sé 
einstætt náttúrufyrirbæri sem á sér enga hliðstæðu á höfuðborgarsvæðinu 
og þó víðar væri leitað, þar sem um er að ræða votlendi í nágrenni 
þéttbýlis. Þar er að finna eina flórgoðavarpið á Suðvesturlandi og mikið 
er af smádýralífi í tjörninni. Ofan við tjörnina er skógræktarsvæði í 
umsjón Hafnarfjarðarbæjar. Svæðið í heild sinni býður upp á fjölbreytt 
viðfangsefni til kennslu í náttúrufræði. 

2.6 Umfang 

Áhugi á útikennslu hefur smátt og smátt aukist hér á landi síðustu áratugi 
og einnig víðar á Norðurlöndunum (Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob 
Líndal, 2010). Sjá má aukningu hér á Íslandi með til dæmis stofnun 
Náttúruskóla Reykjavíkur árið 2005, sem er samstarfsverkefni 
Umhverfissviðs Reykjavíkur, Menntasviðs Reykjavíkur, Leikskólasviðs 
Reykjavíkur, Skógræktarfélags Reykjavíkur og Landverndar, Snú, 
samtök náttúru og útiskóla og Alviðru sem er umhverfisfræðslusetur 
Landverndar sem veitir nemendum fræðslu og upplifun í náttúrunni. 
Einnig hafa skólar í auknu mæli komið sér upp útikennslustofum eins og 
nefnt var hér á undan og hafa kennarar verið sérlega duglegir að sækja 
fræðslufundi um útikennslu og skólar hafa einnig í auknum mæli beðið 
um slík námskeið (Hrefna Sigurjónsdóttir munnleg heimild, 20.apríl 
2010). 

Ekki er þó vitað hversu útbreidd útikennsla í náttúrufræði er á Íslandi 
en í rannsókn sem unnin var 2006-2007 af starfshóp sem kenndi sig við 
verkefnið Vilji og veruleiki kemur fram að þeir kennarar sem tóku þátt 
telja að útikennsla sé að aukast (McDonald o.fl., 2007). Þátttakendur voru 
náttúrufræðikennarar úr 19 skólum og svöruðu 105 kennarar könnun. 
Skólarnir voru einnig heimsóttir og það vakti athygli rannsakenda að 
möguleikar til útikennslu á skólunum virtust góðir og að þeirra mati voru 
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þeir margir hverjir vannýttir. Einnig kom fram að verkleg vinna bæði úti 
og inni var takmörkuð og einna minnst á unglingastigi. En þess má geta 
að þegar rannsóknin var unnin var samræmt náttúrufræðipróf í 10. bekk 
að vori og álitu kennarar að annars konar vinna en verkleg væri 
áhrifaríkari til þess að komast yfir námsefni fyrir prófið. Nú tveimur árum 
síðar hafa þessi próf verið felld niður og gaman væri að sjá hvort viðhorf 
kennara væri annað. Í annarri íslenskri rannsókn þar sem kennsluhættir 
kennara, sem útskrifuðust með líffræði sem val úr KHÍ, voru kannaðir 
kom fram að tæplega helmingur þátttakenda var með vettvangsferðir einu 
sinni í mánuði eða oftar (Hrefna Sigurjónsdóttir, 2006). Þátttakendur voru 
45, þar af 6 karlar. Spurt var meðal annars hvort umhverfi skólans væri 
heppilegt til útikennslu og voru tveir þriðji hluti þátttakenda mjög 
ánægðir með umhverfið og einn þriðji var sæmilega ánægður. Rannsókn 
Kristínar Jónsdóttur (2005) á kennsluháttum og viðhorfum 
grunnskólakennara kom fram að um 70% kennara á unglingastigi fara 
mjög sjaldan eða aldrei í vettvangsferðir. Rannsókn Kristínar var þó ekki 
sérstaklega beint að náttúrufræðikennslu.  
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3 Námskenningar 

Sömu kenningar gilda að sjálfsögðu um það hvernig börn læra, þegar rætt 
er um útimenntun og þá menntun sem á sér stað inni við. Sú hugmynd að 
færa kennsluna út fyrir hina hefðbundnu skólastofu er ekki ný af nálinni 
og til dæmis má lesa tilvísanir til útikennslu í hugmyndum 
heimspekinganna Jean Jacques Rousseau (1712 – 1788) og Johann 
Heinrich Pestalozzi (1746 -1827) (Hammerman, o.fl., 2001:1). Rousseau 
var talsmaður þess að leggja ætti minni áherslu á lestur, skrift og 
tungumál og meiri áherslu á að nýta skynjun og rökræna hugsun í 
kennslu. Börn ættu að læra í gegnum eigin reynslu frekar en í gegnum 
bækur. Hann talaði einnig um að heilsusamleg hreyfing væri 
grundvallaratriði í menntun barna. Pestalozzi lagði einnig áherslu á 
notkun á raunverulegum viðfangsefnum ásamt reynslu frá fyrstu hendi.  

Ýmsar hugmyndir hafa verið settar fram um hvernig nám á sér stað en 
yfirfærslunám, uppgötvunarnám, hugsmíðahyggja ásamt hugmyndum 
manna um áhrif vitsmunaþroska á nám er það sem hefur haft hvað mest 
áhrif á náttúrufræðikennslu (Bennet, 2003:22). Samkvæmt þeim er sýnin 
á hlutverk kennarans, hvernig best sé staðið að kennslu og stuðlað að 
námi barna ólík. Hér verður fjallað um þær kenningar og hugmyndir um 
nám sem mynda hinn fræðilega grunn sem gengið er út frá við 
skipulagningu á þeim verkefnum sem eru í síðarai hluta þessarar 
ritgerðar. 

3.1 Yfirfærsla og uppgötvunarnám 

Yfirfærslunám (e.transmisson of knowledge) byggist á því að kennarinn 
yfirfærir þekkingu sína til nemenda (Bennet, 2003:23). Þessi aðferð hefur 
sínar takmarkanir þar sem ekki er gefið að nemendur skilji vel það sem 
kennarinn segir við þá. Kennsla sem átti að stuðla að uppgötvunarnámi 
(e. discovery learning) var útbreidd upp úr árinu 1960 og þótti mun betri 
aðferð þar sem nemendur voru virkir í eigin þekkingarleit (Bennett, 
2003:6). Uppgötvunarnám byggist á því að nemendur séu virkir 
þátttakendur í námi sínu þar sem þeir fá ýmsar upplýsingar um ákveðin 
viðfangsefni, síðan eiga þeir að uppgötva tengslin á milli þeirra með því 
auka smám saman skilning á viðfangsefninu (Bennett, 2003:23). Þessi 
nálgun átti mikinn þátt í þróun á verklegu námi í náttúrufræði þar sem 
nemendur þjálfast í ýmsum athugunum, að leita að mynstrum, tengslum 
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og að setja fram hugsanlegar skýringar (Bennett, 2003:23). Upp úr 1990 
fór að draga úr hrifningu á þessari kennsluaðferð þar sem það var meðal 
annars gagnrýnt að það væri ekki hægt að búast við að nemendur 
uppgötvuðu allt sjálfir, jafnvel flókin atriði og þeim væri ekki gefinn 
kostur á að fræðast um margt af því sem þekkt var í vísindum (Bennet, 
2003:26). Einnig voru settar fram spurningar varðandi það hvers konar 
skilning nemendur öðluðust og að það hafi ekki verið tekið tillit til 
reynslu og forhugmynda nemenda. Forhugmyndir (e. preconception) eru 
þær hugmyndir eða þekking sem nemandinn hefur þegar áunnið sér en 
þær eru hins vegar ekki alltaf réttar og er þá oft talað um ranghugmyndir 
(e. misconception). En þar sem reynsla og forhugmyndir hafa alltaf áhrif 
og kennarar voru ef til vill ekki meðvitaðir um slíkt leiddi þessi aðferð til 
villandi sýnar á bæði vinnubrögð vísindanna, eðli þeirra og inntak 
(Bennet, 2003:24). Meðal þeirra sem gagnrýndu uppgötvunarnám voru 
David Ausubel og George Kelly og oft er vísað í eftirfarandi setningu frá 
árinu 1968 þar sem Ausubel dregur saman kenningu sína um nám: 
„Mikilvægasti áhrifaþáttur í námi einstaklinga er það sem hann nú þegar 
veit, sannreyndu hvað það er og kenndu honum svo í samræmi við það“ 
(Bennet, 2003:26). Kelly og Ausubel álitu báðir að forhugmyndir og fyrri 
reynsla nemenda hefði áhrif á nám þeirra. Rannsóknir á þess háttar 
nálgun í námi kallaði á nýja sýn á því hvernig nám ætti sér stað, og fóru 
kenningar í anda hugsmíðahyggju (e. constructivism) að birtast.1 

Í skýrslu sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins gaf út árið 2007 
og minnst hefur verið á áður er fjallað um nýjar áherslur í ljósi þess að 
rannsóknir benda til þess að áhugi á vísindum fari minnkandi meðal 
Evrópubúa (Rocard o.fl. 2007:2). Telja þeir að til þess að auka áhugann 
sé best að byggja upp jákvæða mynd af náttúrufræði í gegnum skólana og 
stinga upp á að kennarar taki upp kennsluaðferð sem kallast leitarnám (e. 
inquiry based education) þar sem sú aðferð hefur sannað gildi sitt í 
mörgum Evrópulöndum. Þá aðferð mætti flokka sem tegund af 
uppgötvunarnámi (Ingvar Sigurgeirsson 2005:124). Svo virðist sem menn 

                                                      
1 Það getur valdið vandkvæðum þegar námskenningar eru flokkaðar þar sem 

skilningur fólks á þeim virðist ekki alltaf vera sá sami. Einnig virðast þessar tvær 

aðferðir, þ.e.yfirfærslunám og uppgötvunarnám oft hafa verið stillt upp sem 

andstæðum og þær flokkaðar þannig að önnur aðferðin sé góð en hin slæm, en 

málið er þó flóknari en það. 
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séu aftur að hallast að nokkurs konar uppgötvunarnámi og er það 
áhugaverð breyting í ljósi þeirrar gagnrýni sem hún hefur hlotið. Í 
námsferli leitaraðferðarinnar líkja nemendur eftir vinnubrögðum 
vísindamanna (Rocard o.fl., 2007:9). Þeir fá viðfangsefni þar sem þeir 
þurfa að skilgreina vandann, afla sér upplýsinga, aðgreina valkosti, 
skipuleggja tilraunir, setja fram tilgátur, vinna að rannsóknum, búa til 
líkan, rökræða við samnemendur og setja fram rökstudda niðurstöðu. 
Þessi aðferð á margt sameiginlegt með áðurnefndri 5K kennsluaðferð sem 
fjallað verður betur um í fimmta kafla. 

3.2 Hugsmíðahyggja 

Þær námssálfræðilegu hugmyndir sem hafa haft hvað mest áhrif og tekið 
hefur verið tillit til varðandi námsskrárgerð í náttúrufræði síðan 1980 eru 
hugmyndir hugsmíðahyggjunnar (Matthews, 2002). Hugtakið 
hugsmíðahyggja birtist fyrst í rannsóknum á áttunda áratug síðustu aldar 
(Bennett, 2003:25). Hugmyndir hugsmíðahyggjunnar ganga út á það að 
útskýra hvernig einstaklingar læra og helsta einkenni hennar er að það 
þurfi að taka tillit til forhugmynda einstaklingsins til að vita hvers eðlis 
námið er sem á sér stað. Þegar einstaklingar verða fyrir nýrri reynslu þá 
byrja þeir á því að máta eða tengja hana við fyrri reynslu til þess að skilja 
hana. Nám felst í því að byggja upp skilning á grundvelli forhugmynda 
og þarf einstaklingurinn að vera virkur þátttakandi í eigin námi (Bennet, 
2003:27). Af því leiðir að ekki hægt að búast við því allir skilji 
hluti/fyrirbæri/samhengi á sama hátt þar sem forhugmyndir einstaklinga 
eru ólíkar. 

Í Aðalnámskrá grunnskóli náttúrufræði og umhverfismennt (2007:7) 
er fjallað um þessar hugmyndir. Þar segir að nemendur komi með 
ákveðnar forhugmyndir í skólann. Nemendur hafa myndað sér ákveðnar 
hugmyndir um veruleikann og bent er á að þær ættu að hafa áhrif á þá 
kennslu sem nemandinn fær í skólanum. Reynslan getur verið líkamleg, 
tilfinningaleg, félagsleg eða jafnvel heimspekileg (Selley, 1999:3). Ný 
hugtök fá eingöngu merkingu séu þau tengd við annað eða önnur hugtök. 
Uppbygging þekkingar á þennan hátt er ómeðvitað ferli sem gerist innra 
með einstaklingnum og er persónubundið þar sem fyrri þekking skiptir 
máli við aðlögun nýrra þekkingar, og einstaklingar byggja sífellt upp 
stærra þekkingarnet. Einstaklingar túlka þekkingu sem þeir öðlast frá 
fyrstu hendi eða í gegnum samskipti og byggja þannig upp viðunandi og 
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samhangandi mynd af veröldinni í eigin huga. Samkvæmt ofansögðu lýsir 
hugsmíðahyggja því hvernig einstaklingurinn lærir. Þó hún segi í raun 
ekkert um hvernig kennslu skal háttað (Bennet, 2003:28) eru til 
rannsóknir á kennsluháttum sem sýna fram á að ákveðnar aðferðir sem 
ættu að ýta undir nám í anda hugsmíðahyggju eru heppilegri en aðrar 
(Bennet, 2003:34). Ekki eru þó allir á einu máli um ágæti 
hugsmíðahyggjunnar og hefur hún sætt vissri gagnrýni. 

3.3 Gagnrýni á hugsmíðahyggjuna 

Seint á níunda áratug síðustu aldar fór að bera á gagnrýni á 
hugsmíðahyggjuna. Robin Millar (1989) og Michael Matthews (2002) eru 
tveir af þeim sem hafa gagnrýnt hana. Hugsmíðahyggjan hefur haft mikil 
áhrif á skilning kennara á því hvernig börn læra, hvernig forhugmyndir 
nemenda hafa áhrif á nám þeirra, hvernig nýrrar þekkingar er aflað og 
hafa þær hugmyndir nýst kennurum í kennslu. Matthews (2002) telur 
hinsvegar þessar hugmyndir ekki vera nýjan sannleika heldur 
hversdaglega kennslufræðilega þekkingu sem eigi sér meðal annars rætur 
að rekja aftur til Sókratesar, Montaigne, Locke, og fleiri fræðimanna. Þó 
svo að hugsmíðahyggja hafi í fyrstu verið sett fram í tengslum við 
hvernig einstaklingurinn lærir segir Matthews að áhrif hennar hafi smám 
saman aukist svo mikið að sumir tali um hana sem kenningu sem nær yfir 
kennslu, menntun, uppruna hugmynda og skilnings á bæði 
hversdagslegum og fræðilegum hugtökum (Matthews, 2002). Því telur 
hann að hugsmíðahyggjan sé í hugum margra orðin allsherjar kenning. 
Matthews segir að slíkt gefi vonir um að með hugmyndum 
hugsmíðahyggjunnar sé hægt að ná fram öðrum markmiðum menntunar 
en þeim sem snúa að vitþroska einstaklingsins. Þeir telja t.d. báðir að 
kenningar hugsmíðahyggjunnar nái ekki yfir kennslu, þar sem þær 
kennsluaðferðir sem viðhafðar eru hverju sinni eru alveg óháðar því 
hvernig einstaklingar byggja upp þekkingu og því geta hugmyndir 
hugsmíðahyggjunnar ekki gefið slíkt til kynna (Millar 1989; Matthews 
2002). Millar lagði hins vegar til að kennarar beittu kennsluaðferðum sem 
sköpuðu áhuga og forvitni og það myndi leiða til þess að nemendur vildu 
læra og þar með byggja upp þekkingu. Matthews varar við því að 
hugtakið „hugsmíðahyggja“ sé notað í svo víðri merkingu.  

Áhrif hugmynda hugsmíðahyggju hafa náð út fyrir fræðasamfélagið 
og hefur snert námsskrárgerð í mörgum löndum eins og Bandaríkjunum, 
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Spáni, Kanada og víðar (Matthews, 2002). Í drögum bresku 
námsskrárinnar sem gefin var út 1994 var sett fram í viðauka að vísindi 
væru huglæg túlkun sem hver og einn einstaklingur byggi upp (í þessu 
samhengi má benda á að hugmyndir hugsmíðahyggjunnar eru einnig að 
finna í íslenskum námsskrám eins og áður hefur komið fram). Þessi 
framsetning olli miklum deilum þar sem gefið er til kynna að vísindin séu 
hugasmíði hvers einstaklings en ekki safn staðreynda sem fengnar eru 
með vísindalegum rannsóknum (Matthews, 2002). Þessar hugmyndir 
jafnast á við hugmyndir róttækra hugsmíðahyggjusinna. Þeir gera ráð 
fyrir því að ekki sé til ein sönnun á veruleikanum og telja að fólk sé 
vitsmunalega einangrað frá raunveruleikanum, að þekking hvers og eins 
sé í besta falli kort ummyndaðs skilnings sem veruleikinn gerir 
einstaklingnum kleift að byggja upp (Matthews, 2002). Gagnrýni 
Matthews beinist einmitt að þessu atriði sem spyr þá, hvernig geta 
vísindalegar rannsóknir sýnt fram á að einn ákveðinn sannleikur sé til ef 
hver og einn einstaklingur byggir upp sinn skilning á veröldinni í gegnum 
reynslu og fyrri þekkingu? Þó svo að vísindalegar aðferðir gefi ekki hinn 
endalega sannleika, þá gefa þær hugmyndir um veruleikann sem við 
nýtum til þess að mynda skilning á honum. Þeir sem eru ekki eins 
róttækir telja að til sé þekking sem reynslan segir okkur að sé haldbetri en 
önnur (Meyvant Þórólfsson, 2003) og sú þekking er meðal annars fengin 
með vísindalegum aðferðum. Matthews bendir á að ef ekki sé hægt að 
miðla þekkingu og ef hún er eingöngu hugarsmíði hvers og eins, þá hljóti 
menn að spyrja hvernig börn eigi að geta skilið huglæg hugtök 
náttúrufræðinnar. Hugtök sem tók vísindin langan tíma að útskýra, til 
dæmis hugtakið þróun. Hann segir að óraunsætt að ætla að nemendur geti 
ávallt byggt upp góða þekkingu í gegnum eigin reynslu og á grunni 
forhugmynda þar sem þær eru ekki alltaf til staðar. Því er það mjög 
umdeilt að það sé framkvæmanlegt án þess að kennarinn miðli þekkingu 
sinni til nemenda.  

3.4 Frumherjar 

Sú hugmyndafræði sem kennsluverkefnin byggja á er að nemendur byggi 
upp net hugtaka á grunni forhugmynda sinna og því er stuðst við 
hugsmíðahyggju í sinni upprunalegu mynd. Forvígismenn þess háttar 
hugmynda voru meðal annars John Dewey (1859-1952), Jean Piaget 
(1896-1980) og Lev Vygotsky (1896-1934) og verður hér fjallað um 
hugmyndir þeirra um nám og kennslu. Það er skoðun mín að þrátt fyrir 
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gagnrýnisraddir þá falla grunnhugmyndir hugsmíðahyggjunnar vel að 
markmiðum útikennslu og þeim kennsluaðferðum sem verkefnin byggja 
á. 

3.4.1 John Dewey  

John Dewey (1859-1952) var bandarískur heimspekingur sem hafði 
mikinn áhuga á menntun. Hann var einn af frumkvöðlum verkhyggju (e. 
pragmatism). Sú hugmyndafræði boðaði að þekkingarleit verði að byggja 
á reynslu og felur í sér áherslu á að tengja hugsun við gjörðir ef hugsunin 
á að verða að þekkingu (Westbrook 1993:2). Dewey hóf að móta 
uppeldiskenningar sínar í kringum aldarmótin 1900 og stofnaði 
tilraunaskóla ásamt eiginkonu sinni (Myhre, 2001:170). Með stofnun 
skólans vildi Dewey fá svar við eftirfarandi spurningum: 

1. Hvað er hægt að gera til að færa skólann nær heimili og nágrenni? 

2. Hvernig á að kenna sögu, náttúrufræði og bókmenntir, svo 
árangurinn verði jákvæður og hafi raunverulegt gildi í lífi 
barnsins? 

3. Hvernig getur kennsla í formlegum greinum – lestri, skrift og 
reikningi – tengst öðrum greinum og reynsluheimi barnsins svo að 
það finni að nauðsynlegt sé að læra þær? 

4. Hvernig er hægt sinna hverju barni þegar kennt er í hóp? 

(Myhre, 2001:171) 

Þó þessar spurningar hafa verið settar fram í kringum aldamótin 1900 
þá virðast þær ennþá eiga fullt erindi til þeirra sem láta sig menntun barna 
varða nú á 21.öldinni. Ennþá er verið að velta því fyrir sér hvernig haga 
skuli kennslu til þess að auðvelda nemendum að læra og þeim 
kennsluaðferðum sem beitt er einnig ætlað að stuðla að besta mögulega 
árangri. Til dæmis er einstaklingsmiðað nám ein af þeim aðferðum sem 
ætlað er að stuðla að því að hverju barni sé sinnt þegar kennt er í hóp. 
Með útikennslu er verið að reyna að færa skólastarfið nær umhverfinu og 
svona mætti lengi telja. Sífellt er verið að leita leiða til þess að reyna að 
láta nám barna hafa raunverulegt gildi og að mynda jákvæð áhrif og leita 
nýrra og áhrifaríkari leiða til þess að kenna nemendum.  

Dewey talaði fyrir mikilvægi þess að reynsla nemenda í námi væri 
þýðingarmikil og, eins og áður hefur komið fram, að menntun væri 
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reynslunám (Dewey, 1938/2000:35). Reynsla er ekki alltaf jákvæð og 
hefur hún áhrif á hugarfar einstaklingsins og hæfni hans til þess öðlast 
nýja reynslu. Ennfremur hefur sérhver reynsla áhrif og opnar leiðina fyrir 
aðstæður sem verða vettvangur frekari reynslu (Dewey, 1938/2000:47). 
Með því er átt við að ný færni veitir svigrúm til þess að læra meira. 
Dewey gagnrýndi þá reynslu sem nemendur öðlast í hinum hefðbundna 
skóla fyrir að hafa neikvætt menntunargildi (Dewey, 1938/2000:37). 
Taldi hann líkur á að nemendur tileinkuðu sér vélræna færni eða 
utanbókarlærdóm og settu námsferlið í samhengi við leiðindi. Hann vildi 
leggja áherslu á að þekkingarleit yrði verklegt ferli nemandans (e. 
learning by doing, sbr. uppgötvunarnám) sem varð að vera tengd 
markmiði og bjóða nemandanum upp á þýðingarmikla reynslu (Myhre, 
2001:174). Hugtök og merking þeirra er bundin því samhengi sem þau 
eru notuð í (Westbrook, 1993:3). Ef við heyrum orð sem við getum ekki 
tengt við fyrri reynslu verða orðin merkingarlaus. Dewey taldi 
nauðsynlegt að námsumhverfið yrði raunverulegt s.s. náttúrulegt 
umhverfi og viðfangsefnið yrði raunverulegur vandi sem nemendur ættu 
að glíma við (Myhre, 2001:175). Hann lýsti kennsluaðferð sem hann taldi 
að kennarar ættu að nota í kennslu til að tryggja nemendum góða reynslu. 
Sú aðferð byrjar á því að kennarinn setur fram kveikju að viðfangsefni 
þar sem nemendur upplifa eða ímynda sér einhvern vanda sem þarf að 
leysa. Kennarinn aðstoðar nemendur við að greina vandann og nemendur 
setja fram tillögur að lausn hans. Nemendur ættu einnig að afla sér 
upplýsinga sem gerðu þeim kleift að leysa vandann á skynsamlega hátt. 
Nemendur ættu að fara vel ofan í tillögur sínar að lausnum og að lokum 
ættu þeir að fá tækifæri til þess að prófa tilgátur sínar og kanna sjálfir 
hvort þær væru líklegar lausnir. Þessar aðferðir eru algengar í 
vísindalegum rannsóknum og þar með kynnast nemendur raunverulegum 
vinnuaðferðum. Þessa kennsluaðferð mætti flokka sem 
uppgötvunaraðferð þar sem tekið er tillit til reynslu nemandans og 
ígrundana hans (Bybee, o.fl., 2006:5). Samkvæmt Dewey var heldur ekki 
nægjanlegt að bjóða upp á verklega kennslu heldur taldi hann 
nauðsynlegt að nemendur ígrunduðu það sem þeir framkvæmdu til þess 
að auka skilning. Upp úr árinu 1950 fóru að birtast afbrigði af 
kennslufræðilegu líkani Dewey í bandarískum kennslubókum í 
náttúrufræði.  

Kennslufræðilegt líkan Dewey býður upp á mikið frelsi fyrir 
nemandann, bæði í athöfnum og hugsunum. Dewey var þó ekki á því að 
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nemendum væri gefið algjört frelsi í vinnu sinni heldur vildi hann gæta 
meðalhófs, annars vegar á milli kennslu sem byggðist á verklegri vinnu 
og kennslu sem byggðist á vel uppbyggðu námsefni. Hlutverk kennara á 
að vera leiðandi til þess að nemendur nýti frelsið á skynsaman hátt 
(Dewey, 1938/2000:81). Leiðsögn þeirra á að ýta undir hugsunarferli 
nemenda, til dæmis með því að kynna fyrir þeim hugmyndir sem þeim 
hefur ekki hugkvæmst sjálfum en eru hugmyndir sem geta aðstoðað þá 
við að útvíkka eigin hugsun.  

Að mati Dewey er ekki munur á því hvernig fullorðnir og börn læra. 
Bæði fullorðnir og börn eru virk í þekkingarleit sinni og læra með því að 
takast á við þær aðstæður sem verða á vegi þeirra. Í huga Dewey var 
hugsun tæki til athafna og talaði hann um hugann sem verkfæri (Myhre, 
2001:171). Hugsun er tæki til þess að leysa vandamál tengdum reynslu og 
þekking er reynslubankinn sem til verður við slíkar þrautalausnir. Dewey 
hélt því fram að hver og einn búi yfir meðfæddri skynhvöt sem 
hefðbundnir skólar tóku ekki tillit til. Dewey flokkaði skynhvatirnar í 
fjórar hvatir, hvatir til samskipta, hvatir til að byggja upp frekari 
þekkingu, hvatir til að kanna og hvatir til tjáningar (Westbrook, 1993:3). 
Dewey kallaði þetta ónotaða möguleika barnsins (Myhre, 2001:174). 
Hann taldi einnig að það væri svo hlutverk kennarans að skapa aðstæður 
svo að hæfileikar barnsins þroskuðust. Hann vildi að gerðar yrðu miklar 
kröfur til kennara. Þeir ættu að vera fróðir um námsefnið, menntaðir í 
barnasálfræði og þjálfaðir í kennsluaðferðum sem ýta undir áhuga 
nemenda og veita þeim hvatningu til náms (Westbrook 1993:4). Hann 
gagnrýndi hefðbundna skóla fyrir það að kennslan sem þar færi fram væri 
of fjarri reynsluheimi nemenda (Westbrook 1993:3). Námsefnið ætti ekki 
að stjórna kennslunni heldur ætti það að vera leiðarvísir fyrir kennara, og 
kennsluna ætti að miða út frá áhugasviði nemenda og þeirra reynslu af 
viðfangsefninu. Eins og kom fram í rannsókninni Vilji og veruleiki (2007) 
sem fjallað var um í kafla 2.5 nýta unglingadeildarkennarar lítið verklega 
kennslu þar sem þeir telja að með hefðbundinni kennslu sé auðveldara að 
komast yfir námsefnið. Með því er verið að láta námsefnið stjórna 
kennslunni í stað þess að vera leiðarvísir um nám. 

Dewey taldi að nemendur lærðu ekki eingöngu út frá sjálfri reynslunni 
heldur einnig með því að tala um hana eða upplifa í gegnum samskipti 
við jafnaldra, kennara og aðra (Seefeldt og Galper, 2000:8). Lærdómur er 
líkamleg, félagsleg og andleg athöfn og því er nauðsynlegt að nemendur 
eigi í samskiptum við aðra til þess að byggja upp þekkingu. Að mati 
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Dewey er mikilvægt að nemendur endurskoði reynslu sína sem er 
nauðsynleg til þess að nám eigi sér stað (Seefeldt og Galper, 2000:10). 
Endurskoðun getur farið þannig fram að nemendur hugsi um reynsluna 
með sjálfum sér og jafnvel skrifi um hana, deili reynslu sinni með öðrum 
með kynningu, umræðum eða mati á eigin námi. Nemendur geta metið 
námið með því að ígrunda hvað þeir vita núna en vissu ekki áður og hvað 
þeir vildu vita meira. Einnig er mikilvægt að kennarinn meti kennsluna, 
hvort markmiðum hafi verið náð og hvort það þurfi að breyta einhverju í 
kennslunni til þess að ná frekari árangri. Út frá hugmyndum Dewey eiga 
kennsluaðferðir að byggja á rannsóknarvinnu nemenda þar sem þeir eru 
virkir þátttakendur í eigin námi. Kennsluaðferðir á borð við leitarnám eða 
uppgötvunarnám ríma því vel við hugmyndir Dewey. 

3.4.2 Jean Piaget 

Hugmyndir Jean Piaget (1896-1980) um vitsmunaþroska náðu vinsældum 
á áttunda og níunda áratugnum (Feldman, 1998:8). Flokka mætti 
hugmyndir hans undir persónulega hugsmíðahyggju, andstætt við Lev 
Vygotsky en hugmyndir hans mætti flokka undir félagslega 
hugsmíðahyggju (Meyvant Þórólfsson, 2003). Piaget rannsakaði 
breytingu vitþroskans með aldri og leit svo á að hún gerðist af sjálfu sér 
og væri því óháð áhrifum frá öðrum manneskjum. Með því átti hann við 
að þekking byggðist upp hjá einstaklingum í gegnum skynfærin, með því 
að hlusta, snerta, lykta eða bragða og því gæti uppbygging þekkingar 
eingöngu verið í höndum hvers og eins og því persónuleg (Matthews, 
2002). 

Jean Piaget fæddist í Sviss árið 1898 og vaknaði áhugi hans á 
náttúruvísindum mjög snemma og lauk hann doktorsgráðu í líffræði 1918 
(Wadsworth,1996:5). Piaget snéri sér síðan að sálfræði og var iðinn 
rannsakandi á vitþroska barna og ungmenna. Margir gagnrýndu 
rannsóknir Piaget þar sem hann þótti einblína of mikið á rök- og 
stærðfræði og taka ekki tillit til annarra sviða skólans (Feldman, 1998:9). 
Þrátt fyrir þá annmarka hafa þær haft mikil áhrif innan sálfræðinnar með 
því að leggja áherslu á sameiginleg einkenni í vitsmunaþroska 
einstaklinga óháð bakgrunni þeirra og umhverfi. 

Piaget skipti þróun vitsmunaþroska einstaklinga niður í fjögur stig, 
skynhreyfistig, foraðgerðastig, stig hlutbundinna aðgerða og að lokum 
stig formlegra aðgerða (Shaffer og Kipp, 2007:61). Að mati Piagets eykst 
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vitsmunaþroskinn frá fæðingu og að 12 – 15 ára aldri (Piaget:1972). Það 
gerir hann þó í samræmi við vitþroskastigin en hraði þroskans er mjög 
misjafn eftir einstaklingum og félagslegu umhverfi. Sum börn sækja langt 
fram á meðan önnur börn eru seinþroska en röð stiganna er ávallt hin 
sama. 

Líkt og Dewey, taldi Piaget að börn væru að eðlisfari forvitnir 
rannsakendur sem væru virkir í eigin þekkingarleit (Shaffer og 
Kipp,2007:60-61). Piaget skilgreindi hugann sem safn af „skemum” (e. 
schema) (Wadsworth, 1996:14). Skema getur verið skilningur á hugtaki 
eða flokki hugtaka og hafa fullorðnir mun fleiri skemu en börn. Þegar ný 
þekking er lærð þá er annað hvort mátað við fyrri skemu, en slíkt kallast 
samlögun (e. assimilation), eða eldri skemu eru endurgerð eða búin til ný 
og nefnist það aðhæfing (e. accommodation) (Wadsworth, 1996:14). 
Þegar aðhæfing á sér stað verður einstaklingurinn að reyna á sig, hugsa 
upp á nýtt eða endurskoða það sem hann taldi sig þekkja. Stundum þarf 
einstaklingur að láta af fyrri skilningi áður en hann verður fær um að 
byggja upp nýja tegund skilnings. Visst jafnvægi þarf að ríkja milli 
samlögunar og aðhæfingar til þess að byggja upp þekkingu og net 
hugtaka, ferli sem á sér stað alla ævi. 

Eins og áður hefur komið fram þá er kennsla oft skipulögð á þann hátt 
að gert er ráð fyrir að nemendur öðlist skilning þegar þekking er yfirfærð 
frá kennara eða bókum og yfir til nemenda (gert ráð fyrir yfirfærslunámi) 
(Wadsworth, 1996:149). En börn byggja mun frekar upp þekkingu og 
aukinn skilning með rannsóknum á umhverfinu. Þessar rannsóknir geta 
verið áþreifanlegar eða huglægar eins og þegar einstaklingar velta til 
dæmis einhverju fyrir sér. Rannsóknirnar skiptast í tvö þrep, hið fyrra er 
rannsókn á viðfangsefni eða hugmynd. Ef hún ýtir undir ójafnvægi í 
hugsun, þá heldur rannsóknin áfram til þess að reyna að byggja upp 
skilning á viðfangsefninu. Ólíkt Dewey, taldi Piaget að hugsun barna 
væri ólík hugsun fullorðinna. Hann taldi þó eins og Dewey að börn lærðu 
einna best með því að framkvæma athuganir eða tilraunir, með því að 
prófa sjálf í stað þess að hlusta á aðra útskýra hugtökin fyrir þeim 
(Shaffer og Kipp, 2000:762). Því má segja að hann hafi haldið því fram 
að ef markmiðið með menntun sé að auka þekkingu og hugtakanet 
nemenda verði kennsluaðferðir að byggja á virkri rannsóknarvinnu, líkt 
og kennsluaðferðirnar uppgötvunarnám og leitarnám bjóða upp á. 
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3.4.3 Lev Vygotsky 

Rússneski kennismiðurinn Lev Vygotsky (1896-1934) var sálfræðingur 
að mennt. Hann hafði mikinn áhuga á þróun vitþroskans hjá börnum og 
hlutverki menntunar. Hann lést áður en hann náði að fullvinna hugmyndir 
sínar, aðeins 38 ára að aldri (Shaffer & Kipp, 2007:274). Þær hugmyndir 
sem hann hafði sett fram hafa þó haft mikil áhrif á það hvernig litið er á 
nám og þroska barna og samskipti þeirra við foreldra eða kennara. Rauði 
þráðurinn í kenningum Vygotsky var að vitþroski barna á sér fyrst og 
fremst stað í félags- og menningarlegu samhengi í samskiptum við 
foreldra, kennara og aðra sem eru reyndari (Shaffer og Kipp, 2007:274). 
Hugmyndir Lev Vygotsky tilheyra því félagslegri hugsmíðahyggju þar 
sem vitneskja og þroski er byggður upp í gegnum samskipti við aðra. 
Tungumálið, gildi og trú eru dæmi um áhrifaþætti úr menningunni sem 
hafa áhrif á vitsmunaþroska að mati Vygotsky. Þar sem þessir þættir eru 
ólíkir milli menningarheima taldi Vygotsky að hvorki þroskaferlið né 
vitþroski hvers og eins væri eins altækur eins og Piaget vildi meina 
(Shaffer & Kipp, 2007:274). 

Vygotsky var þó sammála Piaget um að börn væru í eðli sínu forvitnir 
rannsakendur sem væru virkir í eigin þekkingarleit (Shaffer og Kipp, 
2007:287). En ólíkt Piaget taldi Vygotsky að margar af þeim mikilvægu 
könnunum (e. explorer) sem börn framkvæma ættu sér stað í samskipum 
barna við aðra einstaklinga sem eru þroskaðri, hvort sem það eru önnur 
börn eða fullorðnir (Shaffer og Kipp, 2007:277). Vygotsky taldi 
tungumálið vera mikilvægan hlekk í vitþroskaferli barna sem og þá 
möguleika sem barnið hefur (samkvæmt svæði hins mögulega þroska (e. 
zone of proximal development)) til þess að læra af samskiptum við aðra. 

3.4.3.1 Svæði hins mögulega þroska 

Hugmyndir Vygotsky um svæði hins mögulega þroska fjallar um það 
hvernig aðrir hæfari einstaklingar í kringum barnið hafa áhrif á þróun 
vitþroska þess (Vygotsky, 1978). Vygotsky áleit, líkt og Piaget, að 
einstaklingar þroskuðust á mismundi hraða og skipti hann þroskanum 
niður í tímabil. Á hverju tímabili er ákveðin leiðandi starfsemi (e. leading 
activity) sem einstaklingurinn nýtir til þess að læra í gegnum, til dæmis 
taldi hann að frá þriggja til sex ára væri leikur leiðandi starfsemi (Karpov, 
2003a:146). 
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Skilin á milli tímabilanna eru ekki skýr þar sem misjafnt er á hvaða 
aldri einstaklingar fara á milli þessara tímabila (Chaiklin, 2003:48). 
Piaget skipti einnig þroska barna niður í tímabil en hans útskýringar á því 
hvers vegna börn fara frá einu tímabili til annars, var sú að breytingin 
varð nauðsynleg með auknum þroska (Karpov, 2003a:138). Vygotsky 
studdist við hugmyndir sínar um svæði hins mögulega þroska á tvo vegu 
til þess að útskýra hvers vegna barn færist frá einu þroskatímabili til 
annars (Chaiklin, 2003:49). Í fyrsta lagi að greina hvaða þroska barnið 
þarf að búa yfir til að geta farið á milli tímabila. Í öðru lagi að skoða 
núverandi stöðu barnsins til þess að það geti farið yfir á næsta stig. Þá er 
hægt að meta stöðuna og finna út hvar barnið þarfnast aðstoðar til þess að 
auka við þroska sinn. Vygotsky hélt því fram að ef kennsla væri aðlöguð 
að núverandi þroskastigi barna væri verið að kenna þeim eitthvað sem 
væri nú þegar lært. Hann taldi að þess í stað ætti kennslan að örva þann 
þroska sem væri mögulegur hjá barninu. Það er því mikilvægt fyrir 
kennara að gera sér grein fyrir að börn þyrftu að fá ögrandi verkefni til 
þess að móta nýja þætti sem nýttust við færslu á nýtt þroskastig. Ef 
kennari miðar verkefni að núverandi þroska verða minni framfarir en ella 
geta orðið. 

Vygotsky lagði til að svæði hins mögulega þroska væri nýtt sem 
greiningartæki og hefur það haft mikil áhrif á kennslu því það gefur 
kennara vísbendingar um þann þroska sem kennslan ætti að ýta undir 
(Chaiklin, 2003:58). Vygotsky (1978:87) einfaldaði útskýringuna á þann 
hátt að það sem barn getur gert með aðstoð í dag getur það framkvæmt án 
stuðnings á morgun. 

3.4.3.2 Tungumálið 

Samkvæmt kenningum Vygotsky þroskast mannshugurinn fyrir tilstuðlan 
þeirra verkfæra (e. tools) og tákna (e. signs) sem menningin lætur honum 
í té (Karpov, 2003b:65). Þessi verkfæri hafa orðið til innan samfélags 
manna og einstaklingar öðlast þau í gegnum samskipti sín við aðra sem 
eldri eru eða hæfari. Ferlið er tvíþætt, í upphafi læra einstaklingar með 
notkun tungumálsins í gegnum samskipti við aðra, til dæmis með því að 
spyrja spurninga. Síðar fer einstaklingurinn að nýta orðin sem hann heyrir 
þegar hann handleikur áþreifanlega hluti og að lokum snýr 
einstaklingurinn samtalinu að sjálfum sér og verður það að innra samtali 
(Vygotsky, 1978:27). Vygotsky orðaði breytinguna þannig að fyrir 
ungum börnum er það að hugsa það sama og að muna og við það að ná 
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stjórn á eigin athöfnum snýst ferlið við, að muna verður að hugsa 
(Bodrova og Leong, 2003:158). Þetta innra samtal gerir einstaklingum 
kleift að stjórna eigin hugsun og þeim athöfnum sem þeir taka þátt í og 
leiðir það til aukins vitþroska þeirra. Einstaklingurinn verður frjálsari í 
hugsun og takmarkanir hans verða minni þar sem innra samtalið er ólíkt 
félagslegum samræðum að því leyti að samtalið verður í styttri setningum 
eða að jafnvel eitt orð dugi til þess að stjórna athöfninni. Hugsun verður 
því virkari og einstaklingurinn verður fær um að skipuleggja athafnir 
sínar fyrirfram. 

Andstætt Piaget og Dewey taldi Vygotsky að börn ættu ekki að öðlast 
skilning á umhverfinu með því að enduruppgötva þá grunnvitneskju sem 
þegar er þekkt né að hægt væri að ætlast til þess (Karpov, 2003b:66). 
Börn lærðu af öðrum einstaklingum sem þegar hafa tileinkað sér 
þekkinguna með notkun tungumálsins. Hann taldi að oft gætu 
sjálfsprottin hugtök leitt til ranghugmynda (Karpov, 2003b:74). Hlutverk 
tungumáls í þroska barna er því mikilvægur hlekkur. Þegar einstaklingar 
takast á við verkefni sem eru þeim framandi þurfa þeir oft að „tala sig í 
gegnum þau”. Ef tækifæri til þess eru ekki gefin getur það leitt til skorts á 
skilningi því erfiðara gengur að færa viðfangsefnið yfir á innra samtal 
sem leiðir til skilnings. Af þessum niðurstöðum dró Vygotsky þá ályktun 
að einstaklingar leystu verkefni jafnt með tungumálinu, augunum og 
höndum (Vygotsky, 1978:26). Í fyrstu er það tungumálið sem fylgir 
athöfninni en þegar barnið hefur öðlast vald á tungumálinu verður það 
tungumálið sem stýrir athöfninni. Ferlið milli tungumáls og athafna er því 
háð hvort öðru í þroskaferli barna. 

Vygotsky skipti hlutverki tungumálsins í tvo hluta (Mercer, 2000). 
Annars vegar hefur það hlutverk sem samskiptatæki sem einstaklingar í 
samfélaginu nota og deila til þess að byggja upp þekkingu og menningu, 
en hins vegar hefur það hlutverk sem verkfæri til hugsunar. Hlutverk 
tungumáls í myndun skilnings er mikilvægt þar sem sjónrænir hlutir 
öðlast ekki gildi fyrr en einstaklingurinn hefur orð til þess að útskýra þá. 
Tungumálið er þar með orðið milliliður (e. mediation) frá því sjónræna til 
hugsunar sem leiðir til skilnings. Þegar nemendur hlusta á útskýringar 
kennara á einhverju viðfangsefni náttúruvísindanna fer útskýringin ekki 
sjálfkrafa inn í huga nemendanna (Osborne og Freyberg, 1985). Það 
byggir á getu þeirra til þess að skilja tungumálið og þau hugtök sem 
kennarinn notar. Tungumál kennarans er yfirleitt mun flóknara en 
hversdagsleg notkun nemenda á tungumálinu. Sé kennari ekki meðvitaður 
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um það og notar of flókið tungumál fyrir nemendur sína getur það leitt til 
þess að nemendur skilji hann ekki eða misskilji það sem hann segir. 
Einnig geta hversdagsleg orð verið notuð með öðrum hætti í kennslu en 
nemendur hafa vanist og það getur einnig valdið misskilningi (Wellington 
og Osborne, 2001). Til dæmis vísar hugtakið blóm í líffræði til ákveðins 
hluta plöntunnar en í hversdagsleikanum er átt við alla plöntuna eða hluta 
hennar, svo sem afskornar rósir eru oft nefnd blóm. Þegar nemendur læra 
hugtök náttúrufræðinnar hefur það áhrif á hversdagslega vitneskju 
nemenda (Karpov, 2003b:70). Þau hugtök sem þeir hafa lært og skilið 
verða vörður (e. mediational means) fyrir nýja hugsun og þá um leið 
verkfæri við lausn nýrra vandamála. 

Hugtök er verkfæri fyrir hugsun. Þau gera okkur kleift að hugsa 
óhlutbundið til dæmis hugtök eins og lýðræði og sannleikur, en einnig til 
að flokka, til dæmis að kría sé fugl eða fluga skordýr (Hammerman o.fl. 
2001:11). Það hefur sýnt sig að utanbókarlærdómur hugtaka er ekki 
vænlegur ef nemendur eiga að geta nýtt sér þau (Karpov, 2003b:68). 
Námið verður samhengislaust og nemendur verða ekki færir um að 
yfirfæra þekkingu sína yfir á aðrar aðstæður. Á aldrinum sex til tólf ára 
læra börn nokkur þúsundir hugtaka og of oft í skólanum læra þau 
hugtökin án samhengis (Hammerman o.fl. 2001:12). Börn eru fljót að 
læra að nota hugtökin við ákveðnar aðstæður og viðurkennt er að nám 
hafi átt sér stað, en því er ekki alltaf veitt athygli hvort þau skilji hugtökin 
eða ekki eða hvort notkun á orðinu sé rétt. 

3.5 Það besta úr hugmyndum fræðimanna sett saman  

Uppgötvunarnám hefur verið gagnrýnt á þeim forsendum að nemendur 
geta fengið ranghugmyndir ef þeir þurfa að uppgötva sannindin sjálfir 
(Karpov, 2003b:74). En jafnframt hefur yfirfærslunámið verið gagnrýnt 
þar sem ekki er hægt að gera ráð fyrir að nemendur skilji rétt það sem 
kennarinn segir. Nú virðist sem uppgötvunaraðferðin sé að koma aftur inn 
bæði í Evrópu (Rocard o.fl., 2007) og í Bandríkjunum (Karpov, 
2003b:74). Ennþá er þó sú aðferð gagnrýnd og út frá henni og 
hugmyndum Vygotsky kom fram í Bandaríkjunum samtvinnuð útfærsla, 
sem kalla mætti leiðandi uppgötvunarnám (e. guided discovery). Sú 
aðferð byggist á hugmyndum hugsmíðahyggjunnar og rannsóknum Piaget 
og Vygotsky. Með þeirri aðferð eiga nemendur að byggja upp þekkingu 
og skilning á hugtökum með umræðum, með því að deila reynslu sinni og 
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framkvæma rannsóknir. Vinna nemenda á að líkjast vinnu 
rannsóknarhóps og kennarinn á að vera í leiðbeinandi hlutverki. 
Samkvæmt Vygotsky þarf kennarinn að huga að notkun tungumáls í 
kennslu. Einnig verður hann að gefa nemendum tækifæri til þess að 
ígrunda og ræða við samnemendur sína þar sem félagslegi þátturinn er 
mikilvægur í notkun tungumálsins til þess að geta nýtt sér það við 
uppbyggingu þekkingar og skilnings. Dewey lagði áherslu á reynslunám 
og Piaget lagði áherslu á notkun skynfæra í námi. Verkleg kennsla í anda 
leiðandi uppgötvunarnáms veitir nemendum reynslu sem þeir öðlast með 
notkun skynfæra. 

Dewey, Piaget og Vygotsky voru allir sammála um að nemendur verði 
sjálfir að vera virkir í eigin námi og að í námi þurfa nemendur að 
framkvæma rannsóknir til að byggja upp þekkingu. Dewey lagði áherslu 
á áþreifanleg viðfangsefni, Piaget lagði áherslu á notkun skynfæranna við 
rannsóknir og Vygotsky lagði áherslu á samskipti og notkun tungumáls 
við rannsóknir. Kennsluaðferðin 5K flokkast sem leiðandi 
uppgötvunarnám og rímar sú aðferð vel við hugmyndir fyrrgreindra 
fræðimanna. 
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4 Hlutverk kennarans 

Í þessum hluta verður fjallað um hlutverk kennarans í útikennslu. Við 
skipulagningu á útikennslu er mikilvægt að taka tillit til þriggja þátta, 
undirbúnings, útikennslunnar sjálfrar og úrvinnslu hennar en niðurstöður 
rannsókna benda til þess að slíkt skipulag sé vænlegt til árangurs 
(Ballantyne og Packer, 2002). Einnig verður fjallað um nemendahópinn, 
hvað rannsóknir segja um viðhorf þeirra til útikennslu og hvaða þættir 
letja kennara til þess að beita útikennslu. 

4.1 Hverju þarf að huga að við undirbúning og 
framkvæmd útikennslu 

Með útinámi er stefnt að því að nemendur læri um ákveðið viðfangsefni 
og nái þeim markmiðum sem kennarinn setur fram við skipulagningu á 
kennslunni. Þó svo að markmið kennarans séu skýr þarf hann að hafa í 
huga að það sem er ætlast til að nemendur læri er ekki endilega það sama 
og þeir læra. Til að mynda getur reynsla og upplifun nemenda af 
útináminu verið ólík og því getur verið mismunandi hvað situr eftir hjá 
hverjum nemanda. En sú reynsla sem nemendur öðlast er grundvöllur 
fyrir umræður og hún er einnig oftast reynsla sem kennari er sáttur við að 
nemendur öðlist í útinámi (Dillon o.fl., 2005). Þessi reynsla nemenda er 
einnig dýrmæt þar sem kennarinn getur nýtt hana síðar til þess að mynda 
tengingu við það viðfangsefni sem nemendum er ætlað að læra með 
útikennslunni.  

Við skipulagningu kennslunnar miðar kennari við þá fræðilegu nálgun 
(námskenningar, kennslufræði) sem hann telur eiga best við svo árangur 
verði sem mestur. Ef nemendum er til dæmis gefinn frjáls tími til þess að 
kanna umhverfið í byrjun verða að fylgja skýrar leiðbeiningar svo að 
nemendur viti til hvers er ætlast af þeim. Mikilvægt er að kennari 
skipuleggi útikennsluna þannig að hún auki gildi þeirrar kennslu sem 
hann getur veitt nemendum innandyra eða sé jafn góð. Hann þarf að 
spyrja sig að því hvort útikennslan sé viðbót eða framhald á þeirri vinnu 
sem nemendur hafa þegar hafið innandyra.Verður kennslan jafn áhrifarík 
úti, eða jafnvel betri en inni? Geta nemendur öðlast annars konar reynslu 
sem verður ekki fengin innan veggja skólans? Ef kennarinn ætlar sér að 
færa kennsluna út þá ætti kennsluáætlun hans fyrir þá kennslustund að 
gefa svarið „já“ við öllum ofangreindum spurningum. 
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Undirbúningur fyrir útinám er tvíþættur. Annars vegar þarf kennarinn 
að skipuleggja kennsluna frá upphafi til enda og hins vegar að undirbúa 
nemendur undir útinámið. Viðamikil rannsókn var unnin í Ástralíu á 
viðhorfi nemenda til útikennslu (Ballantyne og Packer, 2002). Spurningar 
voru lagðar fyrir 580 nemendur á aldrinum 8 – 17 ára. Niðurstöður leiddu 
í ljós að þeir nemendur sem höfðu fengið undirbúning fyrir útikennsluna 
voru spenntari en þeir sem ekki höfðu fengið undirbúning. Þessar 
niðurstöður benda til þess að mikilvægt sé að undirbúa nemendur fyrir 
útikennslu þar sem það eykur áhuga þeirra. Það er því mikilvægt að 
standa að góðum undirbúningi fyrir nemendur áður en farið er af stað 
með útikennslu. Með því er búið að byggja upp ákveðnar væntingar hjá 
nemendum og þeir veita viðfangsefninu frekar athygli og vita til hvers er 
ætlast af þeim, en við það verður nám þeirra markvissara (Ballantyne og 
Packer, 2002). Þessi undirbúningur getur verið um viðfangsefnið, ákveðin 
hugtök eða um verklag og vinnuferli. Mikilvægt er að nemendur tengi 
saman það sem þeir læra í skólanum við það sem þeir læra úti. Þar með 
styrkir góður undirbúningur hugtakaskilning nemenda. Einnig er 
mikilvægt að byggja upp hvatningu fyrir nemendur til þess að læra, láta 
þá vita til hvers er ætlast af þeim og hvað er framundan í náminu. Ef 
undirbúningi er sleppt er hætta á að nemendur tengi ekki saman þá vinnu 
sem unnin er fyrir utan skólann við það sem er gert innan hans (Dillon 
o.fl., 2005). 

Nemendahópar samanstanda af einstaklingum sem eru jafnólíkir og 
þeir eru margir og þarf kennslan að miðast við að reynt sé að mæta 
þörfum hvers og eins. Við verklegar æfingar getur verið heppilegast að 
skipta nemendum í nokkra minni hópa og þarf kennari að hafa í huga 
hvort og hvernig hann hyggst skipta nemendum í hópa. Á hópaskiptingin 
að taka mið af getu nemenda, áhugsviði þeirra eða vináttu innan bekkjar? 
Eðli viðfangsefnisins og markmið kennslunnar skipta máli í þessu 
samhengi. Hópastarf hefur ýmsa kosti, meðal annars þá að nemendurnir 
fá stuðning hvers annars, umræður skapast innan hópanna um 
viðfangsefnið, hópar skila oft betri lausnum en fást frá einstaklingum því 
fleiri sjónarhorn geta komið fram um viðfangsefnið (Ingvar Sigurgeirsson 
1999:138).  

Í útikennslu í náttúrufræði er áherslan á að nemendur upplifi náttúruna 
og læri náið beint af henni, svo sem að snerta og handleiki hluti úr 
náttúrunni. Niðurstöður rannsóknar Ballantyne og Packer (2002) benda til 
að notkun vinnubókablaða og eyðublaða dragi úr áhuga nemenda á 
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útikennslu og að gagnsemi þeirra sé ekki það mikil að hún réttlæti notkun 
þeirra. Þetta getur þó ekki verið algilt þar sem vinnublöð geta gegnt 
ýmsum tilgangi og gagnsemi þeirra getur farið eftir eðli þeirra. Hvernig 
þau eru framsett hlýtur einnig að hafa áhrif á það hvort þau dragi úr 
áhuga nemenda eða ekki. Til dæmis geta vinnublöð verið til þess að halda 
utan um þær upplýsingar sem nemendur safna í útikennslunni, þau geta 
virkað sem gátlisti yfir þau verkefni sem nemendur eiga að vinna, sem 
ítarefni eða upplýsingar um hvað nemendur eiga að gera í útikennslunni 
og þau geta jafnvel innihaldið myndir af lífverum sem búast má við að 
nemendur rekist á. Vinnublöðin geta einnig innihaldið dýrmætar 
upplýsingar fyrir nemendur þegar í skólann er komið til notkunar í 
áframhaldandi vinnu þar sem ekki hægt að ætlast til þess að nemendur 
muni allt sem þeir sáu og gerðu í útikennslunni. 

Eftirfylgni við þá vinnu sem fer fram úti er einnig mjög mikilvæg. 
Allir nemendur hafa öðlast reynslu sem kennarinn getur nýtt við 
uppbyggingu á áframhaldandi kennslu þegar í skólann er komið. 
Nemendur þurfa að fá tækifæri til ígrundunar um það sem þeir komust í 
tæri við úti í náttúrunni þar sem mikilvægt er að byggja upp tengingu á 
milli útikennslunnar og kennslunnar sem fer fram inni í skólastofunni 
(Dillon o.fl., 2006). Mikilvægt er að nemendur fái tækifæri til að ræða um 
viðfangsefnin, hvað rannsóknir þeirra á vettvangi leiddu í ljós og þjálfast 
í að tengja þær við námsefnið og þau markmið sem nemendum er ætlað 
að ná. Að endingu þarf einhvers konar námsmat að eiga sér stað, hvort 
sem það hefur átt sér stað í gegnum allt ferlið eða er framkvæmt í lokin. 
Þessi uppsetning á kennslu passar vel við þá aðferð sem lögð er upp með 
í kennsluverkefnunum (5K) sem fjallað verður um síðar. 

4.2 Viðhorf nemenda til útináms 

Áhugi og tilhlökkun vegna útináms er mjög misjafn eftir aldri nemenda. 
Nám í náttúrulegu umhverfi hefur ákveðið aðdráttarafl fyrir nemendur og 
hefur mikilvæg áhrif á viðhorf þeirra til umhverfisins og löngun þeirra til 
þess að vernda það (Ballantyne og Packer, 2002). Rannsókn Ballantyne 
og Packer (2002) leiddi í ljós að yngri nemendur voru hrifnari bæði fyrir 
og eftir útkennslu heldur en eldri nemendur, þó báðir hópar sýndu áhuga. 
Áhugi nemenda gagnvart útikennslu tengdust mismunandi atriðum. Þeir 
yngri voru spennir fyrir ákveðnum viðfangsefnum útikennslunnar en þeir 
eldri voru áhugasamari fyrir uppbroti í kennslu, komast úr skólastofunni 
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og fá tilbreytingu. Þegar nemendur voru spurðir út í það hvað þeir vildu 
gera og sjá vildi meirihluti nemenda skoða dýralíf á staðnum og það sem 
tengist því. Það sem dró úr áhuganum var að þeirra sögn þreytandi spjall 
af hálfu kennara, að vinna með vinnublöð, að koma sér á staðinn, hætta á 
slæmu veðri og hættur á svæðinu. Þeir vildu fá frjálsari hendur og voru 
áhugasöm fyrir frelsinu sem fylgir því að vera úti í stað þess að sitja inni í 
kennslustofu. Niðurstöður bentu einnig til þess að það auki líkur á því að 
nemendur geti myndað sér skoðanir og jákvæð viðhorf að fara með þá út í 
náttúruna og miða verkefnin við að öll skynfærin séu notuð. Nemendur 
upplifa náttúruna á nýjan hátt sem leitt getur til breyttra viðhorfa, 
sérstaklega ef þeir fá tækifæri til þess að taka þátt í að safna gögnum og 
framkvæma athuganir á lífríkinu. Sem dæmi má nefna að ef nemendur 
rannsaka lífríki í vatni og hvað hefur áhrif á það verða þeir færari í að átta 
sig á hvaða breytingar geta haft áhrif á lífríkið. Í þessari sömu rannsókn 
kom einnig fram að það sem nemendur töldu hafa mest jákvæð áhrif í 
útikennslunni var að fá að framkvæma tilraunir sjálf við öflun upplýsinga, 
til dæmis við mælingar á vatni og lofti. Næst jákvæðast að mati nemenda 
voru kynningar þeirra á niðurstöðum sínum fyrir samnemendur og síðan 
umræður um viðfangsefnið. Má því segja að það hafi ekki eingöngu verið 
útinámið sjálft sem höfðaði til nemenda heldur vinnuferlið í heild sinni. 

Sum börn kjósa að vera innandyra og líta á náttúruna sem framandi og 
jafnvel hættulega. Í samantektargrein um kosti þess að börn umgangist 
náttúrulegt umhverfi, kemur fram að börn sem upplifa náttúruna 
eingöngu í gegnum sjónvarp, bækur, náttúrulífsblöð og tímarit halda því 
oft fram að náttúran sé framandi, tilkomumikil og langt, langt í burtu á 
stað sem þau munu aldrei sjá (White, 2004). Sumir telja að áhugaleysi 
barna stafi af framsetningu fjölmiðla á náttúrunni, sem getur verið í senn 
fræðandi og skemmtileg en einnig mjög yfirþyrmandi, átakanleg og 
öfgakennd. Vegna þessa finnst sumum börnum þau ekki upplifa nægilega 
spennandi náttúru í þeirra nærumhverfi. Þar eru ekki villt og hættulegt 
dýr líkt og í sjónvarpsþáttum og þar af leiðandi sé þeirra nærumhverfi 
óspennandi. Einnig getur skortur á daglegri umgengni við náttúruna verið 
ástæðan fyrir því að börn séu hætt að leika sér í henni (Louv, 2003:169). 
Þau átta sig ekki á því að náttúran er einnig í þeirra nágrenni og með 
tímanum getur þetta dregið úr þekkingu þeirra á henni og velþóknun. 
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4.3 Hvað kemur í veg fyrir að kennari kenni úti?  

Þeir þættir sem draga helst úr því að kennari kenni úti eru hræðsla og 
áhyggjur af öryggi nemenda, skortur á sjálfsöryggi, lítil krafa um 
útikennslu í námsskrá og skortur á tíma eða stuðningi innan skólans 
(Dillon o.fl., 2006). Einnig getur kennslan krafist ákveðinnar þekkingar 
og færni sem kennarinn telur sig ekki búa yfir, s.s. þekkingu á tegundum 
plantna og dýra, að meta hættur í umhverfi eða að veita skyndihjálp 
(Gilbertson o.fl., 2006). Útikennslan krefst einnig að kennari hafi aðgang 
að ýmsum gögnum og útbúnaði sem getur verið tímafrekt að útvega ef 
slíkt er ekki þegar til í skólanum. Sá tími sem nemendur eyða í skólanum 
er mjög skipulagður í stundatöflu og misjafnt er hversu auðvelt er fyrir 
kennarann að sveigja út frá henni. Útikennsla getur krafist þess að 
kennari bregði út frá hefðbundinni stundatöflu þar sem útiveran tekur oft 
lengri tíma en eina eða tvær kennslustundir og rekst þá á frímínútur og 
kaffitíma kennara. Einnig þarf að taka tillit til ferðatíma ásamt því að gera 
ráð fyrir nestistíma.  

Fyrir suma getur ferðatími verið fráhrindandi og öðrum tilfellum er 
ekki til fjármagn til þess að kosta keyrslu nemenda í lengri 
vettvangsferðir (Dillon o.fl., 2006). Hins vegar ætti kostnaður ekki að 
vera hindrun þar sem nánasta umhverfi allra skóla getur verið auðug 
uppspretta námstækifæra í augum hugmyndaríks kennara. 

Skipulag fyrir útikennslu er í sjálfu sér ekki öðruvísi en skipulag fyrir 
aðra kennslu, setja þarf fram markmið, velja viðeigandi kennsluaðferð og 
námsmat. Í skipulagningu útikennslu þarf þó að taka tillit til annarra 
þátta, til dæmis bekkjarstjórnunar og aðgengi kennara að nemendum 
(Dillon o.fl., 2006). Nemendur dreifast oft á stærra svæði í útikennslu og 
eru á sífelldri hreyfingu sem veldur því að ekki er eins auðvelt að hafa 
yfirsýn yfir alla nemendur í einu. Bekkjarstjórnun byggir á góðum 
undirbúningi þar sem kennari setur fram verklagsreglur áður en farið er af 
stað. Nemendahópurinn er einnig misjafn og þar með þátttaka nemenda í 
útikennslunni. Sumir nemendur vilja ekki vera út, til dæmis vegna veðurs 
eða hræðslu. Þátttaka nemenda getur einnig verið mismunandi milli 
einstaklinga þar sem persónueiginleikar þeirra og/eða áhugi getur haft 
áhrif (Dillon o.fl., 2006). 

Staðsetning útikennslunnar hefur einnig áhrif á nemendahópinn; hafa 
þeir komið þangað áður, er langt á staðinn? Einnig þarf að gæta þess að 
sá tími sem nemendum er ætlað að nýta í vinnu sé nægur svo tilgangi 



Björg Haraldsdóttir Nánasta umhverfi sem uppspretta náms 

 57 

með útikennslu sé náð. Veðurfar getur einnig sett strik í reikninginn þar 
sem oft getur verið erfitt að treysta á gott veður þegar útikennslan er 
skipulögð. Vindur og rigning getur dregið úr vilja kennara til þess að fara 
út með nemendur sem eru oft misvel útbúnir til þess að eyða löngum tíma 
utandyra. 
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5 Kennsluaðferðin 5K 

Hér verður fjallað um þá kennsluaðferð sem kennsluverkefnin eru byggð 
upp eftir. Aðferðin kallast 5K kennslu - hringur og skiptist í fimm 
mismunandi þrep sem eru, kveikja, könnunarleiðangur, koma í skilning 
um, kafað dýpra og kunnáttan metin (e.5E, engagement, exploration, 
explanation, elaboration and evaluation).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Út á hvað gengur 5K kennsluaðferð? 

5K kennsluaðferðin kom fyrst fram seint á níunda áratug síðustu aldar og 
í dag mæla samtök raungreinakennara í Bandaríkjunum með þessari 
aðferð við náttúrufræðikennslu (Stamp, o.fl., 2008). Kennsluaðferðin 
gengur út á að ýta undir að nemendur beiti vísindalegum vinnubrögðum 
með aðstoð kennara og að fá þá til þess að reyna á forhugmyndir sínar í 
gegnum athuganir, íhuganir og samræður (Stamp, 2005a). Þær 
námskenningar sem liggja að baki útfærslu á þessari uppgötvunaraðferð 
eru meðal annars komnar frá þeim þremur frumkvöðlum sem fjallað var 
um hér að framan John Dewey, Jean Piaget og Lev Vygotsky. Vygotsky 
lagði áherslu á að nemendur byggi upp sitt eigið hugtakanet í samvinnu 
við samnemendur og kennara. Gengið er út frá að nám sé virkt ferli sem á 
sér stað hjá einstaklingnum og um það voru Dewey, Piaget og Vygotsky 
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allir sammála eins og betur verður vikið að í kafla 5.2. Nemandinn á að 
túlka viðfangsefnið, endurskipuleggja og ígrunda það með frekari vinnu 
og á það að leiða til þess að nemandinn breyti ranghugmyndum sínum og 
byggi upp heillegra hugtakanet (Bybee, 2006:11). Með aðferðinni verður 
lögð áhersla á verklega vinnu í útikennslu. 

Hvert af þrepunum fimm hefur ákveðin tilgang sem stuðlar að því að 
kennsla kennarans verður samhangandi og nemendur skilji betur 
vísindaleg og fræðileg hugtök, auki þekkingu sína og hæfni og viðhorf 
þeirra breytist (Bybee, 2006). Taka þarf tillit til þess að ferlið getur tekið 
tíma þar sem nemendur eiga það til að halda fast í forhugmyndir sínar og 
jafnvel breyta þeim ekki þó niðurstöður athugana segi annað (Selley, 
1999:41). Nemendur þurfa því að fá tækifæri til þess að takast á við 
ranghugmyndir sínar oftar en einu sinni. Nemandinn túlkar viðfangsefnið 
og gerir þá túlkun að sinni og er sú túlkun byggð á forhugmyndum og 
fyrri reynslu nemandans. Til þess að breytingar geti átt sér stað eða 
endurbætur á fyrri hugtakaskilningi þarf að veita nemendum ögrandi 
viðfangsefni þar sem koma fram hugmyndir sem stangast á við þeirra 
eigin. Mjög misjafnt er hve löngum tíma er eytt í hvert og eitt þrep og fer 
það eftir viðfangsefninu hverju sinni. Nemendur vinna í nánum tengslum 
við umhverfið og aðra einstaklinga.  

5.1.1 Kveikja 

Á fyrsta þrepi er það hlutverk kennarans að koma með kveikju sem vekur 
upp áhuga nemenda á viðfangsefni kennslunnar (Bybee o.fl., 2006:8). Í 
upphafi þarf að leitast við að tengja viðfangsefnið fyrri reynslu nemenda 
og afhjúpa ranghugmyndir þeirra. Kveikjurnar geta verið með ýmsu móti 
og lykillinn að góðum árangri með 5K aðferðinni er að vekja nemendur 
til umhugsunar strax í upphafi með góðri kveikju. Spurningar geta opnað 
umræðu að viðfangsefnum og hentar það form sérlega vel eldri 
nemendum. Kennarinn getur sett eitthvað fram sem stangast á við 
forhugmyndir nemenda, sett fram siðferðislegt vandamál sem þeir þurfa 
að glíma við eða bent á einhver atriði sem í fyrstu virðast ekki ganga upp. 
Með því að benda á atriði sem virðast ekki ganga upp í fyrstu er vonast 
eftir sterkum viðbrögðum hjá nemendum sem vekur upp áhuga þeirra 
(sumir kalla slíkt „vá upplifun“). Myndbönd og sögur geta einnig verið 
góðar leiðir og henta sögur vel fyrir yngri nemendur. Hugmyndir Jenny 
Frost (1997) um sögur í kennslu geta vel átt við sem góðar kveikjur í 5K 
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aðferðinni. Frost telur að með stuttum sögum sé hægt að virkja og örva 
vísindalega hugsun hjá yngri nemendum. Sú leið felur í sér að nemendum 
eru sagðar stuttar sögur þar sem hugtök vísindanna eru notuð. Þetta eru 
sögur sem kennarar geta búið til og fjalla um einhver ákveðin hugtök sem 
nemendur eiga að nota í vinnu sinni. Dæmi um slíka sögu er sagan um 
Frú Skynfæri sem er sífellt að lykta af öllu, hlusta, bragða og skoða (Frost 
1997:38). Með sögunni eru skynfærin kynnt fyrir nemendum og hvernig 
hægt er að nýta þau við rannsóknir. Kennarinn getur síðar vísað í söguna 
þegar nemendur eiga að nota skynfærin, til dæmis „hvað myndi Frú 
Skynfæri gera núna?“ Annað dæmi er sagan um Herra Spurningu sem 
fjallar um einstakling sem spyr margra spurninga (Frost:1997:43). 
Notaðar eru mismunandi spurningar til dæmis hvernig, hvers vegna, af 
hverju. Með sögunni um H Spurningu er verið að kenna nemendum 
hvernig þeir geta spurt spurninga til þess að læra meira. Þessar sögur geta 
verið kveikjur að verkefnavinnu. Til þess að gefa persónunum enn meira 
líf er hægt að láta nemendur teikna þær og hengja upp á vegg sem síðar 
minnir nemendur á hvað þær standa fyrir. 

Á þessu þrepi setur kennarinn einnig fram vinnureglur og útskýrir það 
vinnuferli sem hann ætlast til þess að nemendur starfi eftir. Tilgangurinn 
á þessu þrepi er ekki að útskýra eða skilgreina ný hugtök eða halda 
fyrirlestur um viðfangsefnið (Stamp, 2005b). Tilgangurinn er frekar að 
vekja nægan áhuga nemenda á viðfangsefninu sem ýtir nemendum af stað 
í lærdómnum. Fyrsta þrepið fer oftast fram inni í kennslustofunni sem 
hluti af undirbúningi fyrir vinnu á vettvangi. 

5.1.2 Könnunarleiðangur/útinám 

Eftir að kveikjan hefur vakið áhuga nemenda er nauðsynlegt að gefa þeim 
færi á kanna hugmyndir sínar. Á öðru þrepi eiga nemendur að fá tækifæri 
til þess að vinna að rannsóknum á viðfangsefnum sem eru áþreifanlegar 
(Stamp, 2005c). Áður en sú vinna hefst eru settar fram tilgátur og 
hugsanlegar lausnir við þeim. Með því að setja fram lausnir eru nemendur 
þegar farnir að hugsa um viðfangsefnið sem kemur þeim frekar af stað í 
námsferlinu. Við skipulagningu á könnunarleiðangri er það haft að 
leiðarljósi að nemendahópurinn fái sameiginlega reynslu sem þeir geta 
nýtt til þess að endurskipuleggja hugmyndir sínar, aðferðir og kunnáttu 
(Bybee, o.fl., 2006:9). Kveikjan á að ýta undir ójafnvægi í 
hugtakaskilningi hjá nemendum og könnunarleiðangurinn á að vera 
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upphafið að jafnvægi. Umræður eiga að eiga sér stað samhliða, á milli 
samnemenda og á milli nemenda og kennara. Hlutverk kennarans á þessu 
þrepi er að spyrja spurninga sem leiða nemendur áfram en þó að leyfa 
þeim að átta sig á lausnum að einhverju leyti sjálfum. Mikilvægt er þó að 
kennarinn hlusti á nemendur og fylgist með vinnuferli þeirra svo hann 
geti áttað sig á hugmyndum nemenda og hvert þær eru að leiða þá og 
leiðrétta þær sé þörf á. Lykillinn á þessu þrepi er að nemendur einbeiti sér 
að því læra að þekkja viðfangsefnið í gegnum vinnu svo það ýti undir 
frekari áhuga á því (Stamp, 2005c). Nemendahópurinn byggir upp 
sameiginlega reynslu sem síðan er notuð í umræðum og kennarinn nýtir í 
frekari vinnu. 

5.1.3 Koma í skilning um 

Á þriðja þrepi eru settar fram vísindalegar útskýringar þar sem unnið er 
að því að nemendur fái réttan skilning á þeim hugtökum sem snerta 
viðfangsefnið (Bybee o.fl., 2006:9). Kennarinn beinir athygli nemenda að 
ákveðnum atriðum eða þáttum sem komu fram í kveikju og í 
könnunarleiðangri. Kennarinn byrjar á því að biðja nemendur um að setja 
fram sínar útskýringar. Því næst setur kennarinn fram skýrar og formlegar 
vísindalegar útskýringar og þar með tengir kennarinn saman tilgang 
kveikjunnar og leiðangursins við það viðfangsefni sem þessum tveimur 
þrepum var ætlað að kenna. Lykilatriðið á þessu þrepi er að kynna fyrir 
nemendum hugtök, ferli eða hæfni á stuttan, einfaldan og skýran hátt til 
undirbúnings fyrir næsta þrep og koma nemendum í skilning um 
viðfangsefni kennslunnar.  

Kennarinn hefur úr fjölbreyttum kennsluaðferðum að velja á þessu 
þrepi en algengast er að hann noti munnlegar útskýringar (Bybee o.fl., 
2006:9). Einnig er hægt að styðjast við myndbönd eða önnur 
kennslugögn. Kennarinn sér um að nemendur fái réttar skilgreiningar og 
útskýringar á hugtökum og tengslum (Stamp, 2005d). Gott er ef 
nemendur vinna í litlum hópum og ýtt sé undir umræður milli nemenda. 
Mikilvægt er að kennarinn sé ekki að kynna fyrir nemendum ótengd 
hugtök heldur frekar aðstoði nemendur við að mynda vísindalegan 
skilning á þeim hugtökum sem hafa komið fram og ætlast til að nemendur 
læri. Að endingu ættu nemendur að vera færir um að útskýra reynslu sína 
af könnunarleiðangrinum (Bybee o.fl., 2006:9). Nemendur geta þó 
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kannski ekki tjáð sig strax eða nýtt útskýringar sínar í nýju samhengi þar 
sem nám tekur tíma. 

5.1.4 Kafað dýpra 

Þegar nemendur hafa fengið útskýringar á viðfangsefninu er mikilvægt að 
veita nemendum tækifæri á því að kafa dýpra (Bybee o.fl., 2006:10). 
Nemendur þurfa að öðlast frekari reynslu sem skýrir nánar hugtökin, sem 
þeim er ætlað að læra. Á þessu stigi er einnig hægt að fá nemendur til 
þess að yfirfæra þekkingu sína yfir á líkar en nýjar aðstæður. Með því er 
hægt að skoða hvort nemendur hafi öðlast góðan skilning á 
viðfangsefninu og jafnframt veitir það þeim tækifæri til þess að þjálfa sig 
enn betur í hugtakanotkun. Ekki er þó gefið að allar ranghugmyndir séu 
horfnar en á þessu þrepi ættu nemendur þó að fá meiri reynslu og frekari 
tíma til náms og þar með ætti að draga úr ranghugmyndunum. 

Þegar nemendur kafa dýpra er mikilvægt að kennsluaðferðirnar bjóði 
upp á umræður og upplýsingaöflun fyrir nemendur (Bybee o.fl., 
2006:10). Upplýsingar geta nemendur sótt frá samnemendum, kennara, 
kennslubókum eða öðru ítarefni. Nemendur vinna í hópum og fá úthlutuð 
viðfangsefni sem tengist fyrri þrepum kennsluferilsins. Umræður eiga að 
veita nemendum tækifæri til þess setja fram rökstuddar hugmyndir og fá 
viðbrögð frá kennara eða samnemendum sínum. Umræðurnar eiga að 
leiða til betri skilnings á viðfangsefninu og aukinnar þekkingar.  

5.1.5 Kunnáttan metin 

Á fimmta og síðasta þrepinu á kennari að meta nemendur eftir þeim 
markmiðum sem sett voru fram í upphafi kennsluferilsins (Stamp, 
2005e). Það er hægt að gera á marga mismunandi vegu s.s. með prófum, 
viðtölum, athugunum, hugtakakortum eða í gegnum þemaverkefni. 
Einnig geta nemendur metið eigin árangur með sjálfsmati. Þá er hægt að 
hafa óformlegt mat í gegnum allt ferlið ásamt lokamati (Bybee o.fl., 
2006:10). Til að gæta samræmingar í huglægu námsmati geta kennarar í 
upphafi útbúið matsviðmið (e. rubrics) og kynnt eldri nemendum í 
upphafi kennsluferilsins. Huga þarf að því að meta þekkingu, skilning, 
viðhorf og hæfni nemenda. 
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5.2 Hugtakakort 

Hugtakakort (e.concept mapping) eru notuð til þess að hjálpa nemendum 
að átta sig á tengingum milli hugtaka. Þegar hugtakakort eru gerð er 
byrjað á því að skrifa niður orð sem tengjast viðfangsefninu (White og 
Gunstone 1992:18-19). Nemendur flokka þau og setja það orð sem best 
lýsir viðfangsefninu í miðjuna og tengja hin orðin við. Öll orðin eru sett í 
reiti og tengd saman með línu sem nemendur nota svo til þess að skrifa 
við hver tengingin er á milli hugtakanna. Mikilvægt er að nemendur skrifi 
tenginguna á línurnar því án þess hefur kortið lítið gildi. Nemendur læra 
meira af því vegna þess að þeir þurfa að hugsa dýpra um viðfangsefnið til 
þess að geta fundið tengingu á milli hugtakanna. Á þessum kortum getur 
kennarinn séð hvaða hugmyndir nemendurnir hafa um viðfangsefnið og 
getur hafið kennslu með tilliti til forhugmynda nemenda sinna. Þegar 
umfjöllun um viðfangsefnið er lokið geta nemendur búið til sitt eigið 
hugtakakort og borið það saman við kortið sem var unnið í upphafi og séð 
hvað þeir hafa lært. Því geta hugtakakortin bæði gegnt hlutverki við 
skipulagningu kennslunnar og einnig við mat á námi. Gott getur verið að 
láta nemendur vinna að gerð hugtakakorts í hóp þar sem það skapar 
umræður um uppsetningu og tengingu milli orðanna (White og 
Gunstone,1992:35). Þar sem ekki er til ein rétt útgáfa af hugtakakorti eru 
oftast margar leiðir til þess að tengja hugtökin saman. Því geta 
hópumræður leitt til þess að nemendur þurfi að rökstyðja sínar hugmyndir 
sem ýtir undir aukinn skilning. Ungir nemendur geta einnig gert 
myndakort þar sem þeir teikna í stað þess að skrifa. Einnig er hægt að láta 
nemendur fá fyrirfram ákveðin hugtök á miðum sem nemendur raða 
saman og mynda tengingar á milli. 

Hugtakakort er hægt að nota á öllum þrepum 5K kennsluhringsins. 
Hægt er að nýta það í upphafi til þess að kennari geti kannað 
forhugmyndir nemenda um viðfangsefnið. Einnig hægt að nota það í 
útskýringaferlinu til þess að kortleggja þau hugtök sem leggja skal 
áherslu á eða í lokin sem hluta af námsmati. 

5.3 Tengsl 5K kennsluaðferðarinnar við námskenningar 

5K kennsluaðferðin (5E model) er notuð í mörgum bandarískum skólum 
og eins og áður hefur komið fram mæla samtök raungreinakennara í 
Bandaríkjunum með henni (Bybee o.fl., 2006). Hugmyndir Dewey, 
Piaget og Vygotsky sem fjallað var um í 3. kafla eiga vel við 5K 
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aðferðina. Að þeirra mati eiga nemendur að nýta vísindalegar aðferðir í 
námi og er 5K aðferðin að hluta til byggð upp á þann hátt. Þrep tvö til 
fjögur, könnunarleiðangur, útskýringar og kafa dýpra, flokkast undir 
vinnubrögð vísindamanna líkt og Dewey skilgreindi þau og hin þrepin 
tvö eru viðbót við það, góð kveikja og kunnáttan metin í lok 
kennsluferils. Eins töldu þeir að nemendur yrðu að tengja hugsun við 
gjörðir svo að þekking gæti orðið til og þrep tvö, könnunarleiðangurinn, 
gefur nemendum færi á að framkvæma rannsóknir og þar með veita þeim 
reynslu sem þeir geta síðan tengt við námið. Dewey (Seefeldt og Galper, 
2000:8) og Vygotsky (Vygotsky, 1978:26) lögðu báðir áherslu á að 
nemendur ígrunduðu vinnu sína og fengju tækifæri til að tala um þá 
reynslu sem þeir yrðu fyrir. Eins áleit Vygotsky að gefa þyrfti mikinn 
gaum að notkun tungumáls í námi og að einstaklingar yrðu að fá tækifæri 
til þess að tjá sig þar sem hann taldi það vera fyrsta skrefið í átt að 
myndun skilnings (Bodrova og Leong, 2003:158). Með 5K aðferðinni fá 
nemendur tækifæri til þess á flestum þrepum og þá sérstaklega á þrepi 
þrjú, að ræða upplifun sína af könnunarleiðangrinum. Á því þrepi fá 
nemendur einnig útskýringar á hugtökunum frá kennara sem getur vísað í 
reynslu úr könnunarleiðangrinum. Þetta getur hjálpað nemendum að 
mynda tengingar milli eigin reynslu og þeirra hugtaka sem þeim er ætlað 
að læra. Á fjórða þrepi, kafað dýpra, er svo lögð áhersla á notkun 
hugtakanna sem ætti að dýpka skilning á þeim enn frekar. Með því að 
byrja verkefnin með góðri kveikju og áhugaverðu verkefni er ýtt undir 
virkni nemenda strax í upphafi.  
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6 Viðhorfskönnun 

Viðhorfskönnun um útikennslu var lögð fyrir alla umsjónarkennara á 
yngsta og miðstigi í skólanum sem ég starfa í,  þ.e. Áslandsskóla í 
Hafnarfirði. Markmið könnunarinnar var að kanna hug samkennaranna til 
útikennslu og hvort þeir álitu þörf á námsefni til útikennslu í náttúrufræði. 
Spurningalistann er að finna í viðauka 1. 

6.1 Aðferðir og niðurstöður  

Spurningar voru lagðar fyrir umsjónarkennara á yngsta stigi og miðstigi 
vegna þess að þeir kennarar sjá um náttúrufræðikennslu í sínum bekkjum 
en undirrituð sér alfarið um unglingastigið. Könnunin samanstóð af 
tveimur opnum spurningum og 26 fjölvals-spurningum. Af þeim voru átta 
hefðbundnar fjölvalsspurningar, ein spurning þar sem svarendur máttu 
krossa í fleiri en einn reit og 16 spurningar þar sem svarendur voru beðnir 
um að merkja við hversu sammála eða ósammála þeir voru þeim 
fullyrðingunum sem settar voru fram.  

6.2 Bakgrunnur 

Sendir voru út 19 spurningarlistar og svöruðu 11 kennarar, svarhlutfall 
var því um 58%. 

Fyrstu fjórar spurningarnar voru til þess að kanna bakgrunn svarenda 
s.s. kyn, aldur, starfsreynslu og á hvaða aldri nemendur þeirra voru. 
Svarendur voru allir konur, tvær á aldursbilinu 26 til 35 ára, átta á 
aldursbilinu 36 til 45 ára og ein á aldursbilinu 46 til 55 ára. Einn 
kennarinn hafði kennt í 16 ár eða lengur, þrír í 11 til 15 ár, fjórir í 6 til 10 
ár og þrír voru með kennslureynslu á bilinu eitt til fimm ár. Tveir 
svarenda kenndu fyrsta eða öðrum bekk, fjórir þriðja eða fjórða bekk og 
fimm af kennurunum kenndu fimmta, sjötta eða sjöunda bekk.  

6.2.1 Hlutur útikennslu 

Í spurningu fimm var spurt hversu stóran hluta kennarar töldu að 
útikennsla væri af kennslu þeirra í náttúrufræði og niðurstöður þess sjá 
má á mynd 1.  
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Mynd 1 Sýnir hve oft kennararnir kenna að meðaltali náttúrufræði úti. 

Í spurningu sex var spurt hversu stóran hluta kennararnir töldu að 
útikennsla ætti að vera af  kennslu þeirra í náttúrufræði. Niðurstöður þess 
má sjá á mynd 2. 

 

Mynd 2 Sýnir hve oft kennararnir telja að kenna ætti oft úti náttúrufræði. 

Í spurningu sjö var spurt hvort kennararnir vildu kenna meira úti en 
þeir gerðu. Einn svaraði neitandi en átta svöruðu því játandi.  
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6.2.2 Þekking á aðalnámskrá 

Með spurningu átta og níu var verið að kanna hvort kennarar hafi kynnt 
sér Aðalnámskrá grunnskóla í náttúrufræði og umhverfismennt með tilliti 
til útikennslu. Átta kennarar svöruðu að þeir hefðu ekki kynnt sér 
Aðalnámskrána með tilliti til útikennslu og svöruðu tveir að þeir hefðu 
gert svo. Þeir sem höfðu kynnt sér Aðalnámskrána voru beðnir að svara 
spurningu níu sem var opin spurning um þá þætti úr Aðalnámskrá sem 
einna helst höfðuðu til kennaranna. Annar kennarinn nefndi 
fjölbreytileika í kennsluháttum en hinn skrifaði „Náttúran er sá 
raunveruleiki sem börnin eru að læra um og þurfa að þekkja og skynja 
(ala Dewey). Hollt fyrir líkama og sál“. 

6.2.3 Undirbúningur 

Með spurningu tíu var verið að kanna hvort kennararnir hefðu farið á 
námskeið í útikennslu og höfðu sex kennarar farið á slík námskeið, annað 
hvort sem hluta af námi við Menntavísindasvið eða á námskeiði sem 
hluta af símenntun. Fimm kennarar höfðu aldrei farið á slíkt námskeið.  

6.2.4 Hvatning 

Við spurningu ellefu mátti merkja við fleiri en eitt svar og tilgangur þess 
var að reyna að kortleggja þá þætti sem kennarar töldu að gætu ýtt undir 
að þeir myndu nýta útikennslu frekar í starfi sínu. Sjö atriði voru tilgreind 
sem hægt var að velja úr og má sjá niðurstöður á mynd 3.  
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Mynd 3. Þættir sem kennarar töldu að gætu ýtt undir aukna útikennslu 

þeirra. 

6.2.5 Markmið 

Spurning tólf var opin spurning en þar var spurt hvaða markmið kennarar 
vildu að útikennsla uppfyllti. Tilgangur þess að hafa spurninguna opna 
var að reyna að fá fram sjónarhorn kennaranna á tilgang útikennslu. 
Markmiðin voru flokkuð eftir flokkunarkerfi Bloom í þekkingarmarkmið, 
viðhorfsmarkmið og leiknimarkmið (Ingvar Sigurgeirsson, 2005:18) og 
þá má sjá að flestir kennararnir lögðu áherslu á viðhorfsmarkmið. 
Útlistun á þeim námsmarkmiðum sem komu fram hjá svarendum má sjá 
nánar í töflu 1. 

Tafla 1 Flokkun á námsmarkmiða eftir flokkunarkerfi Bloom 

Þekkingarmarkmið Viðhorfsmarkmið Leiknimarkmið 

- að kynna 

nemendum fyrir 

umhverfi sínu 

- að nemendur læri 

að þekkja nánasta 

umhverfi, auki 

skilning sinn á 

náttúrunni 

- að vekja áhuga nemenda á 

lífríki náttúrunnar 

- að auka umhyggju fyrir 

náttúrunni og virðingu 

- nánari tengsl við náttúruna 

og umhverfisvitund 

- meiri virðingu gagnvart 

náttúru 

- að vekja áhuga nemenda á 

umhverfinu 

- að nemendur þroski með sér 

löngun til þess að læra meira 

um náttúruna, njóti þess að 

vera úti og kunni að meta 

útiveruna 

- að nemendur auki virðing 

sína fyrir umhverfinu 

- að nemendur læri að meta 

náttúruna og umhverfið 

- að auka hreyfingu 

barna 

- að nemendur 

kynnast náttúru á 

hlutbundinn og 

áþreifanlegan hátt 

- athuganir á 
veðrabrigðum, 
árstíðum o.fl. 
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Önnur markmið en námsmarkmið sem komu fram voru til dæmis að 
útikennsla ætti að auka fjölbreytni í kennsluháttum og að með útikennslu 
væri hægt að ná til fleiri nemenda en með hefðbundnu bóknámi. Einnig 
taldi einn kennarinn að fylgja ætti markmiðum sem fram koma í 
námskránni og svo ætti að „prjóna“ eftir þeim. Annar skrifaði að 
markmiðin ættu að vera hnitmiðuð og vel skipulögð en tilgreindi ekki 
dæmi um slík markmið. 

Í spurningum 13 til 28 voru kennararnir beðnir um að taka afstöðu til 
ýmissa fullyrðinga um útikennslu. Svarmöguleikar voru mjög sammála, 
frekar sammála, frekar ósammála og mjög ósammála. Svör þeirra má sjá í 
töflu 2 í prósentum eftir svarhlutfalli. 

Tafla 2 Viðhorf kennara til ýmissa þátta sem tengjast útikennslu 

 

Fullyrðingar Mjög 

sammál

a 

Frekar 

sammál

a 

Frekar 

ósammál

a 

Mjög 

ósammál

a 

Svara 

ekki 

13 

Skortur er á skipulögðu 

námsefni fyrir 

útikennslu. 

46% 27% 18%  9% 

14 

Skipulag stundatöflu er 

hamlandi fyrir 

útikennslu. 

 46% 27% 9% 18% 

15 

Útikennsla eykur 

fjölbreytni 

kennsluhátta. 

55% 45%    

16 

Veðurfar getur verið 

hamlandi fyrir 

útikennslu. 

27,5% 27,5% 36%  9% 

17 

Samsetning 

nemendahópsins getur 

verið hamlandi fyrir 

útikennslu. 

36% 46% 9%  9% 

18 

Útikennsla eykur 

virðingu nemenda fyrir 

náttúrunni. 

82% 18%    
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19 

Útikennsla ýtir undir 

aukna hreyfingu 

nemenda 

73% 27%    

20 

Fjöldi nemenda getur 

verið hamlandi fyrir 

útikennslu. 

36,5% 45,5% 9%  9% 

21 

Útikennsla er 

órjúfanlegur hluti af 

náttúrufræðikennslu 

36% 64%    

22 
Útikennsla hefur jákvæð 

áhrif á nemendur 
55% 45%    

23 
Skortur er á námsmati 

fyrir útikennslu 
36,5% 36,5% 9% 9% 9% 

24 
Það er tímafrekt að 

undirbúa útikennslu 
 46% 36% 18%  

25 

Með útikennslu er hægt 

að ná til stærri hóps 

nemenda en eingöngu 

með hefðbundinni 

kennslu 

36% 27,5% 27,5%  9% 

26 

Ég hef ekki nægilega 

þekkingu á 

viðfansefnum 

náttúrunnar til þess að 

kenna úti 

 27% 55% 18%  

27 

Vel skipulögð útikennsla 

veitir nemendum aukin 

tækifæri til náms 

55% 45%    

28 

Útikennsla og útinám 

eru mikilvægur þáttur í 

menntun til sjálfbærrar 

þróunar 

45% 55%    
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Ef þættir sem telja mætti hamlandi fyrir útikennslu úr töflu 2 eru settir 
saman í mynd má sjá að skortur á skipulögðu námsefni, samsetning 
nemendahópsins og fjöldi nemenda í bekk voru þeir þættir sem 
kennararnir töldu mest hamlandi. Vanþekking kennara á viðfangsefni 
náttúrunnar var hins vegar ekki talin vera eins mikil hindrun. Frekari 
útlistun á þessum þáttum má sjá á mynd 4.  

Mynd 4. Viðhorf kennara á því hvort þættir hamli útikennslu 

Á mynd 5 má sjá viðhorf kennara til þátta úr töflu 2 sem rannsóknir 
hafa sýnt að hafi jákvæð áhrif á nám nemenda ef þeir fá tækifæri til 
útináms samanber kafla 2.3 hér að framan. 

Mynd 5 Viðhorf kennara til þátta sem rannsóknir hafa sýnt að séu kostir 
útikennslu 
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6.3 Umræður  

Samkvæmt niðurstöðum viðhorfskönnunarinnar var útikennsla ekki stór 
hluti náttúrufræðikennslu á yngra stigi og á miðstigi í Áslandsskóla, þar 
sem rúmlega 63% kennara sögðust kenna úti um það bil einu sinni eða 
tvisvar sinnum á önn. Álykta má að þeir sem svöruðu ekki þessari 
spurningu séu líklegri til þess að vera óvirkari í útikennslu en þeir sem 
svöruðu. En niðurstöður sýna þó vilja til frekari útikennslu í 
náttúrufræðikennslu þar sem 73% kennara vilja það. Með það í huga kom 
á óvart hve fáir höfðu kynnt sér markmið með útikennslu í Aðalnámskrá 
grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt. Einnig kom á óvart að þeir 
kennarar sem nýta útikennslu vikulega höfðu heldur ekki kynnt sér 
aðalnámskrána með tilliti til útikennslu. Kannski eru þeir kennarar það 
öryggir hvað varðar útikennslu að þeir eru ekki að kynna sér sérstaklega 
námskrána. Eingöngu voru það tveir kennarar sem töldu að útikennsla 
ætti að vera vikulega og voru það þeir sömu og kenndu úti einu sinni í 
viku eða oftar. Engin tengsl fundust á milli starfsreynslu kennara, 
lífaldurs þeirra eða hvaða aldri þeir kenndu og þess hvort þeir teldu að 
kennsla þeirra ætti að fela í sér meiri útikennslu en hún þegar gerði. Þegar 
borin voru saman svör þeirra sem höfðu farið á námskeið tengdu 
útikennslu og þeirra sem höfðu ekki gert það kom í ljós að 83% þeirra 
sem höfðu setið námskeið vildu kenna oftar úti en þeir þegar gerðu. 
Hinsvegar vildu einungis 60% þeirra sem ekki höfðu farið á námskeið 
auka þátt útikennslu í sinni náttúrufræðikennslu. Útikennsla var einnig 
stærri þáttur af kennslu þeirra kennara sem höfðu farið á námskeið en 
þeirra sem það höfðu ekki gert. Af þessu má álykta að námskeið í 
útikennslu ýti undir frekari útikennslu og auki vilja kennara til þess að 
beita útikennslu.  

Viðhorf kennara til þess hvort þættir teldust hamla útikennslu (mynd 
4) sýna að fáir töldu vankunnáttu í náttúrufræði vera eina af ástæðum 
þess að þeir kenndu minna úti. Einna helst töldu kennarar skort á 
námsefni eða hugmyndum að viðfangsefnum hafa hamlandi áhrif á 
útikennslu. Þá töldu kennararnir að fjöldi nemenda í bekk eða samsetning 
nemendahópsins gæti haft letjandi áhrif og áhrif veðurs kom þar á eftir. 
Eru þessar niðurstöður sambærilegar við rannsóknir (Dillon o.f., 2006) 
sem fjallað var um í kafla 4.3. Einnig kom fram að sex af ellefu 
kennurum telja að ef þeir fengju leiðbeiningar um framkvæmd útikennslu 
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þá gæti það ýtt undir aukna útikennslu þeirra og því gæti lokaverkefni 
þetta orðið þeim til gagns í framtíðinni.  

Það kom á óvart að jafnmargir voru frekar sammála og frekar 
ósammála þeirri fullyrðingu að með útikennslu væri hægt að ná til stærri 
hóps nemenda, en allir kennararnir voru mjög eða frekar sammála því að 
útikennsla myndi auka fjölbreytni í kennsluháttum. Fjölbreyttir 
kennsluhættir eru nauðsynlegar í kennslu til þess að reyna að mæta 
þörfum hvers og eins (Rúnar Sigurþórsson o.fl. 2005:159). Misjöfn 
vinnubrögð henta hverjum og einum og í nútíma þjóðfélagi þar sem 
þekking tekur örum breytingum er þörf á að kenna nemendum fjölbreytt 
vinnubrögð við að afla sér þekkingar. Því má ætla að með útikennslu sé 
verið að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda og stærri hóps nemenda.  

Þau markmið sem kennararnir settu fram með útikennslu tengdust 
flest viðhorfs-markmiðum og draga má þær ályktanir að kennararnir telja 
að þess háttar markmiðum sé ekki hægt að ná með hefðbundinni kennslu 
eða að minnsta kosti að útikennsla sé heppilegri leið að þeim. Er þetta 
sambærilegt við rannsóknir á áhrifum náttúrulegs umhverfis á fólk 
(Charles, 2009). Nemendur þurfi að vera í nálægð við náttúru og upplifa 
hana á eigin skinni eigi þeir að bera tilfinningar til hennar og láta hana sig 
varða. Einnig telja kennararnir að útikennsla sé leið til þess að uppfylla 
þau viðhorfsmarkmið sem kennslu í náttúrufræði er ætlað að ná. Til þess 
að meta slík markmið mun fylgja með hverju verkefni sjálfsmatsblöð þar 
sem metið er viðhorf nemenda til náttúrunnar og viðfangsefna hennar.  

Niðurstöður viðhorfskönnunar benda til þess að þörf sé á skipulögðu 
námsefni fyrir kennara Áslandsskóla. Von er til þess að kennsluverkefnin 
geti orðið kennurunum uppspretta hugmynda að viðfangsefnum og 
hvernig skuli bera sig að í útikennslu.  

6.4 Annað 

Við úrvinnslu könnunarinnar vöknuðu spurningar sem áhugavert hefði 
verið að fá svör við, til dæmis hvar útikennsla kennaranna fer fram og 
einnig hver helstu viðfangsefni kennslunnar eru. Þá gæti það verið 
áhugavert að leggja svipaða könnun fyrir kennara í Áslandsskóla sem 
kenna náttúrufræði að nokkrum árum liðnum og athuga hvort 
kennsluverkefnin verði til þess að ýta undir aukna útikennslu í nágrenni 
skólans. Að lokum er vert að nefna að úrtak viðhorfskönnunarinnar var 
mjög lítið og svarhlutfall rétt rúmlega 50 %. Til þess þarf að taka tillit við 
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yfirfærslu á niðurstöðum á alla kennara á yngsta og miðstigi 
Áslandsskóla. 
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7 Lokaorð 

Hér hafa verið reifaðar hugmyndir um útikennslu og útinám, hvað 
rannsóknir segja um gildi þess fyrir nemendur, helstu námskenningar sem 
styðja við útikennslu sem vinnuaðferð og einnig hefur heppilegri 
kennsluaðferð, studdri af rannsóknum og námskenningum, verið lýst. 

Útikennsla er í raun vinnuaðferð sem hægt er að beita á allar 
námsgreinar grunnskólans. Ólík hugtök eru notuð yfir útikennslu en þau 
eiga það öll sameiginlegt að kennslan er færð út úr hefðbundinni 
kennslustofu og undir beran himinn. Fjölmargir hafa skilgreint viðmið 
útikennslunnar og þau viðmið sem höfundur taldi einna helst eiga við 
útikennslu í náttúrufræði voru viðmið sett fram af Simon Priest (1986). 
Hann lagði meðal annast áherslu á margþætt tengsl í náttúrunni og milli 
einstaklinga og náttúru. Þessi tengsl skipta miklu máli í þroska 
umhverfisvitundar hjá einstaklingum og í menntun til sjálfbærrar þróunar. 

Rannsóknir eru á einu máli um jákvæð áhrif útikennslu fyrir 
nemendur. Námið verður fjölbreyttara, nemendur fá tækifæri til þess að 
nota öll skynfærin í beinni snertingu við viðfangsefnið og veitir það 
upplifun sem ekki er unnt að ná fram inni í kennslustofunni. Rannsóknir 
benda einnig á að náttúrulegt umhverfi hafi streitulosandi áhrif á fólk og 
það hafi sérstaklega góð áhrif á nemendur með athyglisbrest og ofvirkni. 
Nemendur fá einnig aukna hreyfingu og meira frelsi í kennslunni.  

Markmið Aðalnámskrár grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 
í líffræði og umhverfismennt falla vel að útikennslu og jafnvel telur 
höfundur að mörg þeirra sé auðveldara að uppfylla með verklegri kennslu 
í náttúrulegu umhverfi en kennslu inni í skólastofunni. 

Mismunandi kennsluaðferðir hafa verið ríkjandi í náttúrufræðikennslu 
í gegnum tíðina, og má þar nefna einna helst uppgötvunarnám, sem átti 
mikinn þátt í þróun á verklegri kennslu, yfirfærslunám og kennslu í anda 
hugsmíðahyggju. Þessar aðferðir voru svo studdar af námskenningum 
ýmissa fræðimanna. Þær námskenningar sem falla vel að útikennslu í 
náttúrufræði eru til dæmis hugmyndir Dewey, Piaget og Vygotsky. Þeir 
voru allir sammála því að börn þurfi að rannsaka til þess að læra en það 
sem greindi þá að var sýn þeirra á hvernig námsferlið átti sér stað hjá 
einstaklingnum. Dewey lagði áherslu á vísindaleg vinnubrögð og að nám 
yrði verklegt ferli, Piaget lagði áherslu notkun skynfæra við rannsóknir 
og að námið sjálft væri persónulegt ferli og Vygotsky lagði áherslu á 
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samskipti milli einstaklinga sem grundvöll fyrir námi þar sem 
einstaklingar læra í gegnum notkun tungumálsins. 

Uppgötvunarnám er svo farið að ryðja sér til rúms aftur og til að 
mynda mælir Evrópusambandið með þeirri leið sem svar við dvínandi 
áhuga ungmenna á náttúrufræðum. Kennsluaðferðina 5K mætti flokka 
sem leitarnám og kennslu í anda hugsmíðahyggju þar sem hún gengur út 
á að fá nemendur til þess að beita vísindalegum vinnubrögðum í námi og 
byggja upp þekkingu út frá forhugmyndum nemenda og um leið uppræta 
ranghugmyndir í gegnum athuganir, íhuganir og samræður. 
Kennsluverkefnin voru byggð upp samkvæmt 5K aðferðinni þar sem 
náttúrulegt landsvæði við Ástjörn var nýtt sem uppspretta viðfangsefna í 
líffræði og umhverfismennt. Viðhorfskönnun var lögð fyrir kennara 
Áslandsskóla til að kanna þeirra hug til útikennslu í náttúrufræði. 
Niðurstöður bentu til frekari vilja fyrir útikennslu en kennararnir töldu 
skort á skipulögðu námsefni einna helst draga úr þeim og telja sig vanta 
leiðsögn með framkvæmd. 

Vinna við ritgerðina hefur gefið mér sjálfstraust og öryggi til þess að 
auka hlut útináms í minni kennslu í náttúrufræði og umhverfismennt. Ég 
hef kafað djúpt ofan í einstaka viðfangsefni og þar með styrkt þekkingu 
mína á þeim sem hefur aukið traust mitt ennþá frekar. Jafnframt hefur 
hugmyndafræði á bak við 5K kennsluaðferðina stutt við mótun hugmynda 
minna að viðfangsefnum í útikennslu. Einnig tel ég nauðsynlegt að 
útikennsla sé hluti af kennsluaðferð eins og 5K þar sem hún stuðlar að 
markvissari kennslu og myndar brú milli útikennslunnar og þeirrar sem á 
sér stað í kennslustofunni. Von mín er sú að verkefnin verði einhverjum 
innblástur. 
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8 Undirbúningur fyrir útikennslu 

Hér verður fjallað um nokkur atriði sem gott er að hafa í huga við 
skipulagningu á útikennslu, svo sem markmiðssetningu, undirbúning, 
bekkjarstjórnun og verklag. Einnig er stutt kynning á 5K kennsluhring 
sem öll kennsluverkefnin eru byggð upp eftir. 

8.1 Skipulagning á útikennslu 

1. Val á viðfangsefni og markmiðssetning. Almennt má segja að 
kennari byrji á því að velja viðfangsefni fyrir útkennsluna og 
áætla hve langan tíma sú vinna á að taka og hvar útikennslan á að 
fara fram. Sett eru fram markmið og kennsluaðferð valin með það 
að leiðarljósi að hún nái settum markmiðum. Markmiðin geta 
verið fjölbreytt eins og sjá má í töflu 1 og fara þau eftir 
áhersluþáttum hverju sinni og þeim tilætlaða árangri sem 
útikennslunni er ætlað að ná. Þau markmið sem sett eru fram með 
verkefnum sem er lýst hér eru úr Aðalnámsskrá grunnskóla, 
náttúrufræði og umhverfismennt. Þau eru áfangamarkmið og því 
er nauðsynlegt í hvert sinn að brjóta þau niður í smærri markmið. 
Hafa þarf í huga áherslur og tilætlaðan árangur. Eftirfarandi tafla 
er dæmi um markmið sem sett eru fram og þann árangur sem 
ætlast er til að nemendur nái. 

Tafla 1. Dæmi um markmið með útikennslu.2 

Mögulegar áherslur/markmið Tilætlaður árangur 
Læra um náttúruna, t.d. vistfræðileg 
athugun. 

Vitneskja og skilningur á t.d. vistfræði 
svæðisins. 

Læra um þætti sem tengist 
samfélaginu, t.d. um verndun 
dýrategunda á svæðinu eða 
landgræðslu. 

Viðhorf, álit og skoðanir gagnvart t.d 
því að byggja upp viðkvæma stofna, 
aðgangi fólks að viðkvæmum svæðum. 

Læra um víxlverkun náttúru og 
samfélags t.d. heimsóknir á 
náttúrulega fallega staði. 

Gildi og skoðun á t.d. verðmæti 
náttúrunnar eða líffræðilegum 
fjölbreytileika. 

                                                      
2  (Dillon, o.fl. 2005) 
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Læra um sjálfan sig, t.d. persónuleg 
ánægja í gegnum ævintýralegt 
umhverfi eða vinnu með dýr. 

Læra að vinna með öðrum, t.d. í litlum 
hópum í vinnu á vettvangi. 

Læra nýja leikni eða færni, t.d. í 
gegnum vettvangsvinnu. 

Læra um verndun, t.d. í gegnum 
ákveðin verndunarverkefni. 

Læra um áhrif samfélagsins, t.d. með 
herferð gegn umdeildu málefni sem 
varðar umhverfið. 

2. Kveikja og undirbúningur fyrir útikennslu með nemendum: 
fram góða kveikju sem vekur áhuga meðal nemenda og  kynna þeim 
viðfangsefnið áður en farið er af stað og til hvers sé ætlast af þeim. 
Fara þarf í gegnum þau hugtök sem nemendur þurfa að kunna fyrir 
kennsluna og kenna nemendum á tæki og áhöld séu þau notuð. Til 
dæmis í vinnu á rannsóknum á vatni er mikilvægt að nemendur viti 
hvernig þeir eigi að bera sig að við mælingar. Gott er einnig að ræða 
við nemendur um væntingar þeirra til verkefnisins og hvaða 
spurningar þeir hafa um viðfangsefnið. Gott er að skipta nemendum í 
hópa áður en undirbúningur á sér stað svo hver hópur geti sett niður 
fyrir sig áhugaverð atriði. Síðan þarf að taka til þau gögn sem nota á í 
útikennslunni og fer það eftir aldri nemenda hvort kennari sér alfarið 
um það eða hvort nemendur hjálpi til. Gott er að s
(bakpoka) sem nemendur geta tekið með sér með viðeigandi gögnum. 
Einnig þarf að huga að því hvernig 
nemendur eiga að koma sér á staðinn og 
taka tillit til þess í tímaskipulagi. Útbúin 
voru sérstök vinnuspjöld fyrir verkefnin 
sem ætluð eru til útprentunar, þau síðan 
brotin saman og plöstuð. Við það lendir 
mynd öðrum megin og texti hinum megin 
á spjaldinu. Þessi spjöld er svo hægt að 
þræða upp á hring, eins og sést á 
taka með út sem kennslugagn. Á spjöldunum eru að finna myndir af
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Persónulegur þroski, t.d. aukið 
sjálfstraust, aukinn persónulegur 
árangur. 

Virkni og hegðun, t.d. hvernig 
nemendur ráða við verkefnin, aðferðir 
og framkvæmdir við úrlausnir 
verkefna. 

Færnin getur verið að lesa kort, læra 
að greina tegundir lífvera. 

Leikni í að t.d. vernda ákveðin svæði 
gegn ágengum/framandi tegundum. 

Þjóðfélagsþróun, t.d. vinna með öðrum 
að hvetja til breytinga eða draga úr 
ágangi. 

fyrir útikennslu með nemendum: Setja 
sem vekur áhuga meðal nemenda og  kynna þeim 

viðfangsefnið áður en farið er af stað og til hvers sé ætlast af þeim. 
Fara þarf í gegnum þau hugtök sem nemendur þurfa að kunna fyrir 
kennsluna og kenna nemendum á tæki og áhöld séu þau notuð. Til 

á rannsóknum á vatni er mikilvægt að nemendur viti 
hvernig þeir eigi að bera sig að við mælingar. Gott er einnig að ræða 
við nemendur um væntingar þeirra til verkefnisins og hvaða 
spurningar þeir hafa um viðfangsefnið. Gott er að skipta nemendum í 

ur en undirbúningur á sér stað svo hver hópur geti sett niður 
fyrir sig áhugaverð atriði. Síðan þarf að taka til þau gögn sem nota á í 
útikennslunni og fer það eftir aldri nemenda hvort kennari sér alfarið 
um það eða hvort nemendur hjálpi til. Gott er að skólinn eigi töskur 
(bakpoka) sem nemendur geta tekið með sér með viðeigandi gögnum. 
Einnig þarf að huga að því hvernig 
nemendur eiga að koma sér á staðinn og 
taka tillit til þess í tímaskipulagi. Útbúin 

spjöld fyrir verkefnin 
til útprentunar, þau síðan 

brotin saman og plöstuð. Við það lendir 
mynd öðrum megin og texti hinum megin 
á spjaldinu. Þessi spjöld er svo hægt að 
þræða upp á hring, eins og sést á mynd 6 og 
taka með út sem kennslugagn. Á spjöldunum eru að finna myndir af 

Mynd 6- Vinnuspjöld 
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algengustu lífverum sem lífa í eða við Ástjörn. Hægt er að útfæra 
vinnuspjöldin á marga vegu, til dæmis hafa spurningar á bakhlið, 
upplýsingar um lífveruna eða jafnvel autt svæði þar sem nemendur 
skrifa sjálfir upplýsingar. Myndirnar auðvelda nemendum að átta sig á 
því hvaða lífverur má búast við að finna og getur til dæmis auðveldað 
nemendum við plöntugreiningu. Vinnuspjöldin sem fylgja með í þessu 
ítarefni eru sett upp með það í huga að hægt sé að nýta þau með 
kennsluverkefnunum sem fylgja.  

3. Bekkjarstjórnun: Þegar farið er út með nemendur þarf að hafa 
bekkjarstjórnun í huga, þar sem ekki er víst að sömu aðferðir dugi úti 
eins og inni. Kennari hefur ekki eins mikla yfirsýn yfir nemendur þar 
sem þeir dreifast oft á mun stærra svæði. Gott er að fara yfir þær 
reglur sem kennarinn vill að gildi í útikennslu áður en farið er af stað. 
Þegar komið er á vettvang vinna nemendur að verkefnum. Kennari 
getur valið ákveðinn söfnunarstað þar sem allir nemendur safnast 
saman á í byrjun og í lok kennslunnar. Kennari þarf að hafa góða 
stjórn á hópnum, gefa skýr skilaboð um hvar nemendur eiga að vera, 
yfir hvað stórt svæði þeir mega fara og hvenær þeir eiga að koma til 
baka. Gott getur verið að hafa flautu sem kennari notar til þess að 
kalla á alla nemendur á söfnunarstaðinn. Ýmissa gagna er aflað sem 
nemendur nýta síðar í frekari vinnu. 

4. Útikennslusvæðið: Nauðsynlegt er að kynna sér vel það svæði sem 
nota á. Það auðveldar skipulagningu á þeim verkefnum sem nemendur 
eiga að leysa, auðveldar yfirsýn yfir svæðið og líka er hægt að gefa 
nemendum skýrari leiðbeiningar á því hvar þeir eiga og mega vera. 

5. Einstaklings- eða hópavinna: Gott er að byrja með einföld verkefni 
sem bekkurinn leysir sem hópur þegar farið er út í fyrsta skipti til þess 
að kenna nemendum viðeigandi vinnubrögð. Síðan má útfæra flóknari 
verkefni sem nemendur leysa í minni hópum eða jafnvel einir sér. 
Gefa þarf nemendum tíma til þess að átta sig á þeim vinnubrögðum 
sem ætlast er til af þeim úti svo ekki má gefast upp þó svo fyrsta 
útikennslustundin gangi ekki upp sem skyldi. 

6. Klædd eftir veðri: Á Íslandi er allra veðra von og því þurfa nemendur 
að vera klæddir eftir veðri þegar farið er út. Gott er að láta foreldra 
vita fyrirfram um fyrirhugaða útiveru. 
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7. Myndavélar: Notkun myndavéla í útikennslu hefur ýmsa góða kosti 
fyrir nemendur. Nemendur geta tekið myndir af ákveðnum 
viðfangsefnum sem um leið ýtir undir nákvæmni og skerpir 
einbeitingu. Einnig verða frjálsar myndatökur leyfðar sem nemendur 
geta nýtt í frekari úrvinnslu á útikennslunni. Myndavélar eru góð tæki 
til þess að skrá gögn á myndrænan hátt og geta hjálpað nemendum að 
muna aftur eftir ýmsum atriðum þegar komið er aftur í skólann. Einnig 
geta nemendur séð atriði á myndunum sem þeir tóku ekki eftir áður og 
myndatakan hjálpar einnig til þess að bera saman ólík svæði, sömu 
svæði milli árstíða o.fl. Nemendur skerpa einbeitingu við 
rannsóknarvinnu þegar þeir þurfa að nýta myndavélar til þess að safna 
gögnum því þeir þurfa að leita að ákveðnum viðfangsefnum til þess að 
taka myndir af. Nemendur fá blað með ýmsum hugtökum á og eiga 
svo að taka myndir af þeim og skrifa við útskýringar. 
Útikennslusvæðið við Ástjörn er friðað svæði og því er þörf á að 
kenna nemendum að umgangast náttúruna þar af virðingu og það er 
heldur ekki hægt að taka allt sem þeir vilja með sér aftur í skólann t.d. 
fugla. Þar kemur myndavélin að góðum notum. Hafa þarf einnig í 
huga að nemendur geta verið of uppteknir af myndavélunum á kostað 
viðfangsefnisins. Kenna þarf nemendum að nota vélarnar í kennslu 
einnig leyfa nemendum að þjálfa sig í notkun þeirra. 

8. Annað: Vettvangsferðir eða útikennsla krefst ekki meiri undirbúnings 
en önnur kennsla, aðeins öðruvísi undirbúnings. Auðvitað kemur það 
fyrir að útikennslan gengur ekki upp sem skyldi en það á einnig við 
um aðra kennslu. Því er gott að meta að kennslunni lokinni, hvað gekk 
vel, hvað þarf að bæta og með reynslu og bættu skipulagi eykst 
öryggið í útikennslunni.  

9. Kennsluaðferðin: Verkefnin eru öll samin með kennsluaðferðina 5K í 
huga, kveikja, könnunarleiðangur, útskýringar, kafað dýpra og 
kunnáttan metin.Sjá útskýringu á hverju þrepi ferilsins í töflu 2. 
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Tafla 2.Kennsluaðferðin 5K sem verkefnin byggjast á. 

Þrep Tilgangur á hverju stigi 

Kveikja 

Á þrepi eitt er það hlutverk kennarans að vera með einhverskonar 

kveikju sem vekur upp áhuga nemenda á viðfangsefninu. 

Kveikjan getur til dæmis verið að kennarinn varpar fram 

spurningum, setur fram eitthvað sem stangast á við forhugmyndir 

nemenda eða setur fram siðferðislegt vandamál sem nemendur 

eiga að glíma við. Kveikjur í formi frásagnar sem til dæmis benda 

á eitthvað sem virðast ekki ganga upp eða stangast á eru einnig 

hentugar. Stutt myndbönd eða sögur eru einnig góðar aðferðir 

sem geta orðið góðar kveikjur og hentar slíkt oft frekar fyrir yngri 

nemendur. 

Könnunarleiðangur 

Eftir áhugi nemenda er vakinn er nauðsynlegt að gefa þeim færi á 

að kanna hugmyndir sínar og fara nemendur þá út. Við 

skipulagningu á könnunarleiðangri er það haft að leiðarljósi að 

nemendahópurinn fái sameiginlega reynslu sem þeir geta nýtt til 

þess að endurskipuleggja hugmyndir sínar, aðferðir og kunnáttu. 

Umræður eiga að eiga sér stað samhliða innan nemendahópsins 

og á milli nemenda og kennara. Hlutverk kennarans á þessu þrepi 

er að spyrja spurninga sem leiða nemendur áfram en þó leyfa 

þeim sjálfum að átta sig á lausnum að hluta.  

Koma skilning á 

Á þriðja þrepi eru settar fram vísindalegar útskýringar þar sem 

unnið er að því að nemendur og kennarar öðlist sameiginlegan 

skilning á þeim hugtökum sem snerta viðfangsefnið. Kennarinn 

beinir athygli nemenda að ákveðnum atriðum eða þáttum sem 

komu fram í fyrri umfjöllun (kveikjunni) og í könnunarleiðangri. 

Kennarinn byrjar á því að biðja nemendur að setja fram sínar 

útskýringar. Því næst setur kennarinn fram skýrar og formlegar 

vísindalegar útskýringar og þar með tengir kennarinn saman 

tilgang kveikjunnar og leiðangursins við það viðfangsefni sem 

þessum tveimur þrepum var ætlað að kenna. Lykilatriðið á þessi 

þrepi er að kynna fyrir nemendum hugtök, ferli eða hæfni á 

stuttan og skýran hátt til undirbúnings fyrir næsta þrep.  

Kafað dýpra 

Þegar nemendur hafa fengið útskýringar á viðfangsefninu er 

mikilvægt að veita þeim tækifæri til að kanna málið betur. 

Nemendur þurfa að öðlast frekari reynslu sem dýpkar skilning á 

hugtökunum, og eykur hæfnina sem þeim er ætlað að öðlast. Á 
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þessu stigi er einnig hægt fá nemendur til þess að yfirfæra 

þekkingu sína yfir á líkar en nýjar aðstæður. Með því er hægt að 

skoða hvort þeir hafa skilið viðfangsefnið vel og jafnframt veitir 

reynslan þeim tækifæri til þess að þjálfa sig enn betur í notkun 

hugtaka. Ekki er þó gefið að allar ranghugmyndir séu farnar en á 

þessu þrepi ættu nemendur þó að fá meiri reynslu og frekari tíma 

til náms. 

Kunnáttan metin 

Á fimmta og síðasta þrepinu eiga kennarar að meta nemendur 

eftir þeim markmiðum sem sett voru fram í upphafi kennsluferils. 

Það er hægt að gera á marga mismunandi vegu s.s. með prófi, 

viðtölum, athugunum, láta þau gera hugtakakort eða í gegnum 

þemaverkefni. Einnig geta nemendur metið eigin árangur með 

sjálfsmati. Sömuleiðis er hægt að hafa óformlegt mat í gegnum 

allt ferlið ásamt lokamati. Til þess að verkefnið hafi 

menntunarlegt gildi verða kennarar að meta námsframmistöðu 

samkvæmt þeim markmiðum sem sett eru fram í upphafi. 

Námsmatið á að fela í sér mat á þekkingu, skilningi, viðhorfum 

og hæfni. 
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9 Kennsluverkefni 

Með ritgerðinni fylgja átta verkefni sem eru í samræmi við áðurnefnda 
5K kennsluaðferð. Hafa skal í huga að þó verkefnin séu sett upp 
samkvæmt þrepunum fimm þá eru ekki alltaf skýr skil á milli þeirra í 
kennslunni og rétt að benda á  að formið megi ekki verða of stýrandi.   

Öll verkefnin fjalla um viðfangsefni líffræðinnar og umhverfismennt. 
Verkefnunum er skipt í þrennt eftir hvaða aldri þau henta, yngsta stig, 
miðstig og unglingastig. Við hvert verkefni er tilgreint hvaða markmiðum 
þeim eru ætlað að uppfylla og tengjast þau markmiðum Aðalnámsskrá 
grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt (2007). Með öllum 
verkefnunum fylgir námsmat, s.s. matsviðmið (rubric skalar) og skrifleg 
próf. Einnig fylgir sjálfsmat fyrir nemendur með öllum verkefnunum sem 
þeir framkvæmda að lokinni útikennsluna. Markmiðið með því er að 
kanna viðhorf nemenda til náttúrunnar og þeirrar upplifunar af 
útikennslunni.  
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9.1 Náttúrustígur 

Aldur: Verkefnið hentar fyrir nemendur í 1. – 4.bekk. Kennari stjórnar 
hversu umfangsmikið verkefnið verður miðað við aldur nemenda. 

Hvað er náttúrustígur? Náttúrustígur er fyrirfram ákveðin gönguleið 
sem nemendur fara og á leiðinni leysa þeir ýmis verkefni sem tengjast 
náttúrufræði. Í þessu verkefni er gott að fara með allan bekkinn saman í 
einum hópi. 

Árstími og tímalengd: Verkefnið er miðað við vinnu að hausti, þegar 
laufblöðin hafa skipt um lit og eru byrjuð að falla. Miðað er við að 
verkefnið sé unnið á nokkrum dögum en einnig er hægt að taka einn 
heilan dag í verkefnið. 

Markmið 

Markmið verkefnisins eru í samræmi við markmið Aðalnámskrár 
grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt.3 

„Nemendur eiga að 

1) sýna áhuga og ábyrgð á nánasta umhverfi og velferð lífvera, 
2) átta sig á áhrifum árstíðabundinna breytinga á íslenskt lífríki, 
3) hafa löngun og áhuga til að læra meira í náttúrufræðum, 
4) þekkja manngert og náttúrulegt umhverfi, rata um það og 

kunna að njóta þess með útiveru, 
5) hafa þjálfast í að beita vísindalegri hugsun og nákvæmum 

aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mat, 
úrvinnslu, túlkun og framsetningu. 

6) læra að afla sér þekkingar með beinni reynslu en einnig með 
hjálp gagna“. 

 

Önnur markmið verkefnisins. Nemendur eiga að: 

a) læra að lesa og fylgja korti, 
b) skoða og ræða um afleiðingar árstíðabreytinga í íslenskri 

náttúru, nánasta umhverfi og heimabyggð, 
c) átta sig á og ræða hvað verður um laufblöð á haustin og 

dauðar lífverur í náttúrunni, 

                                                      
3 (2007:13-16) 
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d) ræða um liti í umhverfinu og átta sig á mun á litum í 
náttúrulegu umhverfi og manngerðu umhverfi, 

e) átta sig á mun á lifandi og lífvana umhverfi, 

Kveikja 

Áætlaður kennslutími: 20 mín.  

Markmið: 2, 3, 4, 5, a, b, c og d.  

Kort: Kennari byrjar á því að kynna fyrir nemendum hvað náttúrustígur 
er og fer svo yfir kortið af leiðinni. Kennari ræðir við nemendur um 
leiðina og hvort þeir hafi farið þarna áður og með því fær hann tilfinningu 
fyrir því hvort nemendur geti áttað sig á kortinu. 

Litir og lífverur: Kennari spyr nemendur spurninga á borð við hvaða litir 
sjáist í náttúrunni og hvort einhverjir litir sjáist ekki. Ræða einnig um 
litabreytingar á trjánum á haustin. Einnig er mælt með að ræða við 
nemendur um þær lífverur sem þar eru að finna. Hvaða lífverur sjá 
nemendur og hvaða lífverur þarf að leita að? Hver er ástæðan fyrir því að 
leita þurfi að sumum?  

Haust: Hvað breytingar eiga sér stað á haustin? Hvað verður um allar 
lífverurnar? Af hverju fella trén laufin? Hvers vegna breytist litur 
laufblaðanna? Eru til tré sem fella ekki laufin og eru græn á veturna?  

Plöntur: Deyja þær á veturna? Ef svo hvernig stendur á því að það koma 
alltaf nýjar plöntur upp á vorin? Hvert fara plönturnar og hvað verður um 
öll laufblöðin? 

Hvað er lifandi og hvað er lífvana: Ræða við nemendur um hvað þeir 
finna í umhverfinu sem er ekki lifandi, t.d. mold, steinar. 

Könnunarleiðangur 

Áætlaður kennslutími: 80 mín. 

Markmið : 1, 2, 3, 4,5, a, b, c og d. 

Gögn: Kort af náttúrustígnum,4 sýnisbox, hvítt blað, vaxlitur, glærutúss 
vinnuspjöld fyrir tré5 og ílát til þess að safna í sýnum. 

Ábending: Mælt er með því að kennari sé með myndavél til þess að taka 
myndir af nemendum við vinnu, af umhverfi og einstökum hlutum sem 

                                                      
4 Fylgiskjal 5 

5 Sjá kafla 10.5.3 Vinnuspjöld með trjám 
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nemendum þykir merkilegir. Einnig er gott ef kennarinn er með blað og 
skriffæri og skráir hjá sér hugmyndir nemenda sem koma til með að 
nýtast honum í námsmati. Kennarar þurfa a
safnað af gögnum til þess að nota í úrvinnslu og þá sérstaklega af 
laufblöðum. 

Framkvæmd: Nemendur og kennarar fylgja náttúrustígnum á kortinu. 
Gott er að para nemendur saman og láta þá hjálpast að við lausn 
verkefnanna. Nemendur eiga að æfa sig í því að fylgja kortinu og kennari 
leiðbeinir ef þörf er á því. Gott er að hafa flautu með og kenna nemendum 
að eitt flaut þýðir að allir eiga að hafa hljóð og hlusta, tvö flaut þýðir að 
allir eiga að koma til kennarans og hlusta. Einn
athyglisklapp ef nemendur eru ekki of fjarri kennaranum. Þessar aðferðir 
auðvelda bekkjarstjórnun úti.  

1.stöð – litir og lífverur 

Stoppað er á fyrstu stöð. Kennari rifjar upp með nemendum hvað þeir 
ræddu um varðandi liti í umhverfinu. K
snúa sér rólega í hringi og skoða hvaða liti þeir sjá í kringum sig. Fá þá til 
þess að nefna þá liti sem þeir sjá. Spyrja hvort þeir sjá þá einhve
sem þeir telji að finnist ekki úti í náttúrunni. Biðja nemendur einni
horfa til himins. Ræða um muninn á lit á náttúrulegum hlutum svo sem 
trjám og gróðri, síðan á manngerðum hlutum svo sem húsi, álverinu, 
íþróttahúsinu o.fl. Nemendur merkja á vinnublaðið

2.stöð - hljóð 

Stoppað er á næstu stöð. Kennarinn rifjar upp með nemendum hvað þeir 
ræddu um varðandi hljóð í umhverfinu. Kennari biður nemendur um að 
leggjast á jörðina og loka augunum. 
Hvaðan koma hljóðin? Koma hljóðin frá lífverum 
eða til dæmis bílum? Hvernig hljóð heyrast?

3.stöð – lifandi umhverfi 

Stoppað á þriðju stöð. Kennari rifjar upp með 
nemendum mun á lifandi og lífvana umhverfi. 
Kennari biður nemendur um að skoða öll trén 
sem þeir sjá. Nemendur styðjast við vinnuspjöld 
með myndum af trjám og merkja inná spjöldin 

                                                      
6 Fylgiskjal 2 

 Náttúrufræði 

87 

nemendum þykir merkilegir. Einnig er gott ef kennarinn er með blað og 
skriffæri og skráir hjá sér hugmyndir nemenda sem koma til með að 
nýtast honum í námsmati. Kennarar þurfa að sjá til þess að nokkuð verði 
safnað af gögnum til þess að nota í úrvinnslu og þá sérstaklega af 

Nemendur og kennarar fylgja náttúrustígnum á kortinu. 
Gott er að para nemendur saman og láta þá hjálpast að við lausn 

ndur eiga að æfa sig í því að fylgja kortinu og kennari 
leiðbeinir ef þörf er á því. Gott er að hafa flautu með og kenna nemendum 
að eitt flaut þýðir að allir eiga að hafa hljóð og hlusta, tvö flaut þýðir að 
allir eiga að koma til kennarans og hlusta. Einnig er hægt að nota 
athyglisklapp ef nemendur eru ekki of fjarri kennaranum. Þessar aðferðir 

Stoppað er á fyrstu stöð. Kennari rifjar upp með nemendum hvað þeir 
ræddu um varðandi liti í umhverfinu. Kennari biður svo nemendur um að 
snúa sér rólega í hringi og skoða hvaða liti þeir sjá í kringum sig. Fá þá til 
þess að nefna þá liti sem þeir sjá. Spyrja hvort þeir sjá þá einhverja liti 

úti í náttúrunni. Biðja nemendur einnig að 
horfa til himins. Ræða um muninn á lit á náttúrulegum hlutum svo sem 
trjám og gróðri, síðan á manngerðum hlutum svo sem húsi, álverinu, 
íþróttahúsinu o.fl. Nemendur merkja á vinnublaðið6 sitt hvaða liti þeir sjá.  

öð. Kennarinn rifjar upp með nemendum hvað þeir 
ræddu um varðandi hljóð í umhverfinu. Kennari biður nemendur um að 

jast á jörðina og loka augunum. Spyrja þá svo hvað þeir heyra? 
Hvaðan koma hljóðin? Koma hljóðin frá lífverum 

g hljóð heyrast? 

Stoppað á þriðju stöð. Kennari rifjar upp með 
nemendum mun á lifandi og lífvana umhverfi. 
Kennari biður nemendur um að skoða öll trén 
sem þeir sjá. Nemendur styðjast við vinnuspjöld 
með myndum af trjám og merkja inná spjöldin 
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hvaða tré sem þeir sjá með aðstoð kennara. Kennarinn varpar til nemenda 
spurningum eins og, eru öll trén alveg eins? Hvaða tré eru öðruvísi? 
Hvernig eru þau á litin? Eru þau öll með laufblöðin sín ennþá? Benda 
þarf sumum nemendum á að barr séu ummyndum laufblöð. Benda skal 
einnig nemendum á fallin laufblöð og ræða við nemendur um hvað þeir 
haldi að verði af þeim laufblöðum. Nemendur skoða einnig trjáboli. Láta 
þau einnig blómplönturnar og lágróðurinn. Hvernig eru hann á litinn? 

4.stöð - sýnataka 

Stoppa við fjórðu stöð. Hér fá nemendur frjálsari hendur og geta farið 
aðeins um svæðið. En áður en þeir gera það er gott ef kennarinn ræðir við 
nemendur um umgengni við umhverfið áður en sýnum er safnað. Kennari 
biður nemendur um að safna sýnum af lífverum og lífvana umhverfi. Til 
dæmis litlar trjágreinar, laufblöð, steina eða annað sem þeim finnst 
merkilegt. Einnig tína ber í dollu finni þeir ber í móanum. Nemendur geta 
einnig sett blað við trjástofn og litað með vaxlit og við það kemur 
mynstur barkarins fram.7  

Sjálfsmat: Nemendur meta útikennsluna. 8 Það fylgja með tvö matsblöð, 
annað er krossablað en hitt er skriflegt og fer það eftir aldri nemenda 
hvort annað eða bæði séu notuð. 

Koma í skilning um 

Áætlaður kennslutími: 30 mín.  

Markmið: 1, 2, 3, 4, b, c og d.  

Framkvæmd:Gott er að setjast með nemendum í heimakrók og ræða við 
þá um þeirra upplifun af útikennslunni og fá þá til þess að segja frá. 
Kennari hvetur nemendur til þess að útskýra hugmyndir sínar út frá þeirra 
reynslu af útikennslunni og bætir við þekkingu nemenda með frekari 
útskýringum. Gott ef kennari nýtir flettitöflu og skrifar niðurstöður 
umræðnanna á hana. Einnig er nauðsynlegt að hafa hluti sem nemendur 
söfnuðu í útikennslunni til þess að minna nemendur á viðfangsefni 
hennar. Einnig til þess að hjálpa nemendum að átta sig á  tengingum milli 
hlutanna og þeirra hugtaka sem nemendur eiga að ná tökum á og skilja. 

Litir – Ræða um litina sem nemendur sáu í umhverfinu, og láta þá velta 
fyrir sér hvort einhverjir litir voru algengari en aðrir, hvaða munur er á 

                                                      
7 Mynd (Claridge og Shackell, 1988:24) 

8 Fylgiskjal 6 
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litum í manngerðu umhverfi s.s. hús, göngustígar eða úr náttúrulegu 
umhverfi s.s. gróður og dýr.  

Hljóð – Ræða við nemendur um hvernig hljóð myndast, að það séu 
bylgjur í loftinu sem skella á eyrunum þeirra. Fáðu nemendur til þess að 
halda lófanum fyrir aftan eyrun og spurðu þá hvort þeir heyra þá ekki 
betur. Ræða um hvaða hljóð nemendur heyrðu úti. Varpa fram 
spurningum eins og: Haldið þið að dýrin heyri þessi hljóð líka? Heyra öll 
dýr? Er hægt að stjórna því hvernig við heyrum? Láta nemendur halda 
fyrir annan eyrað og athuga hvort þeir heyra öðruvísi, einnig hægt að loka 
augunum og halda fyrir annað eyrað og nemendur eiga að segja frá 
hvaðan hljóðið kemur. Segja frá að mörg dýr geta snúið eyrunum t.d. 
hundar, kettir og hestar. Skoða myndir af dýrum og jafnvel láta nemendur 
prufa sjálfa hvort þeir geta hreyft eyrun.  

Laufblöðin- ræða um hvað verður um öll laufblöðin sem falla af trjánum. 
Ræða við nemendur að laufblöðin nýtast öðrum lífverum. Þegar 
laufblöðin deyja sundrast þau vegna þess að aðrar lífverur éta þau. Hér er 
gott að hafa bakka með mismunandi tegundum af laufblöðum, samsett, 
ósamsett og barrnálar, til þess að tengja umræðurnar við áþreifanleg 
viðfangsefni. Gott getur verið að styðjast við bókina Komdu og skoðaðu 
hringrásir.9 Þar er til dæmis fjallað um hvernig dýra- og plöntuleifar 
verða að mold. Kennari ræðir við nemendur um þær litabreytingar sem 
verða á haustin, hvers vegna litur laufblaðanna breytist og hvers vegna 
sum tré missa laufblöðin og önnur ekki. Tengja einnig litina sem 
nemendur sáu við lit laufblaða. Kenna nemendur að laufblöð skiptist í 
þrjá hluta sem heita blaðka, blaðfótur og blaðstilkur. Ræða við nemendur 
um hvernig plöntur ljóstillífa og þar með afla sér fæðu. 10 

Í lok tímans teikna nemendur mynd af tveimur trjám, annað um sumar 
með grænum laufum á og hitt um haust þegar laufin er að hluta til dottin 
af.11 Myndina er svo hægt að nýta sem hluta af námsmati þar sem kennari 
getur metið hvort nemendur átti sig á þeim breytingum sem verða á 
lauftrjám að hausti, hvort nemendur teikni fallin laufblöð, hvort litur 
laufblaðanna breytist o.fl. 

                                                      
9 Sigrún Helgadóttir (2003:12 – 13) 

10 Frekari upplýsingar í kafla 10.1 Skilgreiningar á hugtökum 

11 Fylgiskjal 7 
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Kafað dýpra 

Áætlaður kennslutími: 80 mín.  

Markmið: 1 – 6, b, c og d. 

Svæðavinna: Nemendur vinna í pörum. Kennarar dreifa þeim sýnum sem 
safnað var í útikennslunni á viðeigandi svæði áður en kennslan hefst. 
Allir nemendur fara á svæðin þrjú svo gera má ráð fyrir um 20 mín. á 
hverju svæði. 

1.svæði. Víðsjárskoðun 

Gögn:Víðsjá, stækkunargler og ýmsir hlutir sem nemendur söfnuðu í 
könnunarleiðangrinum úti í náttúrunni. 

Framkvæmd: Nemendur skoða til dæmis köngla, laufblöð eða greinar í 
víðsjánni. Þeir teikna mynd af því sem þeir sjá á vinnublað12 og lita 
myndina í réttum litum. Spurningar kennara eiga að vera á þá leið að 
hvetja nemendur til þess að útskýra það sem þeir sjá með þeim hugtökum 
sem hafa þegar komið fram. Búast má við því að litlar lífverur slæðist 
með sýnunum sem einnig er hægt að láta nemendur teikna. Spyrjið 
nemendur hvers vegna þessar lífverur eru á hlutunum og bendið þeim svo 
á að þeir geta verið búsvæði þessara litlu lífvera. 

2.svæði. Litir í lífvana og lifandi umhverfi. 

Gögn: Litarenningar úr könnunarleiðangri og vinnublað.13 

Framkvæmd: Nemendur fá nokkra hvíta renningsbúta og eiga að lita þá í 
þeim litum sem þeir sáu úti í umhverfinu hvort sem það voru hús, 
náttúran eða dýr. Síðan eiga þeir að flokka litina eftir því hvort þeir voru 
úr lífvana umhverfi eða lífvana umhverfi og líma á vinnublaðið. Fáið 
nemendur til þess að útskýra flokkun sína og nefna dæmi um hvar þeir 
sáu litina. Sé tími til þá geta nemendur spilað flettispil sem finna má í 
kennsluheftinu Græðlingar, ég læri um laufblöð, bls. 22. 

3.svæði. Ólík laufblöð 

Gögn: Laufblöð, reglustika, pappírsrenningar, lím og vinnublað.14 

Framkvæmd: Nemendur skoða ólík laufblöð og eiga að flokka þau 
niður. Fáið nemendur til þess að búa sjálfir til flokka. Spyrjið síðan 

                                                      
12 Fylgiskjal 1 
13 Fylgiskjal 3 

14 Fylgiskjal 8 
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nemendur hvers vegna þeir flokkuðu laufblöðin á þennan hátt og hvers 
vegna laufblöðin eru svona ólík að lögun og stærð. Fáið nemendur til þess 
að átta sig á því að ólíkar tegundir trjáa myndi ólík laufblöð. Einnig að þó 
ólíkar tegundir myndi ólík laufblöð þá hafa tré mörg sameiginleg 
einkenni t.d. að mynda laufblöð, fella laufin á haustin, breyta um lit á 
haustin o.fl. Síðan eiga nemendur að merkja inn á vinnublaðið hvað 
hlutar laufblaðanna heita, finna stærsta og minnsta laufblaðið og bera 
stærðir saman. Nemendur velta einnig fyrir sér hvað verður um laufblöðin 
sem hafa fallið á jörðina á haustin? 

Ítarefni: Verkefnin með kennsluefninu Græðlingar 115 gætu nýst hér sem 
aukaverkefni. 

Kunnáttan metin 

Áætlaður kennslutími: 40 mín.  

Markmið: 1 – 6, b, c og d. 

Við námsmat er kunnátta, skilningur, viðhorf og hæfni metin. Kennari 
styðst við matsviðmið16 (rubrik – skala) við matið þar sem verkefni 
nemenda eru hluti af námsmati. Gagnlegast er að búa til litla bók úr 
vinnublöðunum sem auðveldar utanumhald verkefnanna og framkvæmd 
námsmats. Kennari spyrja nemendur spurninga og með því athuga 
skilning nemenda á viðfangsefninu. Spurningarnar geta til dæmis verið 
hvers vegna laufblöðin breyta um lit? Hvað verður um laufblöðin? 
Kennari biður nemendur um að nefna dæmi um lífvana umhverfi og 
lifandi umhverfi. Hvaða liti sáu þeir? Hvað sáu þeir í víðsjánni?  

  

                                                      
15 Verkefnin eru aðgengileg á netinu, slóð: 

http://www.namsgagnastofnun.is/graedlingur/graedlingur2.pdf 

16 Fylgiskjal 4 



Kennsluverkefni 
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1. stöð Víðsjá

Teiknaðu mynd af því sem þú sérð í víðsjánni. 

-Litaðu myndina og klipptu 
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afað dýpra 

töð Víðsjárskoðun 

Teiknaðu mynd af því sem þú sérð í víðsjánni.  

Litaðu myndina og klipptu hana út- 
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Fylgiskjal 2 Könnunarleiðangur 

 2. stöð Litir í umhverfinu 

 

 

 

Merktu við þá liti sem þú sérð 
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Fylgiskjal 3 Kafað dýpra 

2. stöð Litir í umhverfinu  

Gögn: Litarenningar úr könnunarleiðangrinum, hvítir renningar, lím og 
skæri 

1. Litaðu renningana í þeim litum sem þú sást úti 

2. Límdu þá á reitina hér fyrir neðan eftir því hvort þetta var litur á 
lifandi umhverfi eða lífvana umhverfi. 

 

Tré – plöntur - dýr 

 

Hús – himininn – mold – 

steinar- bílar  
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Fylgiskjal 8 Kafað dýpra 

 4. Stöð Laufblöð 

Gögn: Fullt af mismunandi laufblöðum, reglustika, litir og blýantur. 

1. Stærðarmunur á laufblöðum. 

 

a) Mældu stærsta laufblaðið sem þú 

fannst. 

 ___________________cm 

b) Mældu minnsta laufblaðið sem 

þú fannst. 

 _____________________cm 

 

 

2. Lítil og stór laufblöð. 

a. Finndu 10 laufblöð af sömu gerð og eru eins og 

minnsta laufblaðið. Límdu laufblöðin á 

pappírsrenning þannig að þau snertist.  

b. Finndu svo 10 laufblöð eins og stærsta laufblaðið 

og límdu alveg eins á renning.  

c. Hengdu svo renninga upp á vegg og berðu þá saman. Mældu 

hvað renningarnir eru langir. 

 Litlu laufblöðin:______________________cm 

 Stóru laufblöðin:______________________cm 
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3. Hvað heita plöntuhlutarnir. Skrifaðu inn á myndina hvað plöntuhlutarnir 

heita. Litaðu svo laufblöðin í réttum litum eftir því hvort það er sumar 

eða haust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hvað verður um laufblöðin sem falla á jörðina á haustin? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

  

Sumar 

Haust 
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Fylgiskjal 4 Kunnáttan metin 

 Mat kennara  

Nafn:______________________________________________Dags.___ 

 

Alltaf Oftast Stundum 
Þarf að 
bæta 

Vinnur af áhuga og 
samviskusemi 

    

Vinnur vel með öðrum     

Hlustar á skoðanir annarra 
og tekur tillit til þeirra 

    

Góður frágangur á 
verkefnum 

    

Áttar sig á litamun 
laufblaða eftir árstíðum 

    

Getur greint liti úr lifandi 
umhverfi frá litum úr 
manngerðu umhverfi 

    

Getur nýtt sér víðsjá við 
rannsóknir 

    

Sýnir ábyrgð og áhuga á 
nánasta umhverfi 

    

Áttar sig á hvað verður um 
þau laufblöð sem falla af 
trjánum 

    

Áttar sig á mun á lifandi og 
lífvana umhverfi 

    

Getur flokkað laufblöðin 
niður eftir líkum 
einkennum 

    

Áttar sig að laufblöð rotna 
og verða að mold 
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Fylgiskjal 4 Könnunarleiðangur 

Sjálfsmat eftir útikennslu 

1. Hvað fannst þér skemmtilegast við útikennsluna? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________________ 

2. Hvernig leið þér í útikennslunni? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

3. Hvað fannst þér fallegast úti? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

4. Hvað sástu í útikennslunni? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

5. Hvernig myndi þér líða ef það væru engin tré eða plöntur í 
skógræktinni, heldur bara hús? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

6. Hvort finnst þér skemmtilegra að skoða litlar lífverur eða stórar 
lífverur? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

7. Hvað lærðir þú í útikennslunni? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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Fylgiskjal 6 Könnunarleiðangur 

 Sjálfsmat eftir útikennslu 

Krossaðu í þann reit sem á við 

um þig 

Já Stundum Nei 

Mér fannst skemmtilegt í 
útikennslu 

   

Mér finnst gaman að skoða 
plöntur 

   

Mér finnst gaman að skoða tré    

Mér finnst gaman að vera úti    

Mér finnst gaman að rannsaka 
úti 

   

Mér finnst fallegt úti í 
náttúrunni 

   

Ég vil fara aftur í útikennslu    

Mér líður vel í útikennslu    

1. Hvað gerist ef þú brýtur greinar af tré? _____________________ 

2. Tínir þú stundum blóm?__________________________________ 

3. Hvað gerist ef þú slítur blóm af plöntu? ____________________ 

_____________________________________________________ 

4. Hvað finnst þér um það ef það væru engin blóm eða tré á 
skólalóðinni og bara leiktæki? 

_____________________________________________________ 

5. Ímyndaðu þér að þú sért rannsakandi og átt að rannsaka tré. 
Hvernig myndir þú gera það? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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9.2 Vorkoman 

Aldur: Verkefnið hentar nemendum í 1. – 4.bekk. Kennari stjórnar 
hversu umfangsmikið verkefnið verður miðað við aldur nemenda. 

Árstími: Heppilegast að vinna verkefnin í apríl eða maí. Gert er ráð fyrir 
að notaður sé einn tími í viku svo nemendur geti upplifað breytingarnar 
sem verða á vorin. Upplagt er að nýta námsefnið Græðlingur17sem 
ítarefni.  Þar er að finna ýmsar hugmyndir af verkefnum, spilum o.fl. sem 
tengist vinnu með trjám.  

Markmið  

Markmið verkefnisins eru í samræmi við markmið Aðalnámskrár 
grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt.18 

„Nemendur eiga að 

1) hafa löngun og áhuga til að læra meira í náttúrufræðum, 
2) hafa þjálfast í að beita vísindalegri hugsun og nákvæmum 

aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mat, 
úrvinnslu, túlkun og framsetningu, 

3) átta sig á áhrifum árstíðabundinna breytinga á íslenskt lífríki, 
4) átta sig á að lífverur þarfnast vatns, lofts, fæðu og búsvæðis til 

að lifa, 
5) sýna áhuga og ábyrgð á nánasta umhverfi og velferð lífvera“. 

 

Önnur markmið verkefnisins. Nemendur eiga að: 

a) geta borið saman ólíkar plöntur, 
b) læra um rætur, stöngul og laufblöð, 
c) þjálfast í notkun á vinnuspjöldum við greiningu á trjám, 
d) læra um lífsferil plantna. 

Kveikja 

Áætlaður kennslutími: 40 mín.  

Markmið: 1, 3, 4, 5 og d. 

Gögn: fræ, box, gróðurmold, grein af tré og myndavél. 

                                                      
17 (Sveinbjörn Markús Njálsson, 2004) 
18 (2007:13,16) 
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Umræður: Markmiðið er að fá nemendur til þess að velta fyrir sér 
hvernig plöntur fara að því að lifa veturinn af og hvernig þær fjölga sér. 

Framkvæmd: Kennari sýnir nemendum pott eingöngu með mold í og 
síðan annan pott með mold og plöntu í og spyr nemendur hvernig þeir 
haldi að plöntur verði til? Kennari bendir nemendum á að sumar þeirra 
plantna sem þeir sjá á sumrin fölni og visni á haustin og deyja en svo 
næsta sumar koma nýjar plöntur. Hvernig á það sér stað? Hann ræðir við 
nemendur um hvað verði af þeim plöntum sem visna og deyja. Kennari 
tekur svo fram epli og spyr nemendur hvernig þau verða til. Kennarinn 
sker svo eplið í sundur og sýnir nemendum fræin sem eru inn í 
kjarnanum. Kennari ræðir við nemendur um hvaða tilgangi fræin gegna 
og hvers vegna sumar plöntur mynda aldin utan um fræin sín? Þá ræðir 
hann um aðrar plöntur sem mynda aldin og búast má við að nemendur 
þekki, t.d. krækiberjalyng. Kennari getur sýnt nemendum myndir af 
ólíkum fræjum og rætt við þá hvers vegna þeir haldi að fræin séu svona 
ólík.19 T.d. þekkja flest börn fífla og því gæti verið hentugt að sýna 
nemendum myndir af fíflum. Kennari reynir að fá nemendur til þess að 
koma með hugmyndir um hvernig þeir geta fundið út hvernig fræ verður 
að plöntu og hvernig þeir geta fylgst með laufblöðunum koma á trén. 
Vorkoman – hvað er það sem minnir okkur á að vorið sé að koma? 
Nemendur gætu nefnd til dæmis laufblöðin á trjánum, grænt gras, sól, 
hærra hitastig, snjórinn fer o.fl. Kennari sýnir nemendum greinar af trjám 
þar sem sést í brumhnappana og spyr nemendur hvar þeir haldi að 
laufblöðin komi út. Greinin er sett í vatn og nemendur geta fylgst með 
hvaða breytingar verða á henni.  

 

Könnunarleiðangur 

-Staðurinn minn- 

Áætlaður kennslutími: 80 mín. 

Markmið: 1, 2, 3, 5 og a. 

Gögn: Myndavél, vinnublað20 og skriffæri. 

Undirbúa útikennsluna Kynna fyrir nemendum viðfangsefni 
útikennslunnar. Nemendur eiga að skoða tré, gróður og velta fyrir sér 

                                                      
19 (Benedetti, 1994:4) 

20 Fylgiskjal 1 og 2 
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hvernig plöntur fara að því að lifa af veturinn, hvernig nýjar plöntur vaxa 
upp af fræjum og hvaða breytingar eiga sér stað á vorin hjá lauftrjám. 

Framkvæmd: Farið er út á skólalóðina og kennari aðstoðar nemendur að 
velja sér stað sem þeir koma til með að fylgjast með einu sinni í viku. Á 
staðnum skal vera að minnsta kosti eitt lauftré svo nemendur sjái þær 
breytingar verða á þeim á vorin. Tekin er mynd af staðnum og skráð 
lýsing á trénu og umhverfinu í kring. Staðurinn er heimsóttur einu sinni í 
viku (fjöldi heimsókna getur verið oftar en það fer eftir því hve löngum 
tíma kennari kýs að eyða í verkefnið).  

Þegar því er lokið þá er farið niður í skógræktina ofan við Ástjörn. 
Kennari byrjar á því að ræða við nemendur um tilgang verkefnisins, að 
nemendur eigi að skoða hvort plönturnar eða skordýrin séu vöknuð af 
vetrardvalanum og skoða þær breytingar sem verða á plöntunum á vorin. 
Nemendur fá nýtt vinnublað sem nefnist Ég sé, ég heyri, ég finn. Hver og 
einn velur sér stað þar sem hann sest niður og svarar vinnublaðinu. 

Ræktun: Til þess að nemendur geti áttað sig á því hvernig fræ verða að 
plöntu fá þeir sjálfir að gróðursetja nokkur fræ til þess að fylgjast með. 
Hver nemandi fær nokkur fræ sem hafa spírað og gróðursetur í bakka. 
Hver og einn nemandi sér um sína plöntu og í lokin getur hann tekið hana 
með sér heim. Gott að velja fræ sem spíra fljótt svo nemendur geti séð 
plöntuna vaxa á nokkrum vikum. Ræktun getur átt sér stað að 
vettvangsferð lokinni eða jafnvel áður en farið er af stað. 

Sjálfsmat: Nemendur meta útikennsluna.21 

 

Koma í skilning um 

Áætlaður kennslutími: 80 mín.  

Markmið: 1, 3, 4, 5, a, b og d 

Framkvæmd: Byrjað er á því að fara á staðinn minn. Nemendur skrá þær 
breytingar sem þeir sjá á vinnublaðið sitt og taka mynd af staðnum. 

Tilvalið er svo að kenna þessa kennslustund úti ef veður leyfir og nýta 
umhverfið í kennslunni. Ef ekki, er nauðsynlegt að hafa til taks 
mismunandi laufblöð, stöngla, fræ og fleira. 

 

                                                      
21 Fylgiskjal 5 
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Ræða við nemendur um fræ og frædreifingu, rætur, stöngla og laufblöð 
plantna. 22  Laufblöðin eru mjög mikilvæg þar sem þau sjá um að 
framleiða fæðu plöntunnar.23  

Byrjað er á því að leyfa nemendum að segja frá upplifun sinni í 
vettvangsferðinni. Kennarinn reynir að fá nemendur til þess að nota 
viðeigandi hugtök í útskýringum sínum. Kennari bætir svo við 
útskýringar nemenda og vísar í könnunarleiðangurinn sem er sameiginleg 
reynsla nemenda. Kennari metur hvað hann fer ítarlega í viðfangsefnið 
með nemendum eftir aldri þeirra. 

Einnig er hægt að benda nemendum á nytsemi mismunandi plöntuhluta 
s.s. í fæðu, í fatnað eða pappír. 24 Í framhaldi af þessari umræðu er tilvalið 
að setja sellerí í vatn með matarlit. Liturinn fer upp með stönglinum og 
nemendur geta séð þær æðar sem sjá um að flytja vatn um plöntuna. 

Kafað dýpra 

Áætlaður kennslutími: 40 mín.  

Markmið: 2, 3 og c. 

Gögn: málband, vinnublöð,25 Ég greini tré og stækkunargler,  

Framkvæmd: Nemendur byrja á því að fara á staðinn minn og skrá hjá 
sér hvort einhverjar breytingar hafa átt sér stað og taka einnig mynd af 
staðnum.  

Nemendur nota svo vinnuspjöld með trjám26 og /eða handbókina Ég 
greini tré til þess að finna út hvaða trjátegund er á þeirra reit. Þeir skoða 
einnig laufblöðin og stofninn á trénu með stækkunargleri. Þeir athuga 
lögun trésins, hvort það hafi einn stofn eða hvort það sé margstofna, hvort 
það hafi margar greinar eða fáar,  hvernig laufblöðin eru í laginu o.fl. 
Nemendur enda svo á því að mæla með málbandi hvað stofninn er sver. 

  

                                                      
22 Frekari upplýsingar í kafla 10.5 Almennt um plöntur 
23 Hér getur verið gott að styðjast við Komdu og skoðaðu hringrásir (Sigrún 

Helgadóttir, 2003:8) 
24 (Benedetti, 1994) 
25 Fylgiskjal 3 
26 Sjá kafla 10. 5. 3 Vinnuspjöld með trjám 
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Kafað dýpra 

Áætlaður kennslutími: 40 mín. Markmið 1,2,3,a og b 

Gögn: Myndir af staðnum mínum, vinnublöð,27 skynjunarkassi,28 og 
handbókin Ég greini tré. 

Framkvæmd: Nemendur líma myndirnar af staðnum sínum á vinnublað 
og skrifa hjá sér hvaða breytingar hafa átt sér stað yfir þessar fjórar vikur. 
Ljósmyndirnar ættu að hjálpa nemendum að átta sig á breytingunum þar 
sem ekki er víst að nemendur muni eftir útliti trésins frá fyrstu heimsókn. 

Nemendur fá að prufa skynjunarkassann. Í honum eru nokkrir smáhlutir, 
t.d. laufblað, greinar og könglar. Nemendur setja hendurnar þar ofan í og 
lýsa til dæmis áferð, lögun eða stærð hlutarins.  

Kunnáttan metin 

Mat fer fram með símati og kennari styðst við matsviðmið29  (rubric 
skala) við mat á vinnu nemenda .  Metið er þekking, skilningur, viðhorf 
og hæfni. Nemendur meta eigin upplifun af útikennslunni með sjálfsmati. 

  

                                                      
27 Fylgiskjal 4 

28 Sjá í Græðlingur 1 – Ég læri um tré (Sveinbjörn Markús Njálsson, 2002:25) 
29 Fylgiskjal 6 
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Fylgiskjal 1  Kafað dýpra 

Ég sé, ég heyri, ég finn 

Nafn:_____________________________________________ 

 

Veldu þér stað sem þér líður vel á og sestu þar niður. 

1. Hvað sérðu? 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

2. Lokaðu augunum og hlustaðu? Hvað heyrir þú?  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

3. Hvaða lykt finnur þú? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Veldu þér tré eða aðra plöntu til þess að teikna mynd af. 
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Fylgiskjal 2 Kafað dýpra 

 Staðurinn minn 1 

Nafn:___________________________________bekkur:_____________ 

 

Hvar er staðurinn? 
 

 

Hvernig lítur tréð mitt  
út?  

Lýstu því eins vel og þú 
getur. 

 

 

 

 

Hvað sérðu?   1.  Eru komin laufblöð á tréð mitt? 2.  Hvað er undir trénu?    

                         3.  Er rusl undir trénu mínu?  4. Taktu mynd af trénu þínu. 

1. heim- 

sókn 

 

 

 

 

2. heim- 

sókn 

 

 

 

 

 

3. heim- 

sókn 

 

 

 

 

 

4. heim- 

sókn 
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Fylgiskjal 3 Kafað dýpra 

 Staðurinn minn 2 

Hvaða tegund er tréð á staðnum mínum:___________________________ 

1. Teiknaðu mynd af einu laufblaðinu. 

 

 

 

 

 

 

2. Skoðaðu stofninn með stækkunargleri. Hvað sérðu? 

________________________________________________________
________________________________________________________ 

3. Er einn stofn eða eru þeir margir? 
________________________________________________________ 

4. Hvernig er stofninn á litinn? 

________________________________________________________ 

5. Mældu með málbandi hvað stofninn er sver? 
________________________________________________________
________________________________________________________ 

6. Skoðaðu laufblöðin með stækkunargleri. Hvað sérðu?  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

7. Hvað varð um laufblöðin sem tréð hafði síðasta sumar? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 4 Kafað dýpra 
 Staðurinn minn 3 
Límdu myndirnar hér í rétta ramma 
 1. heimsókn     2. heimsókn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. heimsókn     4. heimsókn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hvað breytingar hafa orðið á svæðinu þínu? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

2. Hvaða aðrar breytingar eiga sér stað á vorin í umhverfinu? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 5 Kunnáttan metin 

Nafn:___________________________________________Dags.____ 

 

A
llt
af
 

O
ft
as
t 

St
u
n
d
um

 

Þ
ar
f 
að
 

bæ
ta
 

Vinnur af áhuga og samviskusemi     

Vinnur vel með öðrum     

Hlustar á skoðanir annarra og 
tekur tillit til þeirra 

    

Góður frágangur á verkefnum     

Áttar sig á að fræ verður að 
plöntu 

    

Áttar sig á að mismunandi 
tegundir trjáa hafa mismunandi 
laufblöð 

    

Getur nýtt sér vinnublöð við 
skráningar upplýsinga 

    

Sýnir ábyrgð og áhuga á nánasta 
umhverfi 

    

Áttar sig á þeim breytingum sem 
verða á plöntum á vorin 

    

Áttar sig á mun á rótum, 
stönglum og laufblöðum 

    

Áttar sig á hvaða breytingar verða 
í umhverfinu á vorin 
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Fylgiskjal 6 Kunnáttan metin 

Sjálfsmat eftir útikennslu 

1. Hvað fannst þér skemmtilegast við útikennsluna? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

2. Hvernig leið þér í útikennslunni?  

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

3. Hvað fannst þér fallegast úti?  

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

4. Hvað sástu í útikennslunni? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

5. Hvernig myndi þér líða ef það væru engar plöntur eða gras á 
skólalóðinni? 

 ____________________________________________________
_____________________________________________________ 

6. Hvað lærðir þú í útikennslunni? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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Fylgiskjal 6 Kunnáttan metin 

 Sjálfsmat eftir útikennslu 

 

Krossaðu í þann reit sem á 

við um þig 

Já Stundum Nei 

Mér fannst skemmtilegt í 
útikennslu 

   

Mér finnst gaman að skoða 
plöntur 

   

Mér finnst gaman að skoða tré 

   

Mér finnst gaman að vera úti 

   

Mér finnst gaman að rannsaka úti 

   

Mér finnst fallegt úti í náttúrunni 

   

Ég vil fara aftur í útikennslu 

   

Mér líður vel í útikennslu 

   

Mér líkar ekki við útikennslu 

   

Mér finnst skemmtilegt að 
rannsaka pöddur 
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Fylgiskjal 6 Kunnáttan metin 

Sjálfsmat eftir útikennslu 

 

1. Hvaða áhrif hefur það á trén ef greinar brotna af því?  

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

2. Finnst þér allt í lagi að blóm og tré skemmist þegar krakkar eru að 
leika sér í blómabeði eða klifra í trjám? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

3. Hvað gerist ef þú slítur blóm af plöntu? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

4. Hvernig myndi þér líða ef það væru engar plöntur (blóm eða tré)  
á skólalóðinni og bara leiktæki? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

5. Ímyndaðu þér að þú sért rannsakandi og ættir að rannsaka trén á 
skólalóðinni. Hvernig myndir þú gera það?  

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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9.3 Ánamaðkurinn 

Aldur: Verkefnið hentar fyrir nemendur í 1. – 4.bekk.30 Kennari stjórnar 
hversu umfangsmikið verkefnisins verður miðað við aldur nemenda. 

Árstíð: Bæði hægt að vinna að vori og hausti. Hentugast er að miða 
könnunarleiðangurinn við rigningardag.  

Markmið  

Markmið verkefnisins eru í samræmi við markmið Aðalnámskrá 
grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt.31 

„Nemendur eiga að 

1) hafa löngun og áhuga til að læra meira í náttúrufræðum, 
2) átta sig á að lífverur þarfnast vatns, lofts, fæðu og búsvæðis til 

að lifa, 
3) sýna áhuga og ábyrgð á nánasta umhverfi og velferð lífvera, 
4) læra að afla sér þekkingar með beinni reynslu en einnig með 

hjálp gagna“. 

Önnur markmið verkefnisins. Nemendur eiga að: 

a) kynnast og læra um  lifnaðarháttum ánamaðka, 
b) átta sig á því hvers vegna ánamaðkar skríða upp úr moldinni 

þegar það rignir, 
c) átta sig á hvernig ánamaðkar hreyfa sig, 
d) átta sig á því hvernig ánamaðkar blanda saman jarðlögum,  
e) átti sig á útliti og lögun ánamaðka. 

 
Kveikja 

Áætlaður kennslutími: 20 mín.  

Markmið: 1, a og b. 

Framkvæmd: Kennari opnar umræðuna með spurningum eins og, hver 
hefur farið út eftir rigningu og tínt upp ánamaðka af stéttinni og hvers 
vegna þeir fara upp á stétt þegar það rignir. Leyfið nemendum að segja 
frá sinni upplifun af tínslu ánamaðka. Spyrjið nemendum um lögun 
maðksins, hvernig hann hreyfir sig, hvernig hann er viðkomu o.fl. 

                                                      
30 Verkefnið er að hluta til unnið upp úr verkefnamöppunni Græðlingur 
31 (2007:13-16) 
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Kennari reynir að vekja forvitni nemenda á ánamöðkum og spurningar 
um þá. Mælt er með  að enda á lestri bókar um ánamaðka t.d. Áni 
ánamaðkur.32  

Kennarar kynna einnig fyrir nemendum könnunarleiðangurinn þar sem 
þeir ætla að rannsaka ánamaðka til að svara þeim spurningum sem velt 
var upp í kennslunni. 

 
Könnunarleiðangur 

Áætlaður kennslutími: 40 mín.  

Markmið: 1 – 4, . 

Gögn: Stækkunargler, box með stækkunargleri í lokinu, (vatn í flöskum 
ef það rignir ekki), ílát fyrir mold og ormana. 

Framkvæmd: Best er að fara út þegar það er rigning eða nýbúið að rigna 
því þá er auðveldara að finna ánamaðkana. Gengið er á göngustígnum 
meðfram skógræktinni  niður að Ástjörn. Á leiðinni eiga nemendur að 
skoða ánamaðkana sem hafa leitað upp úr jarðveginum vegna rigningar 
og upp á gangstéttina ásamt því að tína um það bil fjóra á mann. 
Nemendur nota stækkunarglerið til þess að skoða hvernig ormarnir hreyfa 
sig, hvernig þeir eru í laginu og útlit. Sé farið út á þurrum degi gæti verið 
hentugra að nýta grasblettinn á skólalóðinni. Þá er hægt að prufa að banka 
á grasblettinn eða hella vatni á hann til þess að reyna að lokka 
ánamaðkana upp á yfirborðið. Einnig er hægt að velta við steinum og 
athuga hvort ánamaðkar leynist undir þeim. Ef tími er til þá er hægt að 
nýta verkefnin um ánamaðkana úr Náttúruverkefnum33 í lok tímans. 

Sjálfsmat: Nemendur meta útikennsluna.34 

Koma í skilning um 

Áætlaður kennslutími: 40 mín.  

Markmið: 1, 2, 3, a, b, d og e. 

Framkvæmd: Kennari fær nemendur til þess að segja frá sinni upplifun í 
vettvangsferðinni. Hvernig ánamaðkarnir litu út, hvernig þeir hreyfðu sig, 
stærð maðkanna, hvar þeir fundust og fleira. Kennari hvetur nemendur til 

                                                      
32 Léttlestrarbók fyrir börn 
33 (Sigrún Helgadóttir, 1994) 

34 Fylgiskjal 1og 2 
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þess að útskýra með því að nota hugtök sem áður hafa komið fram og 
hann bætir við þekkingu þeirra eftir þörfum, s.s. útlit, lifnaðarhættir, 
næringarnám, fjölgun.35 

Kafað dýpra 

Áætlaður kennslutími: 80 mín.  

Markmið: 1 – 4, a, b, d og e. 

Framkvæmd: Kennari skiptir nemendum á fjórar stöðvar. Kennari 
gengur á milli stöðvanna og spyr nemendur spurninga um vinnu sína og 
biður þá um útskýringar á rannsóknum sínum og niðurstöðum. 
Spurningar kennara eiga að laða fram vitneskju um forhugmyndir 
nemenda, hvað þeir vita um viðfangsefnið núna og fá þá til þess að segja 
frá niðurstöðum sínum. Kennari bendir nemendum einnig á aðrar 
útskýringar, þegar við á. 

1.stöð. Stækkuð mynd af ánamaðkinum 

Gögn: Reglustika, vinnublað36 og skriffæri. 

Framkvæmd:Nemendur skoða ánamaðka í víðsjá til þess að átta sig á 
útliti hans og hreyfingu. Nemendur skrá hjá sér á vinnublað. 

2.stöð. Maðkabúr 

Gögn: Glær dolla eða krukka, nokkrir ánamaðkar, mold, sandur, teygja, 2 
-3 laufblöð, vinnublað37 og svartur plastpoki. 

Framkvæmd:Í þessu verkefni eiga nemendur að sjá hvernig ormar 
blanda saman jarðvegi og hvernig hann hreyfir sig í moldinni. Nemendur 
setja mold og sand til skiptis í krukku, ormana fjóra efst og enda á 
laufblöðunum. Síðan er krukkan klædd í svartan plastpoka og bundið 
fyrir með teygjunni. Krukkan er svo geymd í tvo til þrjá daga. Þegar 
pokinn er tekinn er hægt að sjá hvernig ormarnir hafa blandað saman 
jarðveginum og farið upp á yfirborðið til þess að éta laufblöðin. Gott er ef 
kennari er búinn að útbúa krukku til sýnis fyrir nemendur svo þeir átti sig 
hvernig þeir eiga að setja moldina og sandinn ofan í krukkuna til þess að 
mynda lögin. 

                                                      
35 Sjá frekari upplýsingar um ánamaðka í kafla 10.3 Hópar dýra sem lifa í og við 

Ástjörn 
36 Fylgiskjal 3 

37 Fylgiskjal 4 
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3.stöð. Hvernig hreyfa ánamaðkar sig? 

Gögn: Reglustika, 2 – 3 ánamaðkar, bakki, tréfjöl, vinnublað38 og spegill. 

Framkvæmd:Nemendur skoða hvernig ánamaðkurinn hreyfir sig á 
mismunandi undirlagi. Þeir mæla einnig hvað hann er langur og skoða 
hvernig þeir geta teygt úr sér og skroppið saman. 

4.stöð. Vill ánamaðkurinn ljós eða myrkur? 

Gögn: Vasaljós, glæra, 2 -3 ánamaðkar, vinnublað39 og skriffæri. 

Framkvæmd:Nemendur skoða hvernig ánamaðkar bregðast við ljósi og 
átta sig á því að ánamaðkar kjósa frekar að búa í myrkri eins og ofan í 
jörðinni. 

Kunnáttan metin 

Nemendur meta útikennsluna með sjálfsmati. Kennari metur þátttöku 
nemenda40 í vinnuferlinu ásamt vinnubók nemenda. Þekking, skilningur, 
viðhorf og hæfni nemenda á viðfangsefninu er metin. 

  

                                                      
38 Fylgiskjal 5 

39 Fylgiskjal 6 

40 Fylgiskjal 7 
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Fylgiskjal 1 Könnunarleiðangur 

 Vinnubókin mín 

1. Hvað fannstu marga ánamaðka? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

2. Hvar fannstu ánamaðkana? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

3. Var erfitt að finna þá? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

4. Fannst þér skemmtilegt að fara út og tína ánamaðka? Hvers vegna 
finnst þér það? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

5. Hvernig fannst þér að koma við þá og halda á þeim? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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Fylgiskjal 2 Könnunarleiðangur 

 Sjálfsmat eftir útikennslu 

 

1. Hvað fannst þér skemmtilegast við útikennsluna? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

2. Hvernig leið þér í útikennslunni?  

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

3. Hvað fannst þér fallegast úti?  

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

4. Hvað sástu í útikennslunni? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

5. Hvernig myndi þér líða ef það væru engar plöntur eða smádýr á 
skólalóðinni? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

6. Finnst þér skemmtilegt að skoða ánamaðka? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

7. Hvað lærðir þú í útikennslunni? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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Fylgiskjal 3 Kafað dýpra  

 1.stöð. Stækkuð mynd af ánamaðkinum 

Gögn: Víðsjá, stækkunargler, sýnisbox og skriffæri 

Framkvæmd: Settu einn ánamaðk undir viðsjána og skoðaðu hann mjög 
vel. Þú getur einnig notað stækkunargler. 

Hvar fannstu 
mig? 

Hvernig er 
að koma við 

mig? 

Hvernig 
hreyfi ég mig? 

Hvernig er ég 
á litinn? 

 

 

 

 

   

Teiknaðu mig hér 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvað heldur þú að ég éti? 

 

 

 

 

 

Hvaða dýr heldur þú að éti mig 
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Fylgiskjal 4 Kafað dýpra 

 2. stöð. Ánamaðkabúr  

Gögn: Glær dolla eða krukka, nokkrir ánamaðkar, teygja, mold, sandur, 
laufblöð og dúkur 

Framkvæmd: 

1. Settu raka mold í botninn á krukkunni. 

2. Ofan á moldina kemur þunnt sandlag og svo aftur mold. 

3. Settu svo mold og sand til skiptis þangað til krukkan er nærri full. 

4. Síðan setur þú ánamaðkana ofan í og síðast laufblöðin efst. 

5. Settu svartan plastpoka utan um krukkuna, bittu fyrir og settu hana 

upp í hillu. 

6. Geymdu krukkuna í 2 - 3 daga. Gættu þess að halda moldinni rakri 

með því að vökva hana örlítið. 

Eftir 2 -3 daga 

8. Náðu í krukkuna þína og klæddu hana úr svarta plastpokanum. 

9. Hafa einhverjar breytingar átt sér stað í krukkunni? Skráðu þær 
hjá þér? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________ 

10. Eru öll laufblöðin ennþá ofan á moldinni? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

11. Hvað varð af laufblöðunum? 

_____________________________________________________
___________________________________________________ 
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Fylgiskjal 5 Kafað dýpra 

 3. stöð. Hvernig hreyfir ánamaðkurinn sig? 

Gögn: Reglustika, 3 ánamaðkar, bakki, tréfjöl og spegill 

Framkvæmd: 

1. Settu 2 ánamaðka á bakka.  

2. Mældu með reglustiku hvað þeir eru langir? 

__________________  cm __________________cm 

3. Eru ánamaðkarnir  alltaf jafnlangir? 
_____________________________________________________ 

4. Af hverju ekki? ________________________________________ 

5. Settu einn ánamaðk á spegil og skoðaðu hvernig hann hreyfir sig. 
Hvers vegna hreyfir hann sig svona? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

6. Leggðu orminn svo á tréfjöl. Hvernig hreyfir hann sig núna? 
Hvers vegna hreyfir hann sig svona? 

_________________________________________________ 

Teiknaðu mynd af orminum  
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Fylgiskjal 6 Kafað dýpra 

 4. stöð. Vill ánamaðkurinn ljós eða myrkur? 

Gögn: vasaljós, glæra, ormar og skriffæri. 

Framkvæmd: 

1. Settu ánamaðk á glæru. 

2. Lýstu með vasaljósi á ánamaðkinn. Hvað gerist? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________________ 

3. Slökktu á ljósinu. Hvað gerist? 

_____________________________________________________
________________________________________________ 

4. Hvar eiga ánamaðkar heima? 

_____________________________________________________ 

5. Hvort heldur þú að ánamöðkum líði betur í ljósi eða myrkri?  

_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________________ 

Teiknaðu mynd af orminum eins og hann leit út þegar þú lýstir á 
hann með vasaljósinu 
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Fylgiskjal 7 Kunnáttan metin 

 
Nafn:____________________________________Dags.______________ 

 
Alltaf Oftast Stundum 

Þarf að 
bæta 

Vinnur af áhuga og 
samviskusemi 

    

Vinnur vel með öðrum     

Hlustar á skoðanir annarra 
og tekur tillit til þeirra 

    

Góður frágangur á 
verkefnum 

    

Getur nýtt sér vinnublöð 
við skráningu upplýsinga 

    

Sýnir ábyrgð og áhuga á 
nánasta umhverfi 

    

Skilur hvers vegna 
ánamaðkar leita upp úr 
moldinni þegar það rignir 

    

Áttar sig á lifnaðarháttum 
ánamaðka, hvernig þeir 
hreyfa sig í moldinni og 
mynda göng 

    

Átta sig á því hvernig 
ánamaðkar blanda saman 
jarðlögum  

    

Áttar sig á mismunandi 
hreyfingum ánamaðka, 
eftir undirlagi 

    

Sýnir áhuga á 
viðfangsefninu 
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9.4 Mismunandi gróðurlendi 

Árstíð: Verkefnið er best að vinna á í lok ágúst og byrjun september eða 
þegar plöntur eru ennþá í blóma. 

Ábending: Verkefnið er samið með kennslubókinni Lífríkið á landi 41 í 
huga og hentar því vel með þeirri bók. Ásland og nágrenni er tilvalið til 
notkunar með þeirri bók þar sem mörg ólík gróðursvæði eru þar að finna 
votlendi, ræktað svæði, graslendi (valllendi) og mosagróður og mólendi 
(holt og móar). Hægt er að aðlaga verkefnið fyrir nemendur í 
unglingadeild og styðjast við kennslubókina Einkenni lífvera, 5.kafli. Sá 
kafli fjallar um vistfræði. 

Markmið  

Markmið verkefnisins eru í samræmi við markmið Aðalnámskrá 
grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt.42 

„Nemendur eiga að 

1) hafa þjálfast í að beita vísindalegri hugsun og nákvæmum 
aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mat, 
úrvinnslu, túlkun og framsetningu, 

2) hafa löngun og áhuga til að læra meira í náttúrufræðum, 
3) gera sér grein fyrir tengslum lífvera innbyrðis og við annað 

umhverfi sitt, 
4) bera virðingu fyrir lifandi verum, lifnaðarháttum þeirra og 

búsvæðum, 
5) geta skýrt hvað ljóstillífun er og gildi hennar fyrir lífheiminn“. 

Önnur markmið verkefnisins. Nemendur eiga að: 

a) þjálfast í vinnu með kort, handbækur og greiningarlykla, 
b) geta borið saman nokkrum mismunandi gróðursvæði í nágrenni 

skólans með tilliti til tegunda lífvera, fjölda tegunda og útlit 
umhverfisins. 

c) læra að afla sér þekkingar með beinni reynslu en einnig með 
hjálp gagna“. 

  

                                                      
41 (Edda Eiríksdóttir o.fl.,1994) 
42  (2007:21-22) 
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Kveikja 

Áætlaður kennslutími: 40 mín.  

Markmið: 1 og 2. 

Gögn: Kennslubókin Lífríkið á landi. 

Framkvæmd: Tilvalið er að nota spurningar til þess að opna umræðuna 
t.d. hvert er hægt að fara til þess að tína krækiber? Hvar finnum við helst 
köngulær? Hvernig veiðum við skordýr? Hvar finnum við helst tré? Hvar 
finnum við fífla? Hvað eru fuglarnir við Ástjörn að sækja í? Hvað eru 
gróðursvæði? 

Í framhaldi af umræðunni sýnir kennari nemendum kort af svæðinu í 
kringum Ástjörn. Kennari ræðir við nemendur um hvað einkennir 
umhverfið þar í kring og spyr hvar vaxa plöntur og hver eru einkenni 
þeirra, hvar eru steinar og grjót, hvar eru tré, hvar er mosi o.fl. Í framhaldi 
af því kynnir hann fyrir þeim gróðurkort þar sem svæðinu er skipt upp í 
ákveðin svæði. Sniðugt er að skoða kort af Ástjarnarsvæðinu af Google 
earth vefnum43 því þar sést vel stærð votlendisins umhverfis tjörnina. 
Kennari ræðir við nemendur hvað ætli stjórni þessari skiptingu og að 
nemendur ætla að framkvæma rannsóknir á svæðinu til þess að komast að 
því. 

Undirbúið nemendur undir útikennsluna.  

Skiptið þeim í þriggja manna hópa. Farið yfir með nemendum hvernig 
nota eigi greiningarlykla/vinnuspjöld við plöntugreiningu og hvernig sé 
best að bera sig að. Kennið þeim einnig að koma fyrir fallgildrunum. 

Fallgildrur:  Þær eru nýttar til þess að veiða skordýr sem halda sig mest 
á yfirborði jarðvegs.44 Notuð eru sívöl plastglös og eru þau grafin niður 
þannig að barmarnir nemi við yfirborð jarðvegsins. Síðan er sett botnfylli 
af frostleg til þess að deyða dýrin. Nauðsynlegt er að hafa lok yfir svo það 
rigni ekki ofan í gildruna og hentugast er að nota plastlok sem er víðara 
en glasið sjálft. Settir eru síðan tveir langir naglar  í barmana og þeim 
stungið ofan í jarðveginn sitt hvoru megin við glasið. Gætið þess að loka 

                                                      
43 Slóð: http://earth.google.com/ 

44 
(Hrefna Sigurjónsdótir og Árni Einarsson (ritstj.), 1989)
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ekki ílátinu til fulls, heldur skilja eftir þriggja til fjögurra cm op.45 
Nemendur eiga að merkja ílátið á botninum, með nafni á hópfélögum og 
gróðursvæði. 

Heimavinna: Nemendur lesa bls. 18 – 22 og 38 – 40 í Lífríkið á landi. 

Könnunarleiðangur 1 
Áætlaður kennslutími: 80 mín.  

Markmið: 1, 2, 3, 4, a og c. 

Kennari velur miðsvæði á hverju gróðursvæði og sendir nemendur í 
hópum í allar áttir frá þeim stað. Þegar nemendur hafa lokið sínum 
verkefnum skila þeir sér aftur á miðsvæðið. Kennari sér einnig um að 
taka myndir af nemendum í vinnu sinni og af gróðursvæðunum sem verða 
nýttar í frekari úrvinnslu. 

Undirbúningur: Áður en nemendur halda á staðinn er rétt að minna 
nemendur á viðeigandi umgengni í náttúrunni t.d. ekki skilja eftir rusl og 
ekki róta í gróðrinum að óþörfu. 

Gögn: Fyrir hvern hóp þarf 2 fallgildrur, vinnuspjöld með plöntum, 
greiningabækur, vinnublöð46 og skriffæri. 

Framkvæmd: Valllendið - kennari dreifir nemendum um svæðið. 
Nemendur koma fyrir fallgildrum og merkja síðan inn á kortið eins 
nákvæmlega og þeir geta hvar gildran er og skrifa hjá sér kennileiti. Að 
því loknu greina nemendur þær plöntur sem eru í kringum gildrusvæðið. 
Gott að miða við að hver hópur greini að minnsta kosti tíu tegundir. 
Skógrækt - kennari dreifir nemendum um svæðið. Þeir koma fyrir 
fallgildrum undir tré, merkja á kortið hvar gildran er og skrá hjá sér 
kennileiti sem auðveldar þeim að finna gildruna aftur. Að því loknu 
greina nemendur tréð sem gildran er undir og einnig önnur tré í kring. 

Sjálfsmat: Nemendur meta útikennsluna. 

Heimavinna: Nemendur lesa bls. 23 – 27 og bls. 41 – 47 í Lífríkið á 
landi.  

                                                      
45(Torfi Hjartarson, Sólrún Harðardóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir, 2004) 

Könnum saman lóð og mó. Vefslóð: http://mennta.hi.is/vefir/lautaskoli/. Þar 

er sýnt hvernig fallgildru er komið fyrir. 
46 Fylgiskjöl 1 og 2 
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Koma í skilning um 1 

Áætlaður kennslutími: 80 mín.  

Markmið: 1 – 5, a, b og c. 

Framkvæmd: Nemendur bera saman ólík gróðursvæði og nýta til þess 
gróðurkort og þær upplýsingar sem þeir söfnuðu í vettvangsferðinni. 
Kennari setur mynd af gróðurkorti upp á vegg (skjávarpa) og allir 
nemendur hafa eintak af kortinu. Kennslan fer fram í formi umræðna þar 
sem kennari leiðir umræðurnar og fær nemendur til þess að lýsa sinni 
upplifun af útikennslunni, hvetur þá til þess að nýta hugtök sem þeir hafa 
lært þegar þeir segja frá útikennslunni. Kennari bætir svo við þá þekkingu 
með frekari útskýringum. Jafnóðum er útbúinn listi yfir þær plöntur sem 
fannst á hverju svæði og merkt inn á gróðurkortið upplýsingar um 
svæðin. Farið er yfir einkenni valllendir og skóglendis og farið vel í 
hugtakið ljóstillífun. 

Hvað einkennir svo svæðin? Kennari og nemendur taka saman þær 
plöntur sem nemendur fundu á hverju svæði og flokka niður. Kennari 
hengir upp ljósmyndir af svæðunum og undir þeim blað þar sem 
nemendur skrifa niður nöfn á þeim tegundum sem þeir fundu á hverju 
svæði fyrir sig. 

Heimavinna: Nemendur lesa bls. 28 – 31 og bls. 48 - 52 í Lífríkið á 
landi.  

Könnunarleiðangur 2 

Áætlaður kennslutími: 80 mín. 

Markmið: 1, 2, 3, 4, a og c. 

Undirbúningur: Áður en nemendur halda á staðinn er rétt að minna 
nemendur á viðeigandi umgengni í náttúrunni og að þeir þurfi að taka 
tillit til fuglalífs við tjörnina og fara varlega þegar þeir taka sýni. Minnið 
nemendur á að nauðsynlegt er að vera í stígvélum. 

Gögn: Fyrir hvern hóp þarf  fallgildru, vinnuspjöld með fuglum og 
plöntum, greiningabækur, vinnublöð47 og skriffæri.  

Framkvæmd: Votlendi - kennari dreifir nemendum um svæðið. 
Nemendur koma sér fyrir á góðum stað til þess að fylgjast með 
fuglalífinu og til þess að greina þær fuglategundir sem þar eru að finna. 

                                                      
47 Fylgiskjöl 3 og 4 
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Einnig eiga þeir að greina helstu plönturnar sem einkenna votlendið. 
Mosagróður – kennari dreifir nemendum um svæðið. Nemendur koma 
fyrir fallgildrum og merkja síðan inn á kortið hvar gildran er staðsett og 
skrifa hjá sér kennileiti. Ræðið við nemendur um að ganga vel um 
mosann þar sem hann losnar auðveldlega frá hrauninu. Hægt er að ýta 
honum lauslega til hliðar eða koma gildrunum fyrir ofan í sprungum. Að 
því loknu greina nemendur þær plöntur sem eru í kringum gildrusvæðið. 
Gott að miða við að hver hópur greini að minnsta kosti tíu tegundir. 
Bendið nemendum einnig á skófirnar á klettunum. 

Sjálfsmat: Nemendur meta útikennsluna. 

Heimavinna: Nemendur lesa bls. 32 – 37 og bls. 53 - 59 í Lífríkið á 
landi.  

Koma í skilning um 2 

Áætlaður kennslutími: 80 mín.  

Markmið: 1 – 5, a, b og c. 

Framkvæmd: Nemendur og kennarar bera saman gróðursvæðin úr 
könnunarleiðangrinum og nýta til þess gróðurkort og þær upplýsingar 
sem þeir söfnuðu. Kennari setur mynd af gróðurkorti upp á vegg 
(skjávarpa) og allir nemendur hafa eintak af kortinu. Kennslan fer fram í 
formi umræðna þar sem kennari leiðir umræðurnar og fær nemendur til 
þess að lýsa sinni upplifun af útikennslunni, hvetur þá til þess að nýta 
hugtök sem þeir hafa lært þegar þeir segja frá útikennslunni. Kennari 
bætir svo við þá þekkingu með frekari útskýringum. Jafnóðum er útbúinn 
listi yfir þær plöntur sem fannst á hverju svæði og merkt inn á 
gróðurkortið upplýsingar um svæðin. Farið er yfir einkenni votlendis og 
holt og móa ásmat því að fara vel yfir hugtökin fæðuvefur og fæðukeðja. 

Ef tími vinnst til: er hægt að fjalla meira um plöntur s.s. samsett , 
ósamsett eða nállaga laufblöð, stólparót eða trefjarót, blómplöntur, 
fjölgun plantna, frædreifing o.fl.48 

Hvað einkennir svo svæðin? Kennari og nemendur taka saman þær 
plöntur sem nemendur fundu á hverju svæði og flokka niður. Kennari 
hengir upp ljósmyndir af svæðunum og undir þeim blað þar sem 
nemendur skrifa niður nöfn á þeim tegundum sem þeir fundu á hverju 

                                                      
48 Frekari upplýsingar er að fá í kafla 3.4 Almennt um plöntur og einnig í 

(McLaughlin o.fl., 1999:86) 
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svæði fyrir sig. Að tímanum loknum ætti að vera komin upp ágætis mynd 
af þeim plöntum sem einkenna hvert gróðursvæði. 

Heimavinna: Lesa bls. 16 – 17 um fæðukeðjur og fæðuvefur í Lífríkið á 
landi. 

Kafað dýpra 1 

Áætlaður kennslutími: 80 mín.  

Markmið: 1, 2, 4, 5, a og c. 

Gögn: Greiningarbækur fyrir dýr og vinnublað.49 

Nemendur sækja fallgildrurnar. Hóparnir skoða pöddurnar sem þeir 
fönguðu í gildrurnar með víðsjá og/eða stækkunargleri og greina tegundir 
þeirra. Nemendur skrifa einnig á sömu veggspjöld og úr fyrri tímanum 
hvaða pöddur þeir fundu á hvaða stað. Minnið nemendur á að halda 
sýnunum frá hverju gróðursvæði aðgreindum. 

Kafað dýpra 2 

Áætlaður kennslutími: 80 mín.  

Markmið 1. – 5, a,b og c. 

Undirbúningur kennara: Hann skiptir nemendunum í þrjá hópa og fær 
hver hópur eitt gróðursvæði til úthlutunar. Kennari býr til miða með 
nöfnum þeirra lífvera sem fundust á hverju svæði. Hver nemandi dregur 
tvo miða, annar með nafni á pöddu og hinn með nafni á plöntu. 

Gögn: Aðgengi að tölvu, ýmsar handbækur um fugla, plöntur og pöddur, 
maskínupappír, málning, litir og skriffæri. 

Framkvæmd: Hver hópur býr til sitt gróðurland á maskínupappír. Hver 
og einn teiknar eina plöntu og eina pöddu og litar myndirnar eða málar. 
Lífverurnar eru svo klipptar út og límdar á maskínupappírinn. Með því 
ættu nemendur að fá heilstæða mynd af því hvaða lífverur einkenna hvert 
gróðursvæði. Til þess að lífverurnar verði ekki allar í röngum hlutföllum 
er hægt að hafa nokkrar stærðir af blöðum, t.d. A3 ef teikna á tré, A5 ef 
teikna á plöntu eða pöddu. Nemendur undirbúa kynningu50 sem verður 
hluti af námsmati. 

                                                      
49 Fylgiskjal 5 
50 Fylgiskjal 7 
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Heimavinna: Nemendur undirbúa sig fyrir skriflegt próf. Til prófs eru 
bls. 16 - 56 úr kennslubókinni Lífríkið á landi ásamt því efni sem 
nemendur hafa verið að fást við í tímum. 

Kunnáttan metin 

Símat 

Þekking, skilningur, viðhorf og hæfni nemenda á viðfangsefninu er 
metið. 

1. Kynning nemenda og allt námsferlið í heild sinni er metið með 
rubrik skala51, 50% 

2. Skriflegt próf 50%52 

3. Nemendur meta útikennsluna með sjálfsmati53. 

                                                      
51 Fylgiskjal 9 

52 Fylgiskjal 10 

53 Fylgiskjal 8 
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Fylgiskjal 1 Könnunarleiðangur 

Nöfn hópfélaga:__________________________________________ 

Gróðurlendi_______________________ 

Gögn: Fallgildra, stækkunargler, greiningabækur, vinnuspjöld með 
plöntum, skófla og skriffæri. 

1. Grafið holu og komið fallgildrunni þar ofan í. Hellið botnfylli af 
frostlög ofan í fallgildruna. Setjið svo lokið með nöglunum í ofan 
á en gætið skilja eftir 2 – 3 cm bil á milli loksins og dollunnar. 
Merkið inn á kortið hvar þið settuð gildruna.  

2. Hvaða smádýr haldið þið að falli í gildruna? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
___________________________________________________ 

3. Notið handbækur/vinnuspjöld með plöntum og finnið út hvaða 
plöntur vaxa í kringum gildruna? 

___________________  ___________________ 

___________________   ___________________ 

___________________  ___________________ 

___________________  ___________________ 

___________________  ___________________ 

___________________  ___________________ 

4. Lýstu umhverfinu eins vel og þú getur, til dæmis 
hávaxinn/lávaxinn gróður, fjölbreyttur/einsleitur, margir litir/fáir 
litir, slétt/hæðótt. 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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Fylgiskjal 3 Könnunarleiðangur 

Nöfn hópfélaga:______________________________________________ 

Mosagróður-hraunbreiða 

Gögn: Fallgildra, stækkunargler, greiningabækur, vinnuspjöld með 
plöntum, skófla og skriffæri. 

1. Takið mosann varlega til hliðar og komið fallgildrunni fyrir. Þið 
getið einnig sett gildruna ofan í sprungu á hrauninu. Hellið 
botnfylli af frostlög ofan í fallgildruna. Setjið svo lokið með 
nöglunum í ofan á en gætið skilja eftir 2 – 3 cm bil á milli loksins 
og dollunnar. Merkið inn á kortið hvar þið settuð gildruna.  

2. Hvaða smádýr haldið þið að falli í gildruna? 
________________________________________________ 

3. Notið handbækur/vinnuspjöld með plöntum og finnið út hvaða 
plöntur vaxa í kringum gildruna? 

___________________  ___________________ 

___________________   ___________________ 

___________________  ___________________ 

___________________  ___________________ 

___________________  ___________________ 

4. Veljið ykkur beran stein/klett sem á eru blettir sem líkjast 
málningarslettum en kallast fléttur. Teljið hvað þið finnið margar 
tegundir og lýsið hvernig þær eru á litinn? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

5. Hvað einkenni hraunbreiðuna. Lýstu umhverfinu eins vel og þú 
getur, til dæmis hávaxinn/lávaxinn gróður, fjölbreyttur/einsleitur, 
margir litir/fáir litir, slétt/hæðótt. 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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Fylgiskjal 3 Könnunarleiðangur 

Nöfn hópfélaga:____________________________________________ 

Votlendi 
Gögn: Fallgildra, sjónauki, stækkunargler, greiningabækur, vinnuspjöld 
með plöntum og fuglum, skófla og skriffæri. 

1. Komið ykkur fyrir á góðum stað þar sem þið getið fylgst með 
fuglalífinu. Hvaða fuglategundir sjáið þið? Notið vinnuspjöld með 
fuglum sem aðstoða við að greina á milli tegunda. Skrifið niður 
hvaða fugla þið sjáið. 

___________________  ______________________ 
___________________  ______________________ 
___________________  ______________________ 
____________________  ______________________ 
____________________  ______________________ 
 

Notið handbækur/vinnuspjöld með plöntum og finnið út hvaða 
plöntur vaxa í votlendinu 

2. Hvað einkennir votlendi? Lýstu umhverfinu eins vel og þú getur, 
til dæmis hávaxin/lávaxin gróður, fjölbreyttur/einsleitur, margir 
litir/fáir litir, slétt/hólótt. 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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Fylgiskjal 5 Kafað dýpra 

 Pödduskoðun 

Nöfn 
hópfélaga:__________________________________________________ 

 

Gögn: Stækkunargler, víðsjá, greiningarlyklar, handbækur og skriffæri. 

1. Notið greiningarbækur til þess að greina þær pöddur sem lentu í 
ykkar fallgildrunum. Gætið þess að halda pöddunum úr 
fallgildrunum þremur aðskildum. Setjið niðurstöður ykkar upp í 
töflu.  

 Valllendi Mosagróður Skógrækt 
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Fylgiskjal 6 Kafað dýpra 2 

Nafn:_______________________________Padda:__________________ 

Pöddur - skráning 

Hvar fannstu 
mig? 

Hve marga 
fætur hef ég? 

Hve marga 
líkamshluta 

hef ég? 

Hvernig er ég 
á litinn? 

 

 

 

 

 

   

Teiknaðu mig og merktu inn á myndina nöfn líkamsparta minna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvað heldur þú að ég éti? 

 

 

 

 

 

 

Hvaða dýr heldur þú að éti 
mig? 
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Fylgiskjal 7 Kunnáttan metin 

 

Kynning 

 

Gróðursvæðið er_______________________________________ 

 

Framkvæmd: 

Setjið saman stutta kynningu þar sem eftirfarandi atriði koma fram. 
Skiptið með ykkur verkum svo allir nemendur taki þátt í kynningu. 
Eftirfarandi atriði þurfa að koma fram. 

1. Svæðið einkennist af: 

2. Helstu plöntur sem eiga búsvæði á þessu gróðurlendi eru: 

3. Helstu pöddur sem fundust á þessu svæði eru: 

4. Dæmi um fæðukeðju á gróðursvæðinu er: 

5. Annað sem fannst á svæðinu/eða var sérstakt við svæðið. 

6. Voru mikil áhrif frá manninum á svæðinu t.d. skemmdir eða rusl? 
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Fylgiskjal 8 Könnunarleiðangur  

Sjálfsmat eftir útikennslu 

1. Hvað fannst þér skemmtilegast við útikennsluna? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

2. Hvernig leið þér í útikennslunni?  

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

3. Skiptir það þig máli að hafa náttúruleg landsvæði eins og svæðið 
við Ástjörn? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

4. Hvað sástu í útikennslunni? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

5. Hvernig myndi þér líða ef það væru engin gróðursvæði við 
Áslandið, bara hús. 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

6. Hvað fannst þér áhugaverðast í útikennslunni? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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7. Hvað lærðir þú í útikennslunni? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

8. Finnst þér skipta máli að fara út og læra um plöntur og dýr í stað 
þess að læra um það inni í kennslustofunni?  

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

9. Finnst þér mikilvægt að þekkja plöntur og dýr í þínu umhverfi? Af 
hverju? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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Fylgiskjal 9 Könnunarleiðangur 

Sjálfsmat eftir útikennslu 

Nafn:_____________________________________Dags.____________ 

 

Já  Nei 
Alveg 
sama 

Stundu
m 

Mér fannst skemmtilegt í 
útikennslunni 

    

Ég tel mig hafa lært 
meira úti en ég hefði gert 
inni 

    

Mér finnst áhugavert að 
rannsaka lífríkið við 
Ástjörn 

    

Mér finnst rétt að vernda 
fuglalífið við Ástjörn 

    

Ég væri til  að fara aftur í 
útikennslu. 

    

Mér finnst rétt að banna 
lausagöngu hunda við 
Ástjörn til þess að vernda 
fuglalífið 

    

Það skiptir mig máli að 
hugsað sé vel um 
umhverfið 

    

Ég geng vel um 
umhverfið og hendi ekki 
rusli nema í ruslafötur 

    

Mér finnst gaman að 
greina plöntur 

    

Mér finnst gaman að 
rannsaka pöddur 

    

Mér nýt þess að vera úti í 
náttúrunni  
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Fylgiskjal 9 Kunnáttan metin 

 Mat á vinnu nemenda  

Nafn:_____________________________________Dags.____________ 

 

 
Mjög 
gott 

Gott Í lagi 
Þarf 
að 

bæta 

Athuga
-semdir 

Vinnur af áhuga og 

samviskusemi. 

     

Vinnur vel með öðrum.      

Hlustar á skoðanir annarra 

og tekur tillit til þeirra. 

     

Áttar sig plöntum og fuglum 

sem eiga sér kjörbýli í 

votlendinu. 

     

Áttar sig á helstu smádýrum 

og plöntum sem eiga 

kjörbýli í valllendinu. 

     

Áttar sig á helstu smádýrum 

og plöntum sem eiga 

kjörbýli í  mosagróðrinum. 

     

Tekur virkan þátt í 

útikennslu 

     

Tekur virkan þátt í 

rannsóknum á pöddum 

     

Áttar sig á mismunandi 

lífverum eftir gróðurlendi. 

     

Verkefni um pöddur       

Ber virðingu fyrir 

umhverfinu og lífverum 

     

Sýnir áhuga og vilja til þess 

að tileinka sér viðfangsefnið 
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Fylgiskjal 10 Kunnáttan metin 

 Próf 

Nafn:____________________________________Dags:_____________ 

 

1. Nefndu tvær tegund frumframleiðenda  og á hvaða gróðursvæðum 
þær lifa  (2 stig)  

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

2. Af hverju kallast þessi lífvera frumframleiðandi (1 stig)  

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

3. Hvað er það sem plöntur þarfnast til þess að lifa. Nefndu þrennt. 
(1,5 stig) 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

4. Lýstu ljóstillífun. Nefndu þau efni sem koma við sögu og hvernig 
plantan nær í þau. Getur teiknað mynd ef það hjálpar. (3 stig) 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________ 
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5. Skrifaðu númer þess gróðursvæði á línurnar sem þú telur að sé 
verið að lýsa. (4 stig) 

a. Valllendi   b. Mosagróður    c. Votlendi  d. Kjarr- og skóglendi 

________Starir eru einkennisplöntur fyrir þetta gróðurlendi. 

________Yfirleitt góður staður til þess að fara í berjamó á. 

________Þar safnast mikið af hálfrotnuðum jurtaleifum sem 
nefnist mór.  

________ Grös eru ríkjandi gróður á svæðinu og það er oft slétt af 
náttúrunnar hendi. 

________Engjarós og hófsóley eru dæmi um plöntur sem eru 
algegnar á þessu gróðursvæði. 

________Tré og runnar vaxa á svæðinu. 

________Flórgoðinn og aðrir fuglar eiga kjörlendi á þessu 
gróðursvæði. 

________Plöntur með barrnálum vaxa á þessu gróðursvæði. 

 

6. Hvað er fæðukeðja? (1 stig) 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

7. Raðaður eftirfarandi lífverum í fæðukeðju 

a) Lirfur mýflugu/mýfluga  b) minkur  c) Vatnagróður  d) Óðinshani 
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8. Veldu þér eitt gróðursvæði til þess að lýsa ítarlega. Nefndu dæmi 
um bæði plöntur og smádýr sem lifa á gróðursvæðinu. (3 stig) 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

9. Hvers vegna telur þú að sumar lífverur sæki í ákveðin 
gróðursvæði. Eins og t.d. af hverju sækja andfuglar frekar í 
votlendið við Ástjörn heldur en skógræktina? Útskýrðu svar þitt 
vel. (2,5  stig) 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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9.5 Lífríkið í og við Ástjörn 

Ábending til kennara: Verkefnið er samið með bókina Lífríkið í fersku 
vatni 54 til hliðsjónar og því tilvalið að lestur á þeirri bók sé hluti af 
heimavinnu nemenda á meðan á verkefninu stendur. Finna má 
upplýsingar um Ástjörn, hvaða lífverur eru algengastar í og við tjörnina, 
hvar þær eru helst að finna, upplýsingar um friðlandið og fleira eru í 
10.kafla. 

Árstími: Ágúst - september. 

Markmið 

Markmið verkefnanna eru í samræmi við markmið Aðalnámskrár 
grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt.55 

„Nemendur eiga að 

1) hafa löngun og áhuga til að læra meira í náttúrufræðum, 
2) gera sér grein fyrir tengslum lífvera innbyrðis og við annað 

umhverfi sitt, 
3) bera virðingu fyrir lifandi verum, lifnaðarháttum þeirra og 

búsvæðum og skilja eðlilegar takmarkanir á nýtingu þeirra, 
4) geta skýrt hvað ljóstillífun er og gildi hennar fyrir lífheiminn, 
5) þjálfast í vísindalegum vinnubrögðum, að safna upplýsingum, 

vinna úr upplýsingum, draga ályktanir og ræða um þær, 

Önnur markmið verkefnisins. Nemendur eiga að 

a) geta útskýrt hugtökin fæðukeðja og fæðuvefur og þekkja 
mismunandi hlutverk lífvera í þeim, 

b) átta sig á því hvaða tegundir mynda vistkerfið við Ástjörn, 
c) læra um aðaleinkenni helstu hópa lífvera sem mynda vistkerfið í 

Ástjörn, 
d) þjálfast í ýmsum mælingum, 
e) þjálfast í vinnu með handbækur og greiningarlykla, 
f) læra að afla sér þekkingar með beinni reynslu en einnig með 

hjálp gagna“. 
  

                                                      
54 (Reynir Bjarnason , 1996) 

55 (2007:21-22) 
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Kveikja  

Áætlaður kennslutími: 20 – 30 mín. 

Markmið: 1 og 2. 

Gögn: sagan af Hadda hornsíli.56 

Framkvæmd: Kennari les fyrir nemendur söguna um Hadda hornsíli. 
Sögunni er ætluð að vekja áhuga nemenda á lífverum í fersku vatni. Í 
sögunni eru hornsíli kynnt til sögunnar og aðeins um lifnaðarhætti þeirra. 
Vonandi skilur sagan hlustendur eftir með virkt ímyndunarafl og tilbúna 
til þess að kynna sér betur lífríkið í fersku vatni. Eftir lesturinn fara fram 
umræður um söguna og hugsanlegt framhald hennar. Kennarinn getur 
stuðst við eftirfarandi spurningar: 

1. Hver eru stóru fljúgandi dýrin sem Haddi þarf að varast? 
2. Af hverju haldið þið að Haddi eigi enga mömmu? 
3. Hvaða lífverur haldið þið að Haddi gæti hitt á leið sinni um 

Ástjörn? 
4. Hvaða lífverur þarf hann að varast? 
5. Hvaða lífverur þurfa að varast hann og pabba hans? 
6. Hvernig lifir Haddi veturinn af í tjörninni? 
7. Hvaðan kemur súrefnið sem hann andar að sér? 
8. Hvernig andar Haddi? 

Í næstu tímum eiga nemendur að framkvæma rannsóknir til þess að kynna 
sér lífríkið í fersku vatni svo þeir geti sjálfir samið enda á söguna um 
Hadda hornsíli. 

Könnunarleiðangur 

Áætlaður kennslutími: 120 mín.  

Markmið: 1, 3, 5, b, c, d, e og f. 

Gögn: Fyrir hvern hóp þarf: kort af Ástjörn57, gróðurkort af svæðinu58, 
háfa, krukkur, stækkunargler, vinnuspjöld fyrir dýr, plöntur og fugla, 
fötu, poka, sýnisbox, bursta, merkimiða yfir sýnisbox, áldós áfasta á 
löngu skafti og kíki. 

Undirbúningur fyrir útikennslu 

                                                      
56 Fylgiskjal 1 
57 Fylgiskjal 4 

58 Fylgiskjal 3 
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Áður en haldið er af stað þarf að undirbúa nemendur fyrir útikennsluna. 
Byrjað er að skipta nemendum í fjögurra manna hópa. Hópurinn vinnur 
saman að undirbúningi , rannsóknum og kynningu á niðurstöðum. 
Nemendur byrja á því að fá kort af Ástjörn sem þeir skoða í sameiningu 
með kennara. Á kortinu (gróðurkort og ljósmynd) má sjá hvernig 
umhverfið er við tjörnina svo sem hraun, votlendi o.fl. og segir 
nemendum hvar sé best að safna sýnum. Taka þarf tillit til þess að 
Ástjörn er friðland vegna fuglalífs og huga þarf að hvar fuglarnir hafa 
aðsetur svo vera nemenda við vatnið trufli þá sem minnst. Kynnið fyrir 
nemendum þau áhöld sem þeir eiga að nota til þess að safna sýnum, s.s. 
botnháfa, box, sigti, bursta, fötur, dósir, stækkunargler, tangir og 
dropateljara. 

Nemendur skoða einnig vinnuspjöldin með lífverum í Ástjörn svo þeir 
geti áttað sig á búsvæðum og þá hvar er líklegast að finna lífverurnar. 
Nemendur merkja svo inn á vinnublað59  með mismunandi búsvæðum, 
hvaða lífverur má finna hvar og hvernig þeir ætla að safna þeim. Minnið 
nemendur á að fara ekki margir út í tjörnina á sama stað því við það getur 
botninn raskast og gruggað vatnið og við það geta lífverurnar orðið fyrir 
tjóni. Nemendur eiga einnig að skoða þær plöntur sem lifa við árbakkann 
og taka með sér sýni. Best er að hafa bréfpoka til þess að safna sýnum í 
og minnið nemendur á að best er að safna plöntum með blómum á til að 
auðveldara verði að greina þær. Nemendur geta einnig tekið ljósmyndir af 
plöntunum.  

Fara þarf yfir þær mælingar með nemendum sem þeir eiga síðan að 
framkvæma, til dæmis hvernig þeir mæla hitastig.60 

Nemendur í hverjum hóp skipta með sér verkum og skrá á vinnublaðið61 
hvaða hlutverk hver gegnir í könnunarleiðangrinum. Við það fá allir 
hlutverk og engin verkefni gleymast. Gott er að taka myndavélar með þar 
sem það getur hjálpað nemendum að rifja upp útikennsluna fari úrvinnsla 
hennar fram síðar. Einnig getur verið gaman ef nemendur útbúa einfaldan 
vatnskíki sem þeir geta prufað í útikennslunni.62 

                                                      
59 Fylgiskjal 2 

60 Finna má upplýsingar í kafla 10.1 Skilgreiningar á hugtökum 

61 Fylgiskjal 6 

62 Fylgiskjal 5 
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Framkvæmd: 

1. Farið er með nemendur niður að Ástjörn. Hóparnir velja sér stað 
með aðstoð kennara til þess að taka sýni og styðjast við 
undirbúningsblað við sýnatöku. Nemendur merkja inn á kortið sitt 
hvar sýnin voru tekin og merkja sýnin. 

2. Kennari þarf að vera vakandi fyrir því að nemendur gangi vel um 
svæðið. Hlutverk kennarans er að fylgjast með nemendum, hlusta 
á samræður þeirra og hvetja þá til þess að vinna saman. Þeir spyrja 
nemendur spurninga um rannsóknir þeirra til þess að leiða þá í 
rétta átt sé þörf á því. 

3. Nemendur kanna hvaða fugla þeir sjá við vatnið og merkja inn á 
vinnuspjöldin sín. 

4. Nemendur ganga frá sýnum á viðeigandi stað og gott er að geyma 
þau í ísskáp ef þess sé kostur. 

5. Nemendur meta útikennsluna. 

Koma í skilning um  

Áætlaður kennslutími: 80 mín.  

Markmið: 1, 2, 3, 4, 5 og a. 

Framkvæmd: Kennari setur upp mynd af Ástjörn og spyr nemendur 
hverskonar búsvæði er þar að finna? Gott er að merkja inn á kortið þar 
sem nemendur tóku sýnin. Ræða um tjarnarbakkann umhverfis Ástjörnina 
og hvað hann er ólíkur á mismunandi stöðum. Er munur á hvaða lífverur 
lifa hvar við bakkann, ofan í tjörninni eða í botninum á tjörninni? 
Gróðurkortið sýnir að mikið er af votlendi við tjörnina. Ræðið við 
nemendur um mikilvægi votlendis fyrir lífverurnar. 63 

Kynna fyrir nemendum þau hugtök sem þeim er ætlað að skilja og ná 
tökum á s.s. fæðukeðjur, fæðuvefur, búsvæði, verkaskipting lífvera, 
ljóstillífun.64 Þessi hugtök eiga nemendur svo að hafa í huga við frekari 
rannsóknir sínar á lífríkinu úr Ástjörn. Kennari ræðir einnig við nemendur 
um aðlögun lífvera að umhverfi, til dæmis útlit lífvera, sundfæri, 

                                                      
63 Sjá um votlendi í kafla 10. 1 Skilgreiningar á hugtökum 
64 Frekari upplýsingar í kafla 10.1 Skilgreiningar á hugtökum 
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festilíffæri og öndun. Gott að hafa myndir til þess að sýna nemendum við 
hvað er átt. 

Kynna fyrir nemendum hugtakakort.65 Nemendur fá blað (A3) með 
nokkrum hugtökum á, samfélög, vistkerfi, stofn, fæðukeðjur, 
verkaskipting lífvera og áhrif umhverfisþátta. Þessi hugtök eru þegar 
tengd saman á blaðinu og eiga nemendur að bæta inn á hugarkortið eftir 
umræður um hugtökin með aðstoð kennara. Vinna við kortið er hluti af 
námsmati. 

Kafað dýpra 
Áætlaður kennslutími: 3 x 40 mín.  

Markmið: 1, 5, b, c, e og f. 

Framkvæmd: Úrvinnsla á útikennslu.  

Smásjá – Nemendur fá vinnublað66 til þess að fylgja eftir. Þeir eiga að 
útbúa sýni til að skoða í smásjánni. Dropi úr tjörninni er settur á 
smásjárgler, þekjugler sett yfir og það sett síðan undir smásjána. Bendið 
nemendum að byrja ávallt á minnstu stækkun og þegar fókus er náð er 
hægt að stækka frekar. Tilgangur er að nemendur skoði þær lífverur sem 
ekki er hægt að sjá með berum augum, s.s. frumdýr, þörunga og 
bakteríur. Nemendur geta stuðst við myndir úr kennslubókinni Lífríkið í 
fersku vatni, Veröldin í vatninu, Pöddur, rit Landverndar og 
Greiningalyklar um smádýr67 til þess að reyna að greina hvaða lífverur 
þeir sjá. Segja þarf nemendum að erfitt getur verið að átta sig á hvaða 
tegundir þeir sjá en mikilvægt er að þeir átti sig á því að þessar lífverur 
eru til og séu hluti vistkerfisins í tjörninni.  

Viðsjá – Nemendur fá vinnublað68 til að fylgja eftir. Í vettvangsferðinni 
tók hver hópur sýni á mismunandi stöðum t.d. úr botnleðju, við bakkann, 
úr miðju vatni og nýta þeir sýnin sín á þessari stöð. Nemendur bæta inn á 
hugtakakortið sitt hvaða tegundir þeir finna. 

Fuglar – Nemendur afla sér frekari upplýsinga um einn ákveðinn fugl og 
gott er ef kennari hefur valið það fyrirfram hvaða fugl hver fjallar um. 
Nemendur nýta sér fuglahandbækur eða vefsíður til að finna frekari 

                                                      
65 Fylgiskjal 10 og upplýsingar um gerð hugtakakorts eru að finna í kafla 10.1 

Skilgreiningar á hugtökum 

66 Fylgiskjal 7 
67 Frekari upplýsingar er að finna í kafla 10 Ítarefni 

68 Fylgiskjal 8 
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upplýsingar um þann fugl sem skoða á betur.69 Þeir teikna mynd, lita hana 
og skrifa upplýsingar um fuglinn. 

Plöntur –Nemendur velja sér eina plöntu sem þeir afla sér frekari 
upplýsinga um, svo sem útlit og einkenni.70 Nemendur teikna mynd, lita 
og skrifa upplýsingar um plöntuna og hvernig þær afla sér fæðu. 

Nemendur vinna svo í samvinnu við kennara og útbúa stórt veggspjald úr 
maskínupappír. Mála skal vatnið neðst, svo tjarnarbakkann og efst 
himininn. Nemendur líma svo þær myndir sem þeir teiknuðu inn á 
veggspjaldið á viðeigandi stað eftir búsvæði. Þegar myndin er komin upp 
ætti hún að hjálpa nemendum að fá heildstæðari mynd af vistkerfinu í og 
við Ástjörn. 

Samantekt í lokin: Kennari fer yfir þau hugtök sem tengjast vistkerfi 
með nemendum og í þetta skiptið fær hann þá til þess að skilgreina 
hugtökin í gegnum samræður. Gott er að skipta nemendum í hópa þar 
sem hver hópur ræðir sín hugtakakort. Að þeim loknum fara nemendur 
yfir hugtakakortin sín og breyta eða bæta við hugtökum telji þeir eitthvað 
vanti inn á það. Minna nemendur á að skrifa einnig á línurnar á milli 
hugtakana hvernig hugtökin tengjast. 

Kunnáttan metin 

Við mat á kunnáttu nemenda er matsviðmið notað (rubric –skali).71 
Þekking, skilningur, viðhorf og hæfni nemenda er metin. Það sem 
kennarinn styðst við í mati sínu er: 

1. Í fyrstu er það sagan af Hadda hornsíli. Kennari les aftur fyrir 
nemendum söguna um Hadda hornsíli og nú eiga nemendur að skrifa 
eigin endi á söguna.72 Nemendur þurfa að taka tillit til ákveðinna 
atriða sem eiga að koma fram í sögunni. Síðan geta nemendur lesið 
sögurnar fyrir bekkinn. Ýmsar upplýsingar um fæðu hornsíla og hvaða 
lífverur nærast á hornsílum er meðal annars að finna á 
vinnuspjöldunum. 

2. Í öðru lagi er það hugtakakort nemenda. Kennari skoðar hvernig 
nemendur fylltu inn á sitt kort og hvað þeir skrifuðu á línurnar á milli 

                                                      
69 Sjá upplýsingar um ítarefni í kafla 10.4.3 Námsefni um fugla og annað ítarefni 

70 Sjá upplýsingar um ítarefni í kafla 10.5.4 Námsefni um plöntur og annað 

ítarefni 
71 Fylgiskjal 11 

72 Fylgiskjal 9 
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hugtakanna. Með því getur kennarinn áttað sig á skilningi nemenda á 
hugtökunum. Gott er að spyrja nemendur út í kortin sín, fá þá til þess 
að útskýra uppbyggingu þess.  

3. Í þriðja lagi fylgist kennari með vinnu nemenda jafnt og þétt í gegnum 
allt kennsluferlið. 
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Fylgiskjal 1 Kveikja 

Sagan af Hadda hornsíli 

Haddi nuddaði stírurnar úr augunum. Hann var í nokkra stund að átta sig 
á því að í dag var stóri dagurinn sem hann var búin að vera að bíða eftir. 
Nú átti hann að fá að fara með pabba sínum í skoðunarferðina um vatnið. 
„Það er komið sumar og pabbi sagði að ég væri orðin nógu stór til þess að 
bjarga mér sjálfur og ég þarf að læra það áður en veturinn kemur. Því í 
dag ætlaði hann að fara með mig einn hring um vatnið. Ég hlakka 
rosalega mikið til en kvíði einnig pínu líka“. 

„Við pabbi erum hornsíli, það eru sko fiskar ef þú varst ekki viss. Við 
búum í hreiðrinu okkar sem pabbi bjó til. Ég þekki ekki mömmu mína, 
bara pabba og systkinum mín. Pabbi hefur alltaf passað okkur, séð um að 
vernda okkur fyrir óvinum og séð til þess að það sé alltaf nægt súrefni í 
vatninu hjá okkur. Við hornsílin erum reyndar mjög litlir fiskar og eigum 
því auðveldara með að fela okkur heldur en stóru fiskarnir eða það segir 
pabbi allavega, ég hef aldrei sé neina stóra fiska.  

Okkar besti matur eru smákrabbar ummm og líka skordýralirfur og 
lítil egg. En helstu óvinir okkar eru fljúgandi dýrin, þessi stóru með 
vængina sem synda stundum í vatninu. En hvað um það, nú þarf ég að 
drífa mig á fætur og finna pabba svo við getum farið af stað. 

Spurningar til nemenda: 

1. hver eru stóru fljúgandi dýrin sem Haddi þarf að varast? 

2. af hverju haldið þið að Haddi segist ekki eiga neina mömmu? 

3. hvaða lífverur haldið þið að Haddi gæti hitt á leið sinni um 
Ástjörn? 

4. hvaða lífverur þarf hann að varast? 

5. hvaða lífverur þurfa að varast hornsílin? 

6. hvernig lifir Haddi veturinn af í tjörninni? 

7. hvaðan kemur súrefnið sem hann andar að sér? 

8. hvernig andar Haddi? 

Í lokin, eftir vettvangsferðina og úrvinnslu fá nemendur að hlusta á 
söguna aftur og eiga þá að ljúka við söguna af Hadda hornsíli. 
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Fylgiskjal 5 Könnunarleiðangur

 Búðu til þinn eigin köfunarsjónauka

 

1. Skerðu botn af niðursuðudós þannig að hún verði 

opin í báða enda. Notaðu dósahníf sem skilur ekki 

eftir sig oddhvassa enda. 

2. Strengdu glæran plastpoka fyrir annað opið og 

dósinni svo það leki ekki vatn. 

3. Þegar þú stingur dósinni ofan í vatnið, þrýstir það upp undir 

plastið og sveigir það upp í dósina. Við það 

verkar dósin eins og stækkunargler.

                                                      
73 (Claridge & Shackell, 1988) 
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önnunarleiðangur  

Búðu til þinn eigin köfunarsjónauka 

Skerðu botn af niðursuðudós þannig að hún verði 

opin í báða enda. Notaðu dósahníf sem skilur ekki 

Strengdu glæran plastpoka fyrir annað opið og bittu fast að 

Þegar þú stingur dósinni ofan í vatnið, þrýstir það upp undir 

plastið og sveigir það upp í dósina. Við það 

verkar dósin eins og stækkunargler.73 
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Fylgiskjal 6 Könnunarleiðangur 
 Verkaskipting í sýnatöku 
 

Nafn þess sem 
framkvæmir 
rannsóknina 

Hvers konar 
rannsókn 

Niðurstaða, ef það 
á við 

Merkið X í 
reitinn 
þegar það 
er búið 

 Mæla hitastig  

______________
__ °C 

 

 Grugg   

 Fuglaskoðun   

 Plöntutínsla   

 Sýni af yfirborði 
vatns 

  

 Sýni úr 
botnleðju 

  

 Sýni af plöntum 
í vatninu 

  

 Merkja inn á 
kort hvar sýnin 
voru tekin úr 
vatni, hvar 
plöntur voru 
teknar og hvar 
fuglar sáust 
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Fylgiskjal 7  Kafað dýpra  

 Smásjárskoðun 

Tilgangur: 

Að skoða þær lífverur sem lifa í Ástjörn en ekki er hægt að sjá með 
berum augum eins og til dæmis bakteríur, frumverur og þörunga. 

Framkvæmd:  

1. Settu vatnsdropa úr Ástjörn 
á smásjárgler og settu svo 
þekjugler yfir.  

2. Settu síðan glerið undir 
smásjána og stilltu á 
minnstu stækkun. Horfðu 
svo ofan í sjónpípuna og 
snúðu stillihjólinu svo þú 
sjáir myndina skýrt. 

3. Prufaðu svo að setja á 
næstu stækkun (er merkt með rauðu) og nú skaltu snúa 
fínstillihjólinu rólega til þess að fá skýra mynd. 

4. Erfitt getur verið að greina hvaða lífveru þú sérð. Notaðu myndir á 
bls. 32 eða 39-40 í kennslubókinni Lifandi veröld til þess að 
hjálpa þér. 

Niðurstöður: 

Teiknaðu síðan mynd af því sem þú sérð og klipptu myndina út. 
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Hvað sérðu í smásjánni? 
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Fylgiskjal 8 Kafað dýpra 

 Víðsjárskoðun 

Tilgangur:  

Að greina þær lífverur sem lifa í Ástjörn. 

Framkvæmd:  

1. Setjið sýnin úr vatninu í bakka. Skoðið til dæmis með hjálp 
stækkunarglers hvort þið finnið einhverjar lífverur sem þið viljið 
skoða frekar í víðsjánni. 

2. Notaðu vinnuspjöldin með dýrum úr vatninu til þess að greina á 
milli tegunda 

3. Skrifaðu hjá þér hvaða lífverur þú telur þig hafa fundið og merktu 
inn á hugtakakortið þitt. 

Niðurstöður: 

Hver og einn nemandi velur sér eina lífveru til þess að teikna 
mynd af. Merktu einnig inn á myndina heitið á lífverunni og 
lýstu útliti hennar eins vel og þú getur. 
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Fylgiskjal 9 Kunnáttan metin 

 Sagan af Hadda hornsíli 

Hlustaðu aftur á söguna um Hadda hornsíli og þegar kennarinn hefur 
lokið við lesturinn átt þú að skrifa endi á söguna. Eftirfarandi atriði þurfa 
að koma fram í sögunni.hver eru stóru fljúgandi dýrin sem Haddi þarf að 
varast? 

1. Af hverju haldið þið að Haddi þekki ekki mömmu sína? 

2. Hvaða lífverur haldið þið að Haddi gæti hitt á leið sinni um 
Ástjörn? 

3. Hvaða lífverur þarf hann að varast? 

4. Hvaða lífverur þurfa að varast hann og pabba hans? 

5. Hvernig lifir Haddi veturinn af í tjörninni? 

6. Hvernig andar Haddi? 

7. Hvaðan kemur súrefnið sem hann andar að sér? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Fylgiskjal 11 Kunnáttan metin 

 

Nafn:_____________________________________Dags._________ 

 Mjög 
gott 

Gott Í lagi 
Þarf að 
bæta 

Athuga-
semdir 

Setur hugtakakortið upp 
á skynsamlegan og 
rökréttan hátt 

     

Setur útskýringar á 
línurnar á hugtakakorti 
sem sýna frekari 
skilning nemandans 

     

Áttar sig á hugtakinu 
fæðuvefur 

     

Áttar sig á mismunandi 
hlutverkum lífvera í 
vistkerfinu 

     

Áttar sig á tengslum 
milli lífvera 

     

Áttar sig á tilgangi 
ljóstillífunar 

     

Þekkir algengustu hópa 
lífvera í og við Ástjörn 

     

Þekkir mismunandi 
búsvæði 

     

Áttar sig á mismunandi 
áhrifum umhverfisþátta 

     

Skilur hugtakið vistkerfi      

Framsetning á 
hugtökum í sögunni af 
Hadda hornsíli 
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Fylgiskjal 11 Kunnáttan metin 

Sjálfsmat eftir útikennslu 

Nafn:__________________________________Dags.__________ 

 

Já  Nei 
Alveg 
sama 

stundu
m 

Mér fannst skemmtilegt 
í útikennslunni 

    

Ég tel mig hafa lært 
meira úti en ég hefði 
gert inni 

    

Mér finnst áhugavert að 
rannsaka lífríkið í 
Ástjörn 

    

Mér finnst rétt að 
vernda fuglalífið við 
Ástjörn 

    

Mér finnst mikilvægt að 
ganga vel um náttúruna 

    

Það skiptir mig máli að 
hugsað sé vel um 
umhverfið 

    

Ég geng vel um 
umhverfið og hendi ekki 
rusli nema í ruslafötur 

    

Mér nýt þess að vera úti 
í náttúrunni á góðviðris 
dögum 
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1. Hvað fannst þér skemmtilegast í útikennslunni? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________ 

2. Hvernig myndi þér lítast á ef það væri ekkert náttúrulegt svæði í 
kringum Áslandið, að það væru eingöngu byggð á svæðinu? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________ 

3. Mundi það skipta þig máli ef mengun í Ástjörn myndi valda því 
að fuglar hættu að koma þangað? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________________________ 

4. Hvers konar lífverur finnst þér áhugaverðast að rannsaka frekar 
eftir útikennsluna? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________________________ 
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9.6 Hvernig getur vatn mengast? 

-Sjálfbær þróun- 

Árstíð: Hvenær sem er, Ástjörnin má bara ekki vera ísilögð. 

Hópavinna: Skiptið nemendum í fjögurra manna hópa. Einn úr hópnum 
tekur að sér að vera ritari, annar talsmaður, þriðji tæknimaður og hinn 
fjórði er verkstjóri. Nemendur skrá verkaskiptinguna hjá sér á 
vinnublaðið. 

Sjálfbær þróun: Í verkefninu er lögð áhersla á hugtakið sjálfbær þróun. 
Með hugtakinu sjálfbær þróun er átt við að núlifandi kynslóðir skili 
jörðinni til komandi kynslóða í því ástandi að möguleikar þeirra til að 
fullnægja þörfum sínum og væntingum séu ekki minni en núlifandi 
kynslóða. Sjálfbær þróun er byggð á þremur megin stoðum, félagslegri 
velferð og jöfnuði, efnahagsvexti og umhverfisvernd. Í sérhverju verkefni 
þar sem þetta hugtak er haft að leiðarljósi skal ávallt huga að öllum 
þremur stoðunum.74 

Kennari ræðir við nemendur um mengun á vatni og þar af leiðandi 
hvernig drykkjarvatn tengist hugtakinu sjálfbær þróun. Einnig skal ræða 
um gildi þess að hafa aðgengi að fersku vatni og að ekki séu allir svo 
heppnir. 

Markmið  

Markmið verkefnanna eru í samræmi við markmið Aðalnámskrár 
grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt.75 

„Nemendur eiga að 

1) hafa löngun og áhuga til að læra meira í náttúrufræðum, 
2) skilja hvað felst í hugtakinu sjálfbær þróun og mikilvægi þess 

fyrir samfélagið, 
3) skilja að vistkerfi byggist á samspili lífvera innbyrðis og við 

lífvana umhverfi og geta skýrt mögulegar afleiðingar þess að 
fæðukeðjur raskist, 

4) gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og að 
lífsafkoma hans og framtíð byggist á því að hægt verði að búa 
áfram á jörðinni, 

                                                      
74 Frekari upplýsingar eru í kafla 10.1 Skilgreiningar á hugtökum 
75(2007:25-27) 
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5) geta fjallað um og tekið gagnrýna afstöðu til siðferðilegra þátta 
sem tengjast umhverfisvernd, 

6) skilja mikilvægi þess að umgangast hvers konar 
náttúruauðlindir, s.s. heilnæmt andrúmsloft, hreint neysluvatn 
og landgæði, á þann hátt að þær spillist ekki“. 

Önnur markmið verkefnisins. Nemendur eiga að 

a) læri að afla sér þekkingar með beinni reynslu en einnig með hjálp 
gagna, 

b) þjálfast í vísindalegum vinnubrögðum, að safna upplýsingum, 
vinna úr upplýsingum, draga ályktanir og ræða um þær“. 

Kveikja 

Áætlaður kennslutími: 40 mín.  

Markmið:1, 3, 5 og 6. 

Framkvæmd: Kennari varpar til nemenda eftirfarandi spurningum: Er 
Ástjörn menguð? Hvernig getum við vitað það? Kennari segir nemendum 
frá því hvernig var um að litast í Áslandinu áður en mannvirkin risu við 
tjörnina þar sem þar var eingöngu ósnortin náttúra. Kennari spyr 
nemendur einnig hvort þeir haldi að umsvif mannsins, s.s. 
íþróttavöllurinn (byggður 2000), íbúðahverfið (nokkru síðar) hafi haft 
einhver áhrif á gæði vatnsins? Hvaða mótvægisaðgerðir eru hugsanlegar 
til þess að reyna að draga úr þessum áhrifum?  

Biðjið nemendur að ræða saman og setja fram hugmyndir um 
mótvægisaðgerðir.  

Útskýrið fyrir nemendum hvernig hægt sé að framkvæma litlar tilraunir 
til þess að kanna gæði vatnsins í Ástjörn. Kennið þeim á mælitækin og 
hvernig skuli halda utan um upplýsingar á þar til gerðu vinnublaði. Mælt 
verður hitastig vatns, súrefnisupptaka í vatninu, grugg og sýrustig.76 Til 
þess að mæla sýrustig eru venjulega notaðir sýrustrimlar. Þeim er stungið 
ofan í vatnið og verða fyrir litabreytingu. Síðan er strimillinn borinn 
saman við litarkvarða sem fylgja með strimlunum til þess að lesa af 
sýrustigið. Einnig er hægt að nota sérstakan vökva eða pillur sem blandað 
er við sýni úr vatninu. Vatnið litast og það borið saman við litarspjald 
með sama hætti og strimillinn. 

                                                      
76 leiðbeiningar um mælingar er að fá á vefsíðunni www.vatnid.is og í bókinni 

Veröldin í vatninu (Helga Hallgrímsson, 1990) 
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Könnunarleiðangur 

Áætlaður kennslutími: 40 mín. 

Markmið 1, 3, 4, a og b. 

Gögn: Hitamælir, sýrustrimlar, áttaviti, áhöld til þess að mæla 
súrefnisupptöku, kort af Ástjörn77 og ílát til þess að mæla grugg. 

Framkvæmd: Farið er að Ástjörn. Nemendur ákveða í samráði við 
kennara hvar í vatninu þeir taka sýni og merkja inn á kortið sitt. 
Nemendur mæla hitastig vatnsins, sýrustig þess, súrefnisupptöku og að 
lokum grugg. Einnig merkja þeir áttirnar, norður, suður, vestur og austur. 
Nemendur skrá niðurstöður sínar á vinnublað.78 Þegar komið er aftur í 
skólann framkvæma þeir sömu mælingar á kranavatni. Nemendur meta 
útikennsluna með sjálfsmati.79 

Koma í skilning um 
Áætlaður kennslutími: 20 mín.  

Markmið: 1, 3, 4, 5, 6, a og b. 

Gögn: Niðurstöður frá könnunarleiðangri. 

Framkvæmd: Nemendur ræða um niðurstöður sína og velta fyrir sér 
hvort Ástjörn sé að einhverjum hluta menguð eða ekki. Er munur á 
Ástjörn og drykkjarvatni? Kennari ræðir við nemendur um hversu miklu 
máli það skiptir fyrir lífverur að sýrustig og að uppleyst súrefni sé við 
hæfi fyrir lífverurnar. 

Sýrustig (pH) er einn af mikilvægustu eiginleikum vatns fyrir lífverur.80 
Sýrustigið er mælt á skalanum 0 – 14. Sýrustig venjulegs hreins vatns er 
um það bil 7 og er það kallað hlutlaust. Flest dýr sem lifa í vatni hafa 
aðlagast pH stigi milli 6,5 og 8,2. Þess vegna geta dýrin drepist, hætt að 
fjölga sér eða flutt í burtu ef sýrustigið hækkar eða lækkar út fyrir 
framangreind mörk. Ef sýrustig verður mjög lágt eða mjög hátt er það 
neikvætt fyrir lífverurnar í vatninu. Það truflar efnabreytingar sem þurfa 
að fara fram í lífverunum og flutning súrefnis úr vatninu og inn í 
lífverurnar. Sýrustig vatns ræðst m.a. af berginu sem það sprettur úr og 

                                                      
77 Fylgiskjal 9 
78 Fylgiskjal 3 
79 Fylgiskjal 11 
80 (Helgi Hallgrímsson,1990:21) 
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jarðveginum sem það rennur um. Efni sem berast með veðri og vindum 
hafa líka áhrif. Súrt regn er dæmi um mengun af manna völdum. Skólp og 
ýmis mengun frá mannvirkjum, samgöngutækjum, iðnaði, námugrefti og 
landbúnaði hefur líka áhrif á sýrustig vatns. 

Súrefnisríkt vatn stuðlar að stöðugu og heilsusamlegu umhverfi sem 
eykur líkur á að fjölbreytt líf leynist þar. Ef breytingar verða á 
umhverfinu, hvort heldur eru af mannavöldum eða öðrum orsökum, getur 
það raskað framboði á uppleystu súrefni. Dýr sem lifa í vatni hafa mörg 
hver getu til þess að taka til sín súrefni úr vatninu. Berist til dæmis of 
mikið af úrgangsefnum í vatn og rotni þar eyðist súrefnið úr vatninu og 
margar lífverur verða í hættu á súrefnisþurrð og deyja.81 Með því að mæla 
súrefnismettunina gefur það okkur vísbendingar um hvernig ástandið er í 
Ástjörn fyrir lífverurnar. Eftir því sem vatnið er súrefnisríkara þeim mun 
heilnæmara má ætla að það sé. En súrefnismagnið er líka háð hitastigi. 
Kalt vatn inniheldur meira súrefni en heitt vatn. Vatn sem er 28 °C heitt 
inniheldur í mesta lagi 8 ppm (part per milljón eða milligrömm í hverjum 
lítra) af uppleystu súrefni en 8 °C vatn getur innihaldið allt að 12 ppm.  

Kafað dýpra 

Áætlaður kennslutími: 30 mín.  

Markmið: 1, 2, 3, 4, 6, a og b. 

Gögn: Stórt ker, eitt filmubox á mann eða lítið sambærilegt ílát og efni 
sem eiga að standa fyrir mengandi efni.82 

Framkvæmd:83 

1. Í þessum hluta fá nemendur að heyra sögu84 um hvernig umsvif 
mannsins hefur á löngum tíma haft áhrif á mengun vatns. Í miðju 
stofunnar er svo komið fyrir keri sem er hálffullt af kranavatni og 
hver nemandi hefur í höndunum lítið glas merkt með einhverju 
ákveðnu mengandi efni. Nemendur hlusta á söguna og þegar hann 
heyrir sitt efni koma fram í sögunni þá hellir hann því ofan í kerið. 
Svo í gegnum lesturinn fylgjast nemendur með hvernig umsvif 

                                                      
81 (Reynir Bjarnason, 1996:14) 
82 Fylgiskjal 8 
83 Þessi hluti verkefnisins er þýtt og staðfært (Tetrault, 2008) 
84 Fylgiskjal 7 
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mannsins í náttúrunni ásamt öðrum áhrifaþáttum geta mengað 
vatnið. Að loknum lestrinum þá skal bjóða nemendum að skoða 
vatnið og spyrjið þá hver hafi mengað það út frá sögunni? Gefið 
nemendum tíma til þess að átta sig á öllum áhrifaþáttunum. Ræðið 
við nemendur hvernig þessi mengun getur haft áhrif á líf í tjörn 
samanber síðasta tíma og nefnið einnig að hreint drykkjarvatn sé 
manninum lífsnauðsynlegt. Ekki er hægt að ætlast til þess að 
nemendur geti tengt þetta við efnahagsmál og því er þörf á að benda 
nemendum á það. Ef það þarf að hreinsa vatn til þess að hægt sé að 
drekka það þarf að eiga fjármuni fyrir því? Hver á að borga það? 
Hvaðan eiga þeir peningar að koma? 

2. Fáið nemendur til þess að ræða í sínum hópum um hvað hægt sé að 
gera í umhverfi þeirra eða heimilum til þess að draga úr þess háttar 
mengun eins og þeir heyrðu af í sögunni. Nemendur gætu komið 
með tillögur eins og að ekki sturta efnum ofan í klósettið, skila 
útrunnum lyfjum í apótekin þar sem þeim er fargað á viðeigandi hátt, 
taka upp úrgang frá gæludýrum t.d. hundum, nota lífræna 
garðúrgang í stað tilbúins áburðar. Ræðið við nemendur og bendið 
þeim á hvað er hægt að gera. Endið tímann á því að spyrja hvað 
getum við gert við vatnið í búrinu? Það þurfa þeir að framkvæma á 
næsta þrepi. 

Áætlaður kennslutími: 80 mín.  

Markmið: 1 – 6, a og b. 

Framkvæmd: Nemendum er skipt í sjö hópa þar sem hver hópur verður 
fulltrúi eins lands. Sum landanna eru rík en önnur fátæk. Hver hópur á að 
útbúa vatnssíu til þess að hreinsa mengaða vatnið. En geta hvers hóps til 
þess að útbúa þessa síu fer eftir því hvaða land þau standa fyrir þar sem 
fjárhagur landanna er misjafn og þar af leiðandi geta þeirra til þess að 
kaupa viðeigandi efni sem þarf til þess að útbúa síuna. Einnig hefur læsi 
þjóðanna áhrif til þess að geta skilið og farið eftir þeim leiðbeiningarnar 
sem fylgja með. 

Gögn: Fyrir hvern hóp þarf eftirfarandi: Það sem hóparnir fá ókeypis er 
alheimskort, kennslupeningar, upplýsingar um þeirra land ásamt 
eyðublaði fyrir þeirra land,85 leiðbeiningablað til þess að útbúa vatnssíu 

                                                      
85 Fylgiskjal 4 og 6 
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fyrir  hvern hóp,86 hreint vatn, mengað vatn úr kerinu, 2 l plastflaska sem 
búið er að skera botninn af og tvö 500ml bikarglös. Það sem hóparnir 
þurfa að kaupa eru 1 dl af fínum sandi, 1 dl grófgerðum sandi, 1 dl af 
fínni möl, ½ dl af molnuðum viðarkolum, 1 bómullarhnoðri, 1 lítill 
(10x10 cm) grisjubútur og 1 teygja. 

Undirbúningur kennara 

Kennari setur saman þau gögn sem nemendur fá ókeypis og hefur það 
tilbúið fyrir nemendur. Einnig fær hver hópur ákveðna peningaupphæð 
sem miðuð er við hversu ríkt landið er. Upplýsingar um löndin eru að 
finna á vefsíðunni The world factbook.87 Fyrir hvert land fylgja svo 
upplýsingar um hvernig eigi að útbúa vatnssíu til þess að hreinsa 
mengaða vatnið. Upplýsingarnar eru misjafnar eftir löndum og því lægri 
sem læsisprósentan er því erfiðara getur verið að lesa textann. Einnig er 
það val hvort myndin af vatnssíunni fylgir með öllum upplýsingapökkum 
eða ekki. Til dæmis er hægt að láta myndina fylgja með í sumum löndum 
til þess að sýna fram á yfirburði sumra landa hvað varðar fjárhag, tækni, 
menntun og heilbrigðismál. 

Framkvæmd 

1. Afhendið nemendum ókeypis – pakkann. Nemendur lesa yfir þær 
upplýsingar sem þeir fá, finna sitt land á heimskortinu og merkja inn. 
Gott er að hafa aðgang að landabréfabókum fyrir nemendur. Síðan 
fylla þeir inn upplýsingarnar fyrir þeirra land á þar til gert eyðublað. 
Nemendur fá upplýsingar um öll löndin og sjá þá hvernig þeirra land 
lítur út miðað við önnur, s.s. læsi íbúa, meðalævilengd, nýting á 
vatnsauðlindum og fleira. Gefið nemendum tækifæri á að ræða þau 
atriði sem kemur þeim á óvart, til dæmis að 99% allra Íslendinga eru 
læsir en einungis 36% Afgana. Einnig geta nemendur íhugað hvers 
vegna ungbarnadauði er töluvert hærri í sumum löndum.  

2. Kennari velur hvað hann vill eyða löngum tíma í þennan hluta, 
nemendur geta framkvæmt frekari rannsóknir á sínu landi og getur 
það hjálpað þeim að átta sig á þeim upplýsingum sem þeir fengu t.d. 
ef þeir vita um sögulega atburði (t.d. hvort landið hefur farið í stríð) 

                                                      
86 Fylgiskjal 5 
87 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html 
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eða náttúruhamfarir (t.d. hvort miklir þurrkar hafa geisað) eða 
jafnvel pólitíska stöðu landsins. 

3. Útskýrið fyrir nemendum að tilgangurinn verkefnisins sé að útbúa 
vatnssíu til þess að hreinsa mengaða vatnið. Kynnið fyrir þeim 
kostnað á þeim efnum sem þeir þurfa á að halda og þá komast sumir 
nemendur að því að þeirra land á ekki nægan pening til þess að 
borga fyrir öll efnin. Því verða nemendur að forgangsraða og huga 
að hvað skyldi verða mikilvægast að kaupa. 

4. Afhendið nemendum leiðbeiningarnar með vatnssíunni og nemendur 
munu fljótt átta sig á því að það er misauðvelt að lesa þær. Ræðið 
við nemendur hvers vegna svo geti verið. Spyrjið nemendur hvers 
virði læsi er? Ef myndin fylgir ekki með öllum löndum er einnig 
hægt að ræða við nemendur hvers vegna svo sé, t.d. yfirburðir sumra 
landa í til dæmis menntun, tækni o.fl. 

5. Áður en nemendur byrja á því að útbúa síuna gefið þeim tímamörk, 
t.d. 20 mínútur. Síðan þurfa þeir að fara í bankann og kaupa það sem 
þeir geta. Þegar í bankann er komið mæta þeim ýmsar hindranir s.s. 
bankinn getur verið lokaður, hann tekur suma viðskiptavini fram yfir 
aðra og stundum eru starfsmenn hans í pásu.  

6. Þegar tímamörkin eru runnin út eiga nemendur að koma og sýna 
bekknum sínar síur. Á þessum tíma ættu að koma vel í ljós munur á 
milli landanna. Þau lönd sem höfðu litla peninga verða með mjög 
einfalda síur og þeir sem höfðu nægan fjárhag hafa fullbúnar síur og 
jafnvel með meiri efnum en þeir þurftu. Nemendur eiga síðan að 
byrja á því að hella einum lítra af hreinu vatni í gegn áður en 
mengaða vatnið fer í gegn. Síðan hella þeir um það bil 250 ml af 
mengaða vatninu í gegn. Hóparnir bera síðan saman hversu vel gekk 
að hreinsa vatnið. 

7. Umræður og íhuganir: Hvernig leið ykkur í því hlutverki sem ykkur 
var úthlutað? Framkvæmdi eitthvað land eitthvað vegna 
örvæntingar? Varð eitthvað land framar öðru? Var einhver samvinna 
á milli landa? Hvernig tengist þetta verkefni raunveruleikanum? 
Hvernig tengist þetta hugtakinu sjálfbær þróun? 
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Kunnáttan metin 

Í þessu verkefni fer matið fram jafnóðum hjá kennara og stuðst er við 
matsviðmið (rubrik – skala).88 Metin er samvinnan í hópnum, 
vinnubrögð, framkvæmd á rannsóknum og að lokum skilningur hópsins á 
viðfangsefninu. Til þess er stuðst við vinnublað nemenda, skriflegt próf89 
og umræður þeirra í tímum.  

  

                                                      
88 Fylgiskjal 1 
89 Fylgiskjal 2 



Kennsluverkefni  Náttúrufræði 

178 

Fylgiskjal 1 Kunnáttan metin 

Nöfn hópfélaga:_____________________________________Land_____ 

 

 
Mjög 
gott 

Gott Í lagi 
Þarf 
að 

bæta 

Athuga
semdir 

Vann af áhuga og 
samviskusemi 

     

Vinnur vel með öðrum      

Hlustar á skoðanir annarra 
og tekur tillit til þeirra 

     

Skilningur á gildi mælinga 
í Ástjörn er til staðar. 

     

Getur fjallað um og tekið 
gagnrýna afstöðu til 
siðferðilegra þátta sem 
tengjast umhverfisvernd 

     

Getur fjallað um 
viðfangsefni eins og 
mengun vatna 

     

Áttar sig á mikilvægi þess 
að umgangast auðlindir 
(hreint vatn) á þann hátt að 
þær spillist ekki. 

     

Skilur hvað felst í 
hugtakinu sjálfbær þróun 

     

Gerir sér grein fyrir að 
maðurinn er hluti af 
náttúrunni og að lífsafkoma 
hans og framtíð byggist á 
því að hægt verði að búa 
áfram á jörðinni 
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Fylgiskjal 3 Könnunarleiðangur 

 

Nafn á hóp:________________________________________________ 

Ritari:________________________ 

Talsmaður:____________________ 

Tækjamaður:__________________ 

Verkstjóri:____________________ 

-Mæling á gæðum vatnsins við Ástjörn og kranavatns- 

Merkið inn á kortið hvar mælingin átti sér stað. Mælið einnig sýrustig, 
súrefnisupptöku og grugg úr kranavatni í heimahúsi. 

 

 Ástjörn Kranavatn 

Sýrustig   

Súrefnisuppta
ka 

  

Grugg   

Hitastig   

 

Hvernig má túlka þessa niðurstöðu? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 2 Kunnáttan metin 

 -Skriflegt próf- 

Nafn:_______________________________________dags:__________ 

 

1. Lýstu því hvernig hægt er að mæla sýrustig vatns? (1. stig) 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

2. Hvaða niðurstöður komu fram úr rannsókninni á gæðum vatnsins í 
Ástjörn? (1. stig) 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________________________ 

3. Hvaða ályktanir má draga af þeim niðurstöðum fyrir lífríkið í 
tjörninni? (1 stig) 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________________________ 

4. Venjulega er sýrustig fersk vatns í kringum 7pH. Hvaða áhrif 
hefur það á lífríkið í vatninu ef sýrustigið hækkar eða lækkar? 
(1.stig) 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________________ 
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5. Hvað fellst í hugtakinu sjálfbær þróun? (1,5 stig) 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________________ 

6. Hvað yfirburði höfðu lönd eins og Ísland, Kanada og Bandaríkin 
yfir lönd eins og Afganistan? (1 stig) 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

7. Hvernig kom yfirburðirnir fram í verkefninu Hreinsum vatnið? (2 
stig) 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________ 

8. Hvað er hægt að gera til þess að reyna að draga úr mengun vatna? 
Settu fram fjórar tillögur. (2 stig) 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________________________ 
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Fylgiskjal 4 Kafað dýpra 

 Eyðublað fyrir hvert land 

Nafn á landi: 

 

 

Stærð: 

Tungumál: 

Íbúafjöldi: 

Hagvaxtarprósenta: 

Aðgengi að vatni 

Notkun á ferskvatni _______________á hvern íbúa 

Heimili______________________ 

Iðnaður______________________ 

Landbúnaður__________________ 

Heilbrigði 

Lífslíkur (í 
árum):__________________ 

Barnadauði, fjöldi á hvert 
þúsund:_____________ 

Læsi 15 ára + 
_________________% 

Efnahagur 

Verg 
landsframleiðsla_________________kr. 

Þróunaraðstoð 

__________________kr/mann 
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Fylgiskjal 5 Kafað dýpra 

Leiðbeiningar um hvernig á að útbúa vatnssíu 

Kanada/Ísland/Bandaríkin 

1. Komdu bómullinni fyrir í flöskuhálsinum. Settu síðan grisju yfir 
opið og festu vel með teygjunni. 

2. Helltu fínum sandi ofan á bómullina, um það bil 1 cm á þykkt. 
Ofan á það fara 1cm þykkt lag af viðarkolum, 1 cm af grófum 
sandi, 1 cm af fínni möl og að lokum 1 cm af grófri möl 

3. Hreinsaðu síuna fyrst með því að hella einum lítra af hreinu vatni í 
gegnum hana (haltu henni yfir bikarglasi) 

4. Helltu síðan mengaða vatninu ofan í rólega og hafðu bikarglas 
undir til þess að taka á móti hreinsaða vatninu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

gróf möl 

fín möl 

grófur sandur 

molnuð viðarkol 

finn sandur 

bómull 

grisja 
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Leiðbeiningar um hvernig á að útbúa vatnssíu 

Brasilía 

1. Komdu bómullinni fyrir í φλe����eλσινυµ. Settu síðan 
γρισϕυ yfir opið og festu vel með τεψγϕυννι. 

2. Helltu fínum sandi ofan e bómullina, �4 það bil 1 cm á þykkt. 
Ofan á það fara 1cm þykkt lag af viðarkolum, 1 cm af γρeφυµ 
sandi, 1 cm af fínni möl og αe lokum 1 cm af γρeφρι möl 

3. Hreinsaðu síuna fyrst með því að hella einum λeτρα af hreinu 
vatni í gegnum hana (haltu henni yfir βικαργλασι) 

4. Helltu síðan mengaða vatninu οφαν í rólega og hafðu 
����	
��� undir til þess að taka á �e� hreinsaða 
vatninu. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

gróf möl 

fín möl 

grófur sandur 

molnuð viðarkol 

finn sandur 

bómull 

grisja 
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Leiðbeiningar um hvernig á að útbúa vatnssíu 

Ghana/Súdan 

1. K��du �e�ulin�� fyrir e ��e����e������. Settu 

síðan grisju ψφιρ οπιe og φεστυ vel µεe te��1�5ni. 

2. Ηελλτυ φeνυµ σαndi οφαν e βeµυλλινα, υµ eαe βιλ 1 χµ e eψκ
κτ. Οφαν e eαe φαρα 1χµ þykkt lag af 

vieαρκολυµ, 1 χµ αφ γρeφυµ sandi, 1 

cµ αf φννι µöl ογ αe λοκυµ 1 cm αφ γρeφρι µeλ 

3. Ηρεινσαeu síuna φψρστ mee eϖe αe ηελλα einum 

λeτρα af ηρεινυ ϖατνι e γegnum ηανα (ηαλτυ ηεννι ψφιρ βικαργλ
ασι) 

4. Helltu síðan mengaða vatninu οφαν í rólega og hafðu 

����	
��� undir til þess að taka á �e� hreinsaða vatninu. 

Leiðbeiningar um hvernig á að útbúa vatnssíu 

Afganistan 

1. Κοµδυ βeµυλινυµ φψριρ  lauslega φψριρ e 

φλeσκυηeλσινυµ. Settu 

seeαν γρισϕυ ψφιρ οπιe ογ festu ϖελ µεe τεψγjunni. Ηελτυ σeea

n mengaðα ϖατniνυ οφαν e ρeλεγα ογ hafðu bikarglas 

undir τιλ eεσσ αe τακα e µe�0 
9�05�e� vatn05

�� 
2. Helltu φeνυµ σανδι ofan e βeµυλλινα, um eað bil 1 cm 

e eψκκτ. Οφαν e eαe fara 1cm 

þyk2� 3�g αφ �0ðark63�4� 1 �4 �� �reφ
υµ σανδι, 1 cm αφ φeννι µeλ ογ αe lokum 1 χµ af γρeφρι µeλ 

3. Ηreinsαeυ σeυνα φψρστ µεe eϖe αe h�33� εινυµ lítra αφ hr

e�nu ϖατνι e γεγνυµ ηανα (ηαλτυ ηεννι yfir βικαργλασι) 
4. Ηελλτυ síðan µενγαeα ϖατνινυ ofan e ρeλεγα og ηαφeυ βικαργλ

ασ υνδιρ til eεσσ að τακα e µeτι ηρεινσαeα ϖατνινυ. 
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Fylgiskjal 7 Kafað dýpra 

 Sagan um hver mengaði ána 

Hver mengaði ána? 

Orðin yfir mengandi efnin eru feitletruð í textanum. Þegar nemendur 
heyra sitt orð þá eiga þeir að hella innihaldi dollunnar í vatnskerið. Í 
sögunni er í raun ekki fjallað um ákveðna á en hægt er að velja á nærri 
þeirra byggð. 

Í mörg þúsund ár hafa íbúar búið við árbakkann. Landnemar veiddu á 
landi, í stöðuvötnum og ánni. Finna má lýsingar í landnemabókum um 
hversu auðug af lífi áin var og hvernig þeir gátu hreinlega tínt upp fiskinn 
því magnið var svo mikið. Landnemarnir hófu búsetu á gróskumiklu 
landsvæði þar sem stutt var í ríkulega ánna. Umhverfið var tilvalið til 
þess að setjast þar að. (Hvernig haldið þið að landnemarnir hafi nýtt 
árnar? Haldið þið að þeir hafi gert það eins og við gerum í dag?) 

Áin hefur tekið miklum breytingum frá því að landnemarnir settust þar 
að. Hér hefst sú saga hvernig áin breyttist? (Takið vel eftir þegar ykkar 

efni kemur upp, þá hellið þið úr dollunni í kerið).  

Árin liðu og öðru hverju geisuðu miklir vindar á svæðinu. 
Vindarnir blésu í gegnum trén og feyktu laufblöðum í ána. Smátt og 
smátt jókst íbúabyggð við árbakkann og þeir sem sáu um að byggja 

þurrkuðu upp votlendið í kring og eyddu skógunum til þess að byggja hús 
og fyrirtæki. Rigning tók með sér jarðveginn frá byggingarsvæðunum 
sem rann ofaní ánna. (Er allt í lagi að drekka vatnið núna?). Ofar upp 
með ánni fóru bændur að yrkja fleiri jarðir til þess að sjá stækkandi 
byggð fyrir nýmeti. Sumar af þeim jörðum náðu út að árbakkanum og 
áburður skolaðist út í ána. Einn af bændunum var með búpening á sínu 
landsvæði og rigningin tók með sér mykju í lítinn læk sem rann í gegnum 
bóndabýlið. Sá lækur rann út í ána.  

Umhverfið í kringum ána innar í landinu er verulega fallegt og stutt 
fyrir íbúana að fara þangað. Margir byggðu þar sumarbústaði og eru með 
rotþrær til þess að taka á móti vatnsúrgangi og skólpi frá þeim. Sumir af 
eigendum húsanna hugsa illa um rotþrærnar og skolp seytlar í nálægan 
læk sem endar í ánni.  

Til þess að koma til móts við orkuþörf íbúanna var vatnsvirkjun 
byggð ofarlega í ánni. Þar var byggð stífla og landsvæði fór undir 
vatn. Kvikasilfur úr jarðveginum sem endaði undir vatni umbreytist í 
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eiturefni af völdum baktería sem hreiðruðu um sig í vatninu. 

 (Munduð þið vilja drekka vatnið núna? Mundu þið vilja synda í 
vatninu eða veiða? Haldið þið að fiskar eða annað líf í vatninu geti lifað 
við það sem hefur farið ofan í ána?).  

Með stækkandi íbúabyggð jókst bílaflotinn og bílaumferð. Útblástur 
frá bílum veldur súrri rigningu og af illa hirtum bílum getur lekið olía og 
aðrir vökvar. Þessi efni skolast af götunum með næstu rigningu og ofan í 
ræsin sem liggja út í ánna. 

Hvernig ætli íbúar eyði tíma sínum? Í sumum hverfum eru íbúarnir 
virkir garðeigendur og rækta tré og plöntur. Margir af þeim nota 
skordýraeyði og lífræna áburði til þess að halda görðunum fallegum. 
Næsta rigning skolar þessu efnum í næsta læk eða ræsi sem endar að 
lokum í ánni. Einn íbúinn er að kenna syni sínum um að skipta á 
kælivökva á bílnum sínum og lætur gamla vökvann leka á götuna. 
Kælivökvinn er sætur á bragðið en getur verið eitraður ef dýr sleikja hann 
af götunni. Einnig getur vökvinn komist í nærliggjandi ár og læki.  

Nálægt má sjá strák þvo bíl fjölskyldunnar. Sápuvatnið lekur niður 
heimreiðina og ofan í nærliggjandi ræsi sem endar í ánni. Skíturinn á 
bílnum inniheldur tjöru frá malbikinu, asbest af bremsunum, gúmmíagnir 
af dekkjunum, eitraða málma og ryð. Ef strákurinn hefði farið á 
þvottastöð þá hefði vatnið farið í gegnum hreinsun áður en því er hleypt 
úr í ánna. Á meðan hann þrífur bílinn þá er móður hans að taka til og 
finnur útrunnin lyf. Hún vill ekki henda þeim í ruslið þar sem hún óttast 
að börn eða dýr gætu komist yfir þau. Í staðinn hendur hún þeim í 
klósettið. Hreinsistöðvar eiga að sjá til þess að lyfin skolist ekki út í ána 
en alltaf ná um 2 – 3% í gegn. 

Í næsta húsi er fjölskylda að taka til í bílskúrnum. Þar rekast þau á 
gamla ryðgaða fötu sem er merkt sem eiturefni. Þetta lítur út fyrir að vera 
hættulegt og því vilja þau losa sig við þetta áður en þetta skaðar einhvern 
svo þau hella þessu óþekkta vökva ofan í niðurfallið sem endar svo í 
ánni.  

Á góðviðris degi fara margir niður að ánni. Sumir fara út á vélbáta á 
ánni til þess að leika sér en taka ekki eftir því að smá olía lekur í 
vatnið. Við ströndina standa nokkrir og veiða. Einn lendir í því að 
krókurinn festist í botninum og hann slítur línuna sem endar í 
ánni. Margir hafa komið sér fyrir á teppi og gæða sér á nesti sem 
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þeir tóku með sér. Óvænt vindkviða kemur og feykir rusli í ána. Ein af 
hreinsistöðunum ofar í ánni bilar og óhreinsað skólp lekur út í hana. 
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Fylgiskjal 8 Kafað dýpra 

Merkja boxin með 
eftirfarandi merkingum 

Efni sem eiga þátt í mengun – fyrir 
hvað það táknar 

Tré Þurrkuð laufblöð – lífrænn úrgangur 

Byggingarsvæði Þurr jarðvegur – veðraður jarðvegur 

Bændur Matarsóti - áburður 

Bóndabýli 
Vatn + kaffikorgur – efni sem hafa 
borist í jarðveginn 

Rotþró 
Vatn +gulur matarlitur, klósettpappír 
– mannaúrgangur 

Raforkuver Edik - sýra 

Ferskvatnsvirkjun 
Silfurlitað duft (kökuskraut/járnsvarf)- 
kvikasilfur 

Bílaumferð Matarolía – vélarolía 

Frostlögur Vatn +blár matarlitur 

Bílaþvottur Vatn + uppþvottalögur 

Útrunnin lyf Hlaup – pillur 

Óþekktur vökvi Vatn + rauður matarlitur – eiturefni 

Vélknúnir bátar Matarolía – vélarolía 

Nestisferð Sælgætisbréf + áldósir – rusl 

Fiskimenn Tannþráður – veiðilínur 

Skólp Rúsínur - úrgangur 

Garðeigendur Matarsódi - næringarefni 
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Fylgiskjal 10 Kunnáttan metin 
Sjálfsmat 

 

Krossaðu við eftirfarandi fullyrðingar eftir því hvernig þú upplifðir útikennsluna 
 

 

Já Nei 
Ekki 

viss  

Alveg 

sama 

Ég tel mig hafa lært hvernig mæla á gæði 

vatns 

    

Mér finnst gaman að framkvæma 

rannsóknir úti 

    

Mér líður vel að eyða tíma úti í 

náttúrunni 

    

Það skiptir mig máli að vel sé gengið um 

Ástjörn 

    

Mér finnst rétt að draga úr mengun við 

vatnið því það er mikilvægt fyrir 

dýralífið við vatnið 

    

Mér finnst að það ætti að skylda fólk til 

þess að flokka allt rusl til þess að draga 

úr mengun 

    

Það skiptir mig máli að dýralíf við 

Ástjörn sé verndað 

    

Það skiptir mig máli að hugsað sé vel um 

umhverfið 

    

Ég þarf að sýna ábyrga hegðun og henda 

ekki rusli úti 

    

Ég ber einnig ábyrgð á að vel sé gengið 

um og tekið sé tillit til umhverfisins 
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1. Hvað var það sem þú tókst best eftir í útikennslu? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

2. Hvernig leið þér í útikennslunni? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

3. Hvað lærðir þú á útikennslunni? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

4. Telur þú að útikennsla sé nauðsynleg í náttúrufærði. Útskýrðu 
svar þitt. 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________  
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9.7 Fuglaskoðun 

Árstíð: Fuglaskoðun er heppilegust í águst eða snemma í september á 
skólatíma og svo aftur í fyrri hluta maí þegar farið er að vora. Hafa skal í 
huga að Ástjörn er friðuð frá 1. maí – 15. júlí. Því þarf að fara með 
sérlega mikilli gát sé verið að fara í fuglaskoðun á þeim tíma.  

Tenging við námsefni: Gott er að tengja kennsluna við þær námsbækur 
sem til eru fyrir unglingadeild og nemendur geta lesið samhliða. Efni er 
um fugla er í kennslubókinni Lifandi veröld og í heftinu Fuglar, námsefni 
í líffræði fyrir 8. – 10.bekk. Heftið er mun ítarlegra og gæti því verið betra 
sem lesefni en kaflinn í Lifandi veröld.90 Einnig eru til margar bækur um 
fugla sem nauðsynlegt er að nemendur hafi aðgengi að meðan á 
verkefninu stendur. 

Markmið  

Markmið verkefnanna eru í samræmi við markmið Aðalnámskrá 
grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt.91 

„Nemendur eiga að 

1) hafa löngun og áhuga til að læra meira í náttúrufræðum, 
2) þekkja hvernig atferli fugla hefur áhrif á lífsafkomu þeirra og 

hæfni í þróunarfræðilegum skilningi, 
3) skilja að vistkerfi byggist á samspili lífvera innbyrðis og við 

lífvana umhverfi og geta skýrt mögulegar afleiðingar þess að 
fæðukeðjur raskist, 

4) þekkja grunnhugtök þróunarlíffræðinnar, svo sem náttúruval, 
hæfni og aðlögun, 

5) geta fjallað um og tekið gagnrýna afstöðu til siðferðilegra þátta 
sem tengjast umhverfisvernd, 

6) bera virðingu fyrir lifandi verum, lifnaðarháttum og búsvæðum 
þeirra, 

7) læri að afla sér þekkingar með beinni reynslu en einnig með 
hjálp gagna“. 

  

                                                      
90 Frekari upplýsingar er að finna í kafla 10.4 Almennt um fugla 
91 (2007:25-27) 
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Önnur markmið verkefnisins. Nemendur eiga að 

a) öðlast skilning á og færni í að beita aðferðum sem notaðar eru við 
atferlisathuganir, 

b) geta tekið þátt í umræðum um verndun og gildi friðlýsingar og fært 
rök fyrir máli sínu 

c) þjálfast í að greina á milli tegunda eftir útlitseinkennum, 
d) geta útskýrt hvernig hegðun og lífshættir fugla endurspegla 

aðlögun þeirra að umhverfinu, 
Kveikja 

Áætlaður kennslutími: 40 mín.  

Markmið: 1, 2, 3, 4 og d. 

Gögn: Fjaðrir, matarolía, vatn, vinnublað fyrir nemendur og myndir af 
goggum og fótum fugla92 eða aðgengi að skjávarpa. 

Framkvæmd: Byrjað er á því að para nemendur tvo og tvo saman. Fáið 
nemendum fjaðrir, matarolíu og vatn. Nemendur eiga að skoða hvaða 
áhrif matarolía og vatn hefur á fjaðrirnar. Ræðið við nemendur um kosti 
þessa áhrifa fyrir fugla sem eru mikið í vatni. 

Kennarinn hefur umræður við nemendur um fugla til þess að kanna 
forhugmyndir nemenda, hvaða hugmyndir þeir hafa og hvað þeir vita. 
Byrjið á því að spyrja þá um þann fugl sem heldur sig við Ástjörn, einn 
fárra staða á landinu þar sem þennan fugl er að finna. Ef nemendur átta 
sig ekki á því hvaða fugl er átt við, þá er hægt að benda þeim á að 
skólablaðið heiti í höfuðið á honum en þetta er jú flórgoðinn. Flórgoðinn 
sækir í votlendið við tjörnina þar sem hann nýtir rotnandi gróður til þess 
að útbúa fljótandi hreiður. Spyrjið nemendur hvort þeir viti hvaða aðra 
fugla má finna við Ástjörn og hvort þeir þekki einhverja af þeim fuglum. 
Hvers konar fugla (smáfugla, sjófugla, sundfugla) má finna á tjörninni 
eða við tjörnina? Hvað er það sem fuglarnir eru að sækja í? Flestir fuglar 
eiga það sameiginlegt að fljúga en hvernig er líkami þeirra aðlagaður að 
flugi? Hvers vegna eru goggar á fuglum ólíkir? Gott er að sýna myndir af 
goggum og fótum. Ef aðgengi er að skjávarpa er hægt að fara inn á 

                                                      
92 Fylgiskjal 1 
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fuglavefinn og sýna myndir sem eru þar.93 Síðan er horft á myndina Úti í 
mýri94 þar sem fjallað er um votlendisfugla. 

Hver hópur fær síðan blað95 með spurningunum sem meðal annars eru úr 
umræðuefni kveikjunnar og eiga nemendur að reyna að svara þeim eftir 
bestu getu. 

Heimavinna: Nemendur lesa um fugla heima fyrir næsta tíma um fugla í 
t.d. bókinni Lifandi veröld, í heftinu Fuglar, námsefni í líffræði fyrir 8. – 
10.bekk eða öðru efni sem kennari velur. 

Könnunarleiðangur 

Áætlaður kennslutími: 70 mín.  

Markmið: 1, 2, 6, 7 a og c. 

Gögn: Sjónaukar, vinnuspjöld með fuglum,96 kort af svæðinu,97 
vinnublöð og skriffæri. 

Framkvæmd:Tveir nemendur vinna saman að þessu verkefni. Farið er 
vel yfir verklýsingu og þá hegðun fuglanna sem nemendur gætu komið til 
með að sjá. Beita á skimun sem er auðveld aðferð til þess að afla 
upplýsinga um hegðun fuglanna.98 Nauðsynlegt er að tveir vinni saman í 
skimun þar sem annar nemandinn horfir í sjónaukann frá vinstri til hægri 
og segir hvað hver fugl er að gera. Hinn skráir í töflu hvað fuglinn er að 
gera með því að setja eitt strik við þá hegðun sem fuglinn sýnir. Sá sem 
horfir í sjónaukann segir hvað fuglinn er að gera á því augnabliki sem 
hann sér hann.  

Nemendur verða að nota sjónauka til þess að geta fylgst með fuglunum 
því erfitt getur verið að komast að þeim. Nemendur koma sér fyrir á 
heppilegum stað til þess að fylgjast með fuglunum. Best er að koma sér 
fyrir hjá hrauninu við íþróttavöllinn og fylgjast með fuglunum þaðan. 

                                                      
93 Fuglar, slóð: http://www1.nams.is/fuglar/ 
94 Aðgengilegt á vef námsgagnastofnunar, vefslóð: http://www.nams.is/allt-

namsefni/vorunr/3605 
95 Fylgiskjal 2 
96 vinnuspjöld er að finna í ítarefni 
97 Fylgiskjal 4 
98 Góðar leiðbeiningar um skimum má sjá í heftinu Bjargfuglar. (Hrefna 

Sigurjónsdóttir, 1995) 



Kennsluverkefni  Náttúrufræði 

197 

Nemendur greina hvaða fugla þeir sjá og styðjast við vinnuspjöld með 
fuglum. Þar er að finna vel flesta þá fugla sem hafa sést á og við Ástjörn. 
Nemendur merkja hjá sér á vinnublað hvaða fugla þeir finna og fjölda af 
hverri tegund. Nemendur framkvæma svo skimun til þess að greina atferli 
fuglanna.99 Nemendur merkja inn á kortið af Ástjörn hvar á svæðinu 
fuglarnir halda sig helst. Þegar í skólann er aftur komið meta nemendur 
útikennsluna.100 

Heimavinna: Nemendur skrifa skýrslu (1/2 – 1 bls.) um fuglaskoðunina, 
hvaða tegundir þeir sáu og hvers konar atferli var algengast. Nemendur 
lýsa atferlinu og samspili fuglanna við umhverfis sitt. 

Koma í skilning um 
Áætlaður kennslutími: 80 mín. 

Markmið: 1 – 7, a, b, c og d. 

Gögn: Fuglahandbækur, vinnuspjöld um fugla, heimavinna nemenda og 
vinnublað úr könnunarleiðangri. 

Framkvæmd: Ræðið við nemendur um hvaða fugla þeir sáu. Hvað eiga 
þeir sameiginlegt? Er eitthvað ólíkt með þeim? Nemendur nýta skýrsluna 
sem þeir unnu heima, skoða í handbókum eða á vinnuspjöldum í nokkrar 
mínútur og bera saman þær tegundir sem þeir sáu. Bendið þeim á að 
skoða sérstaklega útlit fuglanna, s.s. gogg, fætur o.fl. Hvernig ætli útlit 
tengist umhverfinu sem þeir lifa í? Nemendur segja svo frá hvað þeir telja 
að sé líkt og hvað ólíkt með fuglunum.101 

Kennari fjallar svo almennt um fugla102 og sýnir nemendum fuglavefinn 
samhliða. Kennari ræðir einnig um gildi friðlýsingar fyrir fuglalífið og 
annað dýralíf við Ástjörn. 

Heimavinna: Nemendur afla sér frekari upplýsingar um gildi friðlýsingar 
og eiga í kjölfarið að velta fyrir sér spurningunni - Hvað á að stjórna, 
réttur mannsins (að hann ákveði hvað sé fallegt, hvað megi skemma) eða 
réttur dýra (ekki eyðileggja búsvæði dýra)? Nemendur skrifa 1/2 - 1 bls. 

                                                      
99 Fylgiskjal 3 
100 Fylgiskjal 7 
101 Fylgiskjal 5 
102 Frekari upplýsingar um fugla má finna í kafla 10.4 Almennt um fugla 



Kennsluverkefni  Náttúrufræði 

198 

heima þar sem þeir setja fram rök fyrir máli sínu. Benda nemendum á að 
afla sér upplýsinga á netinu um friðlýsingu. 

Kafað dýpra 

Áætlaður kennslutími: 2 x 80 mín. 

Markmið: 3, 4, 7 og d. 

Gögn: Handbækur um fugla, aðgangur að tölvu og vinnublað.103 

Framkvæmd: Nemendur vinna í pörum, kennari úthlutar hverju pari 
einni af þeim fuglategundum sem nemendur sáu við Ástjörn. Nemendur 
útbúa kynningu á þeim fugli með það í huga að þeir kynni fyrir 
samnemendum og kennara síðar. Hlutverk kennara er að vera nemendum 
til taks og aðstoða við heimildaöflun.  

Kunnáttan metin 

Áætlaður kennslutími: 3 x 40 mín.  

Markmið: 1 – 7, a, b, c, og d. 

Framkvæmd: Þekking, skilningur, viðhorf og hæfni nemenda á 
viðfangsefninu er metinn. 

Nemendur lesa upp texta sem þeir skrifuðu um gildi friðlýsingar. Gefið 
nemendum tækifæri á að bregðast við þeim hugmyndum sem nemendur 
bekkjarins setja fram. Einnig er hægt að skipta nemendum í tvö lið og 
hafa rökræður. Annað liðið telur að réttur manna sé æðri en réttur dýra og 
hinn hópurinn telur að réttur dýra skuli vera æðri. Viðfangsefnið geta t.d. 
verið: 1) Vöntun er á leikskólaplássi í Áslandinu og eitt af lausu 
svæðunum til þess að byggja nýjan leikskóla er við Ástjörn. 2) Leggja ætti 
malarstíg í kringum vatnið svo auðveldara verði fyrir hjólafólk og fólk 
með vagna og öðrum vegfarendum að njóta umhverfisins. Kennari metur 
þátttöku nemenda og gefur einkunn fyrir heimaverkefnið. Að því loknu 
fer fram kynning á verkefnum nemenda um fugla. Styðjast skal við 
matsviðmið (rubrik-skala) þar sem  innihald og framsetning er metin.104 

Sjálfsmat nemenda sem svarað var eftir könnunarleiðangur. 

Heimavinna: Nemendur svara aftur þeim spurningum sem þeir fengu í 
upphafi vinnuferilsins og bera saman svörin sín og sjá hvað þeir hafa lært 
og skila inn til kennara. 

                                                      
103 Fylgiskjal 6 
104 Fylgiskjal 8 
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Fylgiskjal 1 Kveikja 

 Mismunandi tegundir gogga  

  

 

Stelkur Tjaldur Jaðrakan 

  
 

Heiðlóa Toppönd Urtönd 

Mismunandi tegurnir fóta 

 
  

Ránfuglsfótur Andarfótur Strútsfótur 

  
  

Spörfuglsfótur Vaðfuglsfótur Fætur af goða 
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Fylgiskjal 2 Kveikja  

Svarið eftirfarandi spurningum eins vel og þið getið 

1. Hvað heitir fuglinn sem heldur sig við Ástjörn en finnst aðeins á 
nokkrum öðrum stöðum á landinu, t.d. við Mývatn og í skagafirði. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

2. Nefnið aðrar fuglategundir sem þið teljið að sjá megi við tjörnina 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

3. Hvernig fugla má sjá við Ástjörn/í nágrenni Ástjarnar? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

4. Hvað haldið þið að sé sérstakt við Ástjörn og umhverfið þar í 
kring sem laði að sér fuglalíf? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

5. Hvað eiga flestir fuglar sameiginlegt? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

6. Hvernig eru fuglar aðlagaðir að flugi? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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7. Hvers vegna eru goggar og fætur fugla mismunandi? Nefnið 
dæmi. 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

8. Þegar þú setur t.d. tusku í vatn dregur hún í sig vatn og þyngist en 
þegar fuglar fara í vatn er eins og þeir blotni ekki. Hvernig stendur 
á því? Hvaða kosti hefur þetta fyrir fugla? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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Fylgiskjal 5 Koma í skilning um 

 

Berðu saman hvað er líkt og ólíkt með þeim fuglum sem þú sást við 
Ástjörn 

Hvað er líkt Hvað er ólíkt 
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Fylgiskjal 6 Kafað dýpra 

Kynning á fuglum 

Heiti hópfélaga:_________________________________________ 

Fugl:_________________________________ 

1. Útbúið slæðukynningu (power point) um þann fugl sem ykkur 
var úthlutað. 

2. Aflið ykkur upplýsinga um fuglinn í bókum og af neti. 

3. Á kynningunni á að koma fram: 

□ útlit fuglsins, goggur, fætur, litur, stærð, fjaðrir, sjón  
□ búsvæði, far -eða staðfugl, hvert hann ferðast, útbreiðsla 
□ egg – ungar, útlit, fjöldi 
□ hvernig hann aflar sér fæðu, hvað étur hann.  
□ atferli og hegðun, aðlögun að umhverfi, 
□ fuglinn er hluti af vistkerfi Ástjarnar – útskýrið hvað er átt við 

með því 

□ myndir og annað áhugavert um fuglinn 

Heimildaskrá skal fylgja með kynningu  -Hver hópur fær 10 mínútur til 
þess að halda kynningu. 

Kynning, framsetning og innihald verður metið til einkunnar. 

Ítarefni 

Fuglar í náttúru Íslands eftir Guðmund Pál Ólafsson, náttúrufræðing. Í 
henni er meðal annars fjallað um lifnaðarhætti og lífsskilyrði fugla, sagt 
frá flugi, fæðuöflun, varpi og uppeldi unga.  

Íslenskir fuglar eftir Ævar Petersen fuglafræðing. Einnig mikið af 
upplýsingum um fugla að finna í þeirri bók. 

Fuglavefurinn: Á vefnum er að finna ýmsan fróðleik tengdum fuglum 
og má þar nefna upplýsingar um útlit, búsvæði, lífsferla og atferli,einnig 
myndir og myndbönd og svo er hægt að hlusta á hljóð fuglanna. 
Vefslóð:http://www1.nams.is/fuglar/index.php 
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Fuglar.is:Vefur fuglaáhugamanna Hornafjarðar. Þar er að finna ýmsan 
fróðleik um fugla, tengla á aðrar síður og einnig mjög gott myndasafn. 
Slóð http://www.fuglar.is/ 

Fuglavernd: Á vefsíðunni er finna fræðslu um fuglavernd, talningu o.fl. 
Slóð: http://www.fuglavernd.is/ 

Fuglavefur Djúpavogs: Á þessari síðu er að finna upplýsinga um fugla 
ásamt ljósmyndum. Slóð:http://www.djupivogur.is/fuglavefur/ 

Náttúrufræðistofnun Íslands: Slóð:http://www.ni.is/dyralif/fuglar/ 
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Fylgiskjal 7 Könnunarleiðangur 

 Sjálfsmat 

Krossaðu við eftirfarandi fullyrðingar eftir því hvernig þú upplifðir 
útikennsluna 

 

 
Já Nei Ekki viss  Alveg sama 

Ég tel mig hafa lært um 
atferli fugla í útikennslunni 

    

Mér finnst gaman að 
fylgjast með fuglum 

    

Mér líður vel þegar ég eyði 
tíma úti í náttúrunni 

    

Mér finnst nauðsynlegt að 
fara út og skoða fugla til 
þess að læra um þá 

    

Mér finnst rétt að vernda 
fuglalífið við Ástjörn 

    

Mér finnst mikilvægt að 
ganga vel um náttúruna 

    

Mér finnst rétt að banna 
lausagöngu hunda við 
Ástjörn til þess að vernda 
fuglalífið 

    

Það skiptir mig máli að 
hugsað sé vel um 
umhverfið 

    

Ég þarf að sýna ábyrga 
hegðun í umgengni við 
Ástjörn 
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Fylgiskjal 7 Könnunarleiðangur 

 Sjálfsmat 

Svaraðu spurningunum eins vel og þú getur 

1. Hvað var það sem þú tókst best eftir í útikennslunni? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

2. Hvað finnst þér um það þegar egg eru tekin úr hreiðrum fuglanna? 
Finnst þér skipta máli hvaða fuglategund á í hlut til dæmis 
flórgoði eða kría? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

3. Hvernig leið þér í útikennslunni? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________________ 

4. Fannst þér skemmtilegt í útikennslunni? Rökstuddu svar þitt 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________________________ 

5. Hvað lærðir þú í útikennslunni? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

6. Fannst þér nauðsynlegt að fara út til þess að læra um fugla eða 
hefðir þú getað gert það inni í skólanum? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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Fylgiskjal 8 Kunnáttan metin 

Nafn:_________________________________________dags.________ 

 

 Mjög 
gott  

(3) 

Gott  

(2) 

Í lagi 
(1) 

Þarf 
að 

bæta 

Athugasemd
ir 

Rödd – lestur 
(12) 

     

Raddstyrkur      

Áherslur      

Lítur upp      

Allir í hópnum 
taka þátt 

     

Framsetning (6)      

Uppbygging      

Málfar      

Inntak (24)      

Útlit fuglsins, 
goggur, fætur, 
litur, stærð, 
fjaðrir, sjón,  

     

Búsvæði, far-eða 
staðfugl, hvert 
hann ferðast, 
útbreiðsla, egg , 
ungar, fjöldi, útlit 

     

Fæðuöflun , hvað 
étur fuglinn  

     

Aðlögun að 
umhverfi og hvers 
konar umhverfi 

     

Atferli og hegðun 
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Skilur hugtakið 
aðlögun og hæfni 
fuglsins t.d til 
þess að afla sér 
fæðu 

     

Skilur hugtakið 
vistkerfi og 
hvernig lífverur 
innan þess 
tengjast 

     

Myndir og annað 
áhugavert 

     

Heimildaskrá 
(6) 

     

Rétt uppsetning      

Góðar heimildir      

 

Heildarfjöldi stiga:_________ /48 

Einkunn:__________________ 
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9.8 Vistkerfið Ástjörn 

Ábending til kennara: Verkefnið er samið með 5.kafla, Samskipti lífvera 
í kennslubókinni Einkenni lífvera105 í huga og er efni úr þeirri bók nýtt í 
kveikju.106 Finna má upplýsingar um Ástjörn í ítarefni sem fylgir með 
kennsluverkefnunum, til dæmis upplýsingar um hvaða lífverur eru 
algengastar í og við tjörnina, hvar þær eru að finna, upplýsingar um 
friðlandið og fleira. Þetta verkefni og fuglaverkefni er tilvalið að taka 
saman. 

Árstími: Snemma að hausti eða seint að vori en þó ekki eftir 15. maí. 

Markmið 

Markmið verkefnanna eru í samræmi við markmið Aðalnámskrár 
grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismenn.107 

„Nemendur eiga að 

1) öðlast löngun og áhuga til að læra meira í náttúrufræðum, 
2) þekkja manngert og náttúrulegt umhverfi, rata um það og 

kunna að njóta þess með útiveru, 
3) hafa þjálfast í að beita vísindalegri hugsun og nákvæmum 

aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mat, 
úrvinnslu, túlkun og framsetningu, 

4) þekkja grunnhugtök þróunarlíffræðinnar, svo sem náttúruval, 
hæfni, aðlögun og arfbundinn breytileika, 

5) þekkja ljóstillífun, 
6) skilja að vistkerfi byggist á samspili lífvera innbyrðis og við 

lífvana umhverfi og geta skýrt mögulegar afleiðingar þess að 
fæðukeðjur raskist, 

7) skilja mikilvægi þess að viðhalda fjölbreytileika tegunda og 
vistgerða, 

8) geta fjallað um og tekið gagnrýna afstöðu til siðferðilegra þátta 
sem tengjast umhverfisvernd, 

9) þjálfast við að lesa úr og túlka kort, gröf og annað myndform 
upplýsinga og læra að beita slíkum gögnum, 

                                                      
105 (Hurd o.fl., 1996) 
106 Vert er að benda á að haust 2010 er væntanleg ný námsbók fyrir 8. bekk og er 

þar fjallað um vistfræði. 
107 (2007:25-27) 
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10) bera virðingu fyrir lifandi verum, lifnaðarháttum þeirra og 
búsvæðum og skilja eðlilegar takmarkanir á nýtingu þeirra“. 

Kveikja 
Áætlaður kennslutími: 40 mín. 

Markmið: 1, 3, 6 og 10. 

Gögn: Myndir af þernum,108 kennslubókin Einkenni lífvera, kort af 
Ástjörn, vinnublöð109 og skriffæri. 

Framkvæmd: Valinn er nemandi/nemendur sem lesa bls. 87 í 
kennslubókinni Einkenni lífvera upphátt fyrir bekkinn. Kennari ræðir svo 
við nemendur og getur haft eftirfarandi spurningar til hliðsjónar ásamt 
myndum af þernunum. 

1. Hvaða náttúrulega fyrirbæri olli fækkun í stofni þernanna? 

2. Hvers vegna var þessi vandi ekki fyrir hendi áður? 

3. Hvaða skýringar eru hugsanlegar á því að stúfmýsnar hurfu af 
Máfaeyju? 

4. Hvaða aðrar lífverur gætu hafa orðið fyrir barðinu á hvarfi 
þernanna af Máfaeyju? 

5. Nefnið dæmi um tengsl sem ein tegund lífvera hefur á aðra tegund 
í vistkerfinu við Ástjörn. 

Engar þernur lifa á Íslandi en krían er skyldust þeim. Fáið nemendur til 
þess að velta fyrir sér hvaða lífverur mynda vistkerfið við/í Ástjörn og 
hvaða tengsl eru á milli þeirra (eins og grösin, þernurnar og mýsnar). 
Hvaða tengsl eru við umhverfið o.fl. Næsta skerf er svo að fara með 
nemendur í könnunarleiðangur að Ástjörn þar sem þeir framkvæma 
rannsóknir á svæðinu til þess að komast að því hvaða lífverur og hvers 
konar umhverfi mynda vistkerfið Ástjörn. 

Undirbúningur fyrir útikennslu: Áður en haldið er af stað þarf að 
undirbúa nemendur fyrir útikennsluna. Kennari byrjar á því að skipta 
nemendum í fjögurra manna hópa. Hópurinn vinnur saman að 
undirbúningi, rannsóknum og ratleik sem er hluti af námsmati. Nemendur 
byrja á því að fá kort af Ástjörn sem þeir skoða í sameiningu með 

                                                      
108 Fylgiskjal 1 
109 Fylgiskjal 2 og 3 
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kennara. Á kortinu má sjá hvernig umhverfið er í kringum tjörnina svo 
sem hraun, votlendi o.fl. Kennari segir nemendum hvar sé best að safna 
sýnum og að taka þurfi tillit til þess að Ástjörn er friðland vegna fuglalífs 
og huga þarf að því hvar fuglarnir hafa aðsetur svo vera nemenda við 
vatnið trufli þá sem minnst.  

Kynnið fyrir nemendum þau áhöld sem þeir eiga að nota til þess að safna 
sýnum, s.s. botnháfa, ílát, sigti, bursta, fötur, dósir, stækkunargler, tangir 
dropateljara og hitamæli. 

Nemendur skoða einnig vinnuspjöldin með lífverum í Ástjörn svo þeir 
geti áttað sig á búsvæðum og hvar lífverurnar er að finna. Nemendur geta 
skrifað hjá sér í vinnubókina hvaða lífverur má finna hvar, og hvernig 
þeir ætla að safna þeim. Kennari minnir nemendur á að fara ekki margir 
út í tjörnina á sama stað því við það getur botninn raskast og gruggað 
vatnið og lífverurnar orðið fyrir tjóni. Nemendur eiga einnig að skoða 
þær plöntur sem lifa við tjarnarbakkann, greina þær og taka sýni af þeim 
sem skoða þarf betur. Best er að hafa bréfpoka til þess að safna 
plöntusýnum í og tína plöntur með blómum á til þess að auðveldara sé að 
greina þær. Nemendur geta einnig tekið ljósmyndir af plöntunum sem 
þeir geta nýtt í úrvinnslu eftir könnunarleiðangurinn. 

Nemendur í hópnum skipta með sér verkum og skila inn skýrslu til 
kennara í lok tímans.110 Gott er að nemendur hafi myndavélar. Oft getur 
það hjálpað nemendum að rifja upp útikennsluna fari úrvinnsla hennar 
fram síðar.  

Heimavinna: Lesa kafla 5.1 bls. 88 - 94 í kennslubókinni Einkenni 
lífvera. 

Könnunarleiðangur 

Áætlaður kennslutími: 80 mín.  

Markmið: 1, 2, 3, 6, 8, 9 og 10. 

Gögn: Fyrir hvern hóp þarf: kort af Ástjörn,111 háfa, krukkur, 
stækkunargler, vinnuspjöld fyrir dýr, plöntur og fugla, fötu, poka, ílát 
fyrir sýni, bursta, merkimiða yfir sýnisílát, áldós áfasta á löngu skafti, 
kíki og plöntu- og fuglahandbók. Minnið nemendur einnig á að mæta í 
stígvélum. 

                                                      
110 Fylgiskjal 5 
111 Fylgiskjal 9 
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Framkvæmd: Farið er með nemendur niður að Ástjörn. Hóparnir velja 
sér stað með aðstoð kennara til þess að taka sýni úr vatninu og styðjast 
við undirbúningsblað við sýnatöku. Nemendur merkja inn á kortið sitt 
hvar sýnin voru tekin. Nemendur kanna hvaða fugla112 þeir sjá við vatnið 
og merkja inn á verkefnablaðið sitt hvar þeir halda sig einna helst. 
Nemendur greina einnig helstu plöntur sem eru við vatnið. Þar sem 
tjarnarbakkinn er annars vegar votlendi og hins vegar hraun þurfa 
nemendur að taka sýni og greina plöntur á báðum stöðum. Kennari þarf 
að vera vakandi fyrir því að nemendur gangi vel um svæðið. Hlutverk 
kennarans á þessu þrepi er að fylgjast með nemendum, hlusta á samræður 
þeirra og hvetja þá til þess að vinna saman. Kennari spyr nemendur 
spurninga um rannsóknir þeirra til þess að átta sig á hugsun þeirra og 
skilningi. Þegar komið er aftur upp í skólann ganga nemendur frá sýnum 
á viðeigandi stað. Gott er að geyma sýnin í ísskáp ef það er möguleiki. 

Sjálfsmat: Nemendur skrifa í vinnubókina sína.113 

Heimavinna: Nemendur lesa kafla 5.1, bls. 94  – 101. 

Koma í skilning um 
Áætlaður kennslutími: 120 mín. 

Markmið 1, 3, 5, 6, 9 og 10. 

Gögn:Kort af Ástjörn, vinnublað fyrir hugtakakort, vinnuspjöld með 
fuglum, smádýrum og plöntum. 

Framkvæmd: Kennari setur upp mynd af Ástjörn. Til þess að opna 
umræðuna getur kennari spurt nemendur hvað þeir telji að fuglarnir séu 
að sækjast í við Ástjörn. Kennari fær einnig nemendur til þess að segja 
frá sinni upplifun af könnunarleiðangrinum. Kennari fer svo yfir þau 
hugtök sem tengjast hugtakinu vistkerfi og nemendur eiga að leggja 
áherslu á. Má þar nefna hugtök eins og stofn, líffélög, kjörbýli, sess, 
ljóstillífun, samlíf, frumframleiðendur, neytendur, fæðuhlekkur, 
fæðukeðjur, fæðuvefur, búsvæði og verkaskipting lífvera.114 Leggja skal 
áherslu á tengsl í náttúrunni, bæði milli lífvera og einnig milli lífvera og 

                                                      
112 Einnig er hægt að hafa sér fuglaskoðunarferð, sjá verkefni Fuglaskoðun í 

kafla 9.7. 
113 Fylgiskjal 4 
114 Frekari upplýsinga má finna í kafla 10 Ítarefni 
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umhverfisins. Þessi hugtök eiga nemendur svo að hafa í huga við frekari 
rannsóknir á lífríkinu í/við Ástjörn og kunna skil á að verkefni loknu. 

Á þessu þrepi er áhersla á umræður en ekki fyrirlestur. Hafa skal ýmsar 
myndir115 af þeim lífverum sem lifa í og við Ástjörn til þess að vísa í 
þegar á við í samræðunum. Hvetja skal nemendur til þess að taka þátt. 
Leggja skal áherslu á tengsl í vistkerfinu þar sem milli lífvera ríkir mikil 
samkeppni um takmörkuð lífsgæði sem lífverum er nauðsynlegt, 
s.s.búsvæði, fæði og vatn. Samkeppni er ekki bara á milli dýra heldur 
einnig milla plantna, s.s samkeppni um sólarljós. Biðjið nemendur að 
nefna dæmi um lífverur við Ástjörn sem eru í samkeppni. 

Samlíf byggist á tengslum milli tveggja lífvera og er til hagsbóta fyrir 
annan aðilann eða báða. Til eru þrjár tegundir sem eru gistilíf, sníkjulíf og 
samhjálp. Í gistilífi hagnast annar aðilinn að tengslunum en hinn hvorki 
skaðast né hefur hag af. Samhjálp er til hagsbóta fyrir báða aðila og getur 
verið lífsnauðsynlegt hjá sumum lífverum. Í sníkjulífi ber önnur lífveran 
hreinlega skaða af sambandinu. Aðilinn sem hagnast kallast sníkill en sá 
sem ber skaða af kallast hýsill. Biðjið nemendur að velta þessu fyrir sér 
og reyna koma með dæmi. 

Hugtakakort: Að lokinni umræðu kynnið fyrir nemendum gerð 
hugtakakorta.116 Ef nemendur eru vanir því að nota hugtakakort þá er nóg 
að gefa þeim upp grunnhugtökin sem þeir raða saman sjálfir. Ef þeir eru 
það ekki er hentugast að láta þá fá blað (A3) með grunnhugtökum sem 
búið er að tengja saman. 

Kennari fær nemendur til þess að hjálpa sér við að skrifa upp á töflu þau 
hugtök sem fjallað var um í tímanum og nemendur vinna í hópum og 
útbúa hugtakakort úr þeim. Þegar um það bil 10 - 15 mínútur eru eftir af 
tímanum er gott að fara munnlega yfir kortin með nemendunum. Fáið þá 
til þess að útskýra tengslin og nefna dæmi máli sínu til stuðnings. 
Athugið að það er ekki til nein ein rétt uppsetning af kortunum en þó þarf 
að huga að tengingar milli hugtaka séu rökréttar. Hugtakakortin geta 
verið hluti af námsmati. 

  

                                                      
115 Finna má myndir af helstu lífverum í kafla 10 Ítarefni 
116 Fylgiskjal 6 og upplýsingar um gerð hugtakakorts eru að finna í kafla 10.1 

Skilgreiningar á hugtökum 
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Kafað dýpra 

Áætlaður kennslutími: 80 mín.  

Markmið: 1, 3, 6 og 10. 

Gögn: Víðsjá, stækkunargler, smásjá, greiningalyklar um dýr, 
plöntuhandbók, fuglahandbók, vinnublöð117 og skriffæri.  

Framkvæmd: Nemendur vinna í hópum og eiga að greina þær lífverur 
sem þeir sáu við/í Ástjörn. Nemendur fá aðgang að smásjá, víðsjá, 
stækkunargleri og handbókum en fá svolítið frjálsar hendur við 
framkvæmd og  eiga að leita sjálfir eftir þeim gögnum sem þeir þurfa. 
Sumum nemendum gæti þurft að leiðbeina betur (þessa vinnu er hægt að 
móta betur ef nemendur eru ekki vanir slíkum vinnubrögðum).  

Smásjá: Dropi úr Ástjörn er settur á smásjárgler, þekjugler sett yfir og 
það síðan sett undir smásjána. Byrjað er ávallt á minnstu stækkun og 
fókus náð áður en stækkað er frekar. Tilgangurinn er að nemendur skoði 
þær lífverur sem ekki er hægt að sjá með berum augum, s.s. frumdýr, 
þörunga og bakteríur. Segja þarf nemendum að erfitt getur verið að átta 
sig á hvaða tegundir þeir sjá en mikilvægt sé að þeir átti sig á því að 
þessar lífverur eru til og séu hluti vistkerfisins í tjörninni.  

Viðsjá: Í vettvangsferðinni tók hver hópur sýni á mismunandi stöðum, 
t.d. úr botnleðju, við bakkann, úr miðju vatni og nýta þeir sýnin sín á 
þessari stöð. Tilgangurinn er að greina þær lífverur sem lifa í Ástjörn 
ásamt því að nemendur átti sig á tengslum milli lífvera og þær séu hluti af 
vistkerfi Ástjarnar. Nemendur bæta inn á hugtakakortið sitt hvaða 
tegundir þeir finna. Nemendur styðjast svo við vinnuspjöld með dýrum úr 
Ástjörn til þess að greina á milli tegunda. Þar er einnig að finna frekari 
upplýsingar um hverja lífveru.  

Fuglabækur: Nemendur afla sér frekari upplýsinga um útlit þeirra fugla 
sem þeir sáu, s.s. andfugla og vaðfugla. Hvað eiga tegundirnar 
sameiginlegt? Hvað er það í útliti þeirra sem getur sagt til um 
lifnaðarhætti þeirra?  

Plöntuhandbækur: Nemendur greina helstu plöntur sem þeir sáu við 
Ástjörn. 

Vinna nemenda: Nemendur greina þær lífverur sem fundust í og við 
Ástjörn. Þeir svara einnig spurningum í vinnubók. Tilgangur þeirra 

                                                      
117 Fylgiskjal 7 
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spurninga er að fá nemendur til þess að tengja saman þau hugtök sem þeir 
lærðu um á þrepi útskýringar við vistkerfið í Ástjörn. 

Kennari fer yfir þau hugtök sem tengjast vistkerfi með nemendum og í 
þetta skiptið fær hann þá til þess að skilgreina hugtökin í gegnum 
samræður. Gott er að skipta nemendum í hópa þar sem hver hópur ræðir 
sín hugtakakort og fer yfir þau. Gefið nemendum færi á að breyta eða 
bæta við hugtökum telji þeir að eitthvað vanti inn á kortið. 

Heimavinna: Lesa kafla 5.3, bls. 101 - 115. 

Kafað dýpra 

Áætlaður kennslutími: 80 mín.  

Markmið: 1, 6, 7 og 8. 

Gögn: Vinnublað,118 skriffæri og aðgangur að tölvum. 

Framkvæmd: Árið 2010 er ár líffræðilegs fjölbreytileika. Í þessu 
verkefni eiga nemendur að velta fyrir sér til hvers það er gert, hvað þýðir 
það. Hvernig tengist líffræðilegur fjölbreytileiki lífverunum í/við 
Ástjörn.119 

Nemendum er skipt í þriggja manna hópa. Hver hópur aflar sér 
upplýsinga um viðfangsefnið og semur stutta kynningu. Í kynningunni á 
að koma fram hvers virði líffræðilegur fjölbreytileiki sé fyrir Ástjörn og 
hver séu áhrif mannsins á hann.  

Kunnáttan metin 

 Ratleikur um kringum Ástjörn 
Áætlaður kennslutími: 80 mín. 

Markmið: 1, 2, 3, 6, 9 og 10.  

Gögn: Blöð með spurningunum og korti af leiðinni,120 vinnuspjöld með 
plöntum og  

fuglum, handbækur, kíkir, skriffæri, myndavél og aðgangur að tölvu. 

Framkvæmd: Skilningur, viðhorf, þekking og hæfni nemenda á 
viðfangsefninu er metin.  

                                                      
118 Fylgiskjal 11 
119 Sjá meira um  líffræðilegan fjölbreytileika í kafla 10.1 Skilgreiningar á 

hugtökum 
120 Fylgiskjal 8 og 10 
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Nemendur hefja ratleikinn á hraunbreiðunni við Ástjörn. Þar leysa þeir 
fyrsta verkefnið. Nemendur fylgja svo kortinu og leysa verkefnin á 
leiðinni. Nemendur enda svo hringinn í skógræktinni. Að því loknu er 
farið aftur í skólann til frekari úrvinnslu. Nemendur þurfa að aðgang að 
tölvum. Nemendur klára verkefnin í skólanum og skila til kennara. 

Kennari styðst við matsviðmið (rubrik- skala) við mat á vinnuferlinu.121 
Sjálfsmat fer fram eftir útikennslu. 
  

                                                      
121 Fylgiskjal 12 
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Fylgiskjal 1 Kveikja  

-Þernur- 
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Fylgiskjal 2 Kveikjan 

 Vinnubók 

Dagsetning:________________________________________ 

Nafn:_____________________________________________ 

Verkefni dagsins var__________________________________ 

1. Hvaða spurningar um Ástjörn vöknuðu hjá þér í tímanum? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

2. Hvaða lífverur langar þig einna helst að rannsaka við Ástjörn og 
af hverju? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

3. Hvað veistu um vistkerfið við Ástjörn og hvað langar þig til þess 
að vita? Settu fram tvö atriði 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

Heimavinna:___________________________________________ 
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Fylgiskjal 3 Kveikja 
Hver á heima hvar? 

1. Notið vinnuspjöldin um fugla, plöntur og dýr til þess að þið getið 
áttað ykkur á búsvæðum lífveranna svo þið eigið auðveldara með 
að finna þær í útikennslunni. 

2. Skrifið hjá ykkur í dálkana. 

Lífverur í vatninu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lífverur við tjarnarbakkann 
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Fylgiskjal 4 Könnunarleiðangurinn  

Sjálfsmat 

Nafn:_________________________________Dagsetning:_________ 

1. Hvernig gekk að safna sýnum? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

2. Hvað fannst þér skemmtilegast í könnunarleiðangrinum? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

3. Finnst þér nauðsynlegt að þú þekkir helstu lífverur í kringum 
Ástjörn? Rökstyddu svar þitt. 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

4. Skiptir það þig máli að það sé haldið í náttúrulega umhverfið við 
Ástjörn og lífríki þess verndað? Rökstyddu svar þitt? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________ 

5. Finnst þér nauðsynlegt að fara í könnunarleiðangra þegar verið er 
að læra um t.d. fugla, dýr í vatni eða plöntur? Útskýrðu svar þitt 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________ 
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6. Telur þú rétt að banna lausagöngu hunda í kringum tjörnina til 
þess að vernda fuglavarpið? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________ 

7. Mundir þú vilja fara aftur í útikennslu? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

Hvað telur þú þig hafa lært af útikennslunni? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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Fylgiskjal 5 Könnunarleiðangur 

 Verkaskipting í sýnatöku 

Nafn þess 
sem 
framkvæmir 
rannsóknina 

Hvers konar 
rannsókn 

Niðurstaða, ef það 
á við 

Merkið X í 
reitinn þegar 
það er búið 

 Mæla hitastig _____________ °C  

 Mæla sýrustig   

 Mæla 
súrefnismettun 

  

 Fuglaskoðun   

 Plöntutínsla   

 Sýni af 
yfirborði vatns 

  

 Sýni úr 
botnleðju 

  

 Sýni af 
plöntum í 
vatninu 

  

 Merkja inn á 
kort hvar sýnin 
voru tekin úr 
vatni, hvar 
plöntur voru 
teknar og hvar 
fuglar sáust 
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Fylgiskjal 6 Koma í skilning um 

Hugtakakort 

 

Grunnhugtök   Önnur hugtök 

Vistkerfi   Fæðuhlekkur/fæðuhjallar 

Stofn    Samlíf – sníkjulíf, gistilíf og samhjálp 

Samfélög lífvera   Aðlögun og náttúruval 

Fæðukeðjur   Frumframleiðendur 

Verkaskipting lífvera   Neytendur 

Tengsl í vistkerfinu   Rotnun  

    Kjörbýli 

 

Grunnkeðja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Samfélög lífvera 

Vistkerfi 
Stofn 

Fæðukeðjur 

Verkaskipting lífvera 

Tengsl í vistkerfinu 
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Fylgiskjal 7 Kafað dýpra 

 

Dagsetning:________________________________________ 

Nafn:_____________________________________________ 

Verkefni dagsins er:__________________________________ 

1. Nýtið ykkur handbækur, netið, kennslubókina o.fl. 

2. Skrifið skýrslu þar sem eftirfarandi atriði eiga að koma fram. 

a. Hvað stofna lífvera funduð þið í Ástjörn? 

b. Veljið tvær af þeim lífverum. Hvað gerir þær að hæfum 
lífverum til þess að lifa í vatni? 

c. Staðsetjið þær í fæðukeðju. 

d. Hvaða fugla sáuð þið við Ástjörn? 

e. Hvað eiga þessar tegundir sameiginlegt? 

f. Í hvað eru fuglarnir að sækja við Ástjörn? 

g. Hvert er hlutverk/sess þeirra í fæðukeðjunni? 

h. Hverjar eru helstu plönturnar við Ástjörn? 

i. Hvað greinir á milli þeirra tegunda sem lifa í hrauninu og 
þeirra sem lifa í votlendinu? 

 

Heimavinna:______________________________________________ 
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Fylgiskjal 11 Kafað dýpra 

Líffræðilegur fjölbreytileiki 

Svarið í vinnubókina ykkar. 

1. Hvað er líffræðilegur fjölbreytileiki? 

2. Hvers vegna er manninum nauðsynlegt að viðhalda líffræðilegum 
fjölbreytileika? 

3. Hvað er það sem veldur því að tegundum lífvera á jörðinni hefur 
fækkað mjög hratt síðastliðin 50 ár? 

4. Hvað áhrif hefur líffræðilegur fjölbreytileiki á vistkerfi? 

5. Hvaða áhrif getur það haft fyrir vistkerfið í Ástjörn ef tegundum 
þar fækkar? 

6. Hvaða lífverur bera skaða af ef til að mynda öll hornsíli í vatninu 
myndu hverfa? 

7. Hvaða áhrif hefur maðurinn á vistkerfið í/við Ástjörn? 

8. Hvað getið þú gert til þess að draga úr því? 
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Fylgiskjal 8 Kunnáttan metin 

Ratleikur um Ástjörn 

1. Ratleikurinn hefst á hraunbreiðunni milli Ástjarnar og 
íþróttavallarins. 

2. Fylgið kortinu og leysið verkefnin á þeim stað sem merkt er inn á 
kortið. 

3. Úrvinnsla á myndum o.fl. fer fram í skólanum og hópurinn skilar 
einu verkefni saman  

4. Niðurstöður verkefnanna gildir til einkunna. Gangi ykkur vel 

 

1.verkefni. 

a) Hvað einkennir þær plöntur sem eiga kjörbýli á hraunbreiðunni. 

b) Finnið dæmi um samkeppni milli lífvera. Takið mynd og útskýrið 
myndina. 

c) Takið mynd af plöntu sem fjölgar sér með gróum og greinið af 
hvaða tegund hún er. 

 

2.verkefni 

a) Finnið dæmi um plöntur sem einkenna votlendið og takið 
myndir af þeim. 

b) Greinið hvaða tegundir það eru. 

c) Takið mynd sem sýnir lífrænt – ólífrænt. Útskýrið myndina. 
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3.verkefni 

a) Komið ykkur fyrir á góðum stað og notið kíki til þess að skoða 
fuglana. 

b) Nefnið að minnsta kosti þrjár tegundir fugla sem þið sjáið. 

c) Takið mynd af þeim ef möguleiki gefst. 

d) Hvaða sess skipa fuglar í fæðukeðjunni? 

 

4.verkefni 

a) Takið mynd af neytenda og útskýrið hvernig myndin lýsir 
neytenda. 

b) Takið mynd af frumframleiðenda og útskýrið hvernig 
myndin lýsir frumframleiðenda. 

c) Staðsetjið báðar tegundir í orkupíramída. 

 

5.verkefni 

a) Takið mynd sem sýnir samlíf tveggja lífvera og útskýrið 
myndina.  

b) Takið mynd af baráttu lífveru við umhverfið sitt. Lýsið 
myndinni.  

c) Takið mynd sem sýnir lifandi í lífvana umhverfi og útskýrið 
myndina. 

d) Takið mynd af nemendunum í hópnum. 
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Fylgiskjal 12 Kunnáttan metin 

Nöfn hópfélaga:_____________________________________________ 

 
Mjög gott Gott Í lagi 

Þarf að 

bæta 
Athugasemdir 

Vann af áhuga og 
samviskusemi 

     

Vinnur vel með öðrum      

Hlustar á skoðanir 
annarra og tekur tillit til 
þeirra 

     

Skilur hugtakið 
líffræðilegu 
fjölbreytileiki 

     

Getur fjallað um og tekið 
gagnrýna afstöðu til 
siðferðilegra þátta sem 
tengjast umhverfisvernd  

     

Getur nýtt sér handbækur 
við greiningar á plöntum 

     

Áttar sig á mikilvægi 
þess að viðhalda 
líffræðilegum 
fjölbreytileika tegunda 
og vistkerfa 

     

Ber virðingu fyrir 
lífverum og umhverfi 
þeirra 

     

Skilur hvað felst í 
hugtakinu vistkerfi 

     

Setur upp hugtakakortið 
á rökréttan hátt 

     

Setur viðeigandi 
tengingar á milli hugtaka 

     



K
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10 Ítarefni 

Í þessum hluta er að finna efni sem getur komið að góðum notum bæði 
fyrir kennara og nemendur í vinnu á kennsluverkefnunum. Fyrst ber að 
nefna skilgreiningar á ýmsum hugtökum  sem koma fram í 
kennsluverkefnunum og gott að kennari hafi gott vald á. Síðan er farið 
yfir þær lífverur sem búast má við að finna í eða við Ástjörn. Fjallað er 
um útlit og einkenni hverrar lífveru. Einnig fylgja með vinnuspjöld sem 
nemendur geta tekið með sér í vettvangsferðir og að endingu er bent á 
frekara ítarefni, bæði námsbækur, handbækur, vefefni og myndbönd. 
Umfjöllun er skipt niður í nokkra undirkafla, Ástjörn og nágrenni, 
veröldin í vatninu, fuglalíf og plöntur. Upplýsingar um ítarefni og slóðir 
eru gefnar upp jafnóðum en vitað er í heimildir varðandi tiltekin atriði í 
heimildaskrá í lok þessa kafla. 

10.1 Skilgreiningar á hugtökum 

Hugtakakort: Hugtakakort (e.concept mapping) eru notuð til þess að 
hjálpa nemendum að átta sig á tengingum milli hugtaka. Þegar 
hugtakakort eru gerð er byrjað á því að skrifa niður orð sem tengjast 
viðfangsefninu.122 Nemendur flokka þau og setja það orð sem best lýsir 
viðfangsefninu í miðjuna og tengja hin orðin við. Öll orðin eru sett í 
ferhyrninga og tengd saman með línu sem nemendur nota svo til þess að 
skrifa hver tengingin er á milli hugtakanna. Mikilvægt er að nemendur 
skrifi tenginguna á línurnar því án þess hefur kortið lítið gildi. Nemendur 
læra meira af því vegna þess að þeir þurfa að hugsa dýpra um 
viðfangsefnið til þess að geta fundið tengingu á milli hugtakanna. Á 
þessum kortum getur kennarinn séð hvaða hugmyndir nemendurnir hafa 
um viðfangsefnið og getur hafið kennslu með tilliti til forhugmynda 
nemenda sinna. Þegar umfjöllun viðfangsefnisins er lokið geta nemendur 
búið til sitt eigið hugtakakort og borið það saman við kortið sem var 
unnið í upphafi og séð hvað þeir hafa lært. Því geta hugtakakortin bæði 
gegnt hlutverki við skipulagningu kennslunnar og einnig við mat á námi. 
Gott getur verið að láta nemendur vinna að gerð hugtakakorts í hóp þar 
sem það skapar umræður um uppsetningu og tengingu milli orðanna.123 

                                                      
122 (White og Gunstone 1992:18-19) 
123 (Sami:35) 
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Þar sem ekki er til ein rétt útgáfa af hugtakakorti eru oftast margar leiðir 
til þess að tengja hugtökin saman. Því geta hópumræður leitt til þess að 
nemendur þurfi að rökstyðja sínar hugmyndir sem ýtir undir aukinn 
skilning. Ungir nemendur geta einnig gert myndakort þar sem þeir teikna 
í stað þess að skrifa. Einnig er hægt að láta nemendur fá fyrirfram 
ákveðin hugtök á miðum sem nemendur raða saman og mynda tengingar 
á milli. 

Náttúruvísindalæsi: (e. scientific literacy) - Náttúruvísindalæsi er 
þekking og skilningur á vísindalegum hugtökum og ferlum sem nýtast 
einstaklingnum til að taka ákvarðanir, vera þátttakandi í samfélagi, 
menningu þess og framleiðni.124 Það felur einnig í sér sérstaka færni, 
færni til að spyrja og finna svör við spurningum og færni til að lýsa, 
útskýra og segja fyrir um fyrirbæri náttúrunnar. Náttúruvísindalæsi felur 
enn fremur í sér hæfni til að lesa og skilja alþýðlegar greinar um 
náttúruvísindi og taka þátt í umræðum um niðurstöður þeirra. Vísindalæsi 
felur í sér að einstaklingurinn getur greint vísindaleg viðfangsefni sem 
liggja að baki ákvörðunum yfirvalda og látið í ljós skoðanir sem byggja á 
vísindalegum og tæknilegum grunni. 

Náttúrustígur: Er fyrirfram ákveðin leið sem nemendur fara og á 
leiðinni leysa þau ýmis verkefni. 

Náttúrutúlkun (e nature interpretation): „Náttúrutúlkun er ákveðið 
form fræðslu sem leitast við að varpa ljósi á merkingu, skyldleika og 
tengsl hlutanna með „upplifun“ fremur en beinni miðlun staðreynda”.125 
Frekari upplýsingar er að finna af á vef Umhverfisstofnunar: 
http://www.ust.is/media/ljosmyndir/usthusnaedi/Natturutulkun-
fyrirlestur_UST_16.jan2007.pdf. 

Náttúruvernd : Náttúran er uppspretta lífsgæða okkar. Maðurinn lifir 
í og af náttúrunni. Til að stuðla að því að sambýli okkar við náttúruna 
gangi vel þarf að sýna tillitsemi í umgengni við hana. Með aðgát, 
fyrirhyggju og aðgerðum í náttúruvernd má nýta gæði jarðar á sjálfbæran 
hátt. Umhverfisstofnun hefur eftirlit með náttúru landsins og umsjón með 
náttúruverndarsvæðum og hjá þeim má nálgast upplýsingar um ástand 
náttúruverndarsvæða. Einnig hefur stofnunin frumkvæði í 

                                                      
124 Stefán Bergmann (2010)  
125 Skilgreining Freemans Tilden, 1957. Tekið af vef Umhverfisstofnunar 
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náttúruverndarmálum, bendir á hættur fyrir lífríkið og metur ástand 
svæða í óbyggðum. Frekari upplýsinga er að finna á vef 
umhverfisstofnunar: http://www.ust.is/Natturuvernd/. Einnig er að finna 
upplýsingar á vef Landverndar: http://www.landvernd.is/default.asp og 
Náttúruverndarsamtökum Íslands:  
http://www.natturuverndarsamtok.is/default.asp  

Friðlýsing: Ákveðin svæði eru friðlýst vegna þess að mikilvægt er að 
varðveita þau til dæmis vegna landslags, lífríkis eða sérstæðra 
jarðmyndunar. Náttúruvernd er varðveisla lífsgæða þar sem landsvæði 
eru tekin frá og þeim hlíft til framtíðar. Ósnortin náttúra er takmörkuð 
auðlind og fer þverrandi. Með friðlýsingu ætti að vera tryggt að komandi 
kynslóðir hafi aðgang að ósnortinni náttúru. Íslendingar hafa friðlýst 
rösklega 90 svæði skv. lögum um náttúruvernd.126 Þessi svæði eru lýst 
sem þjóðgarðar, friðlönd, náttúruvætti eða fólkvangar. Upplýsinga er að 
finna á  vef Náttúruverndar: http://www.ust.is/Natturuvernd/Fridlysingar/ 

Aðlögun: Þær breytingar sem koma fram hjá lífverum við þróun og 
valda því að þær falla betur að umhverfi sínu en ella nefnist náttúruval. 
Heildarniðurstaðan af náttúruvalinu verður sú að atferli og líkamlegir 
eiginleikar hverrar tegundar breytist oftast á löngum tíma. Þetta ferli 
kallast aðlögun. 

Búsvæði/kjörbýli: Er sá staður sem lífverur eiga að heimkynnum 
sínum. Þar finnur lífveran skjól og fæðu. Ef kjörbýli lífverunnar er vitað 
er auðveldara að finna hana.127 

Frumframleiðendur: Blábakteríur, plöntur (blómplöntur og 
byrkningar), þörungar og fléttur framleiða eigin fæðuefni sem þær þurfa 
til eigin nota með ferli sem kallast ljóstillífun. Þessar lífverur beisla 
sólarorkuna til þess að framleiða fæðu úr koltvísýringi og vatni og því 
kallast lífverurnar frumframleiðendur. 

Fæðukeðjur og fæðuvefir: Fæðukeðja lýsir því hvernig mismunandi 
hópar lífvera afla sér fæðu og þar með orku. Plöntur og aðrir 
frumframleiðendur eru fyrsti hlekkurinn, síðan koma þau dýr sem lifa á 

                                                      
126 Stjórnvöld hafi gengið gegn friðlýsingu svæða þegar ríkir hagsmunir eru fyrir 

hendi, sjá slóð: http://www.vatnajokulsthjodgardur.is/vert-ad-sja/helstu-

stadir/austursvaedi/kringilsarrani/nr/26 
127 (Hurd o.fl., 1996:93) 
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þeim og mynda annan hlekk (1 stigs neytendur) og þau dýr sem éta þau 
mynda þriðja hlekkinn (2. stigs neytendur) og svo framvegis. Í sumum 
fæðukeðjum eru enn fleiri stig. Fæðuvefur er svo gerður úr mörgum 
fæðukeðjum sem finna má í hverju vistkerfi og tengjast saman. Á 
myndinni hér til hliðar má sjá fæðuvef sem gerður er úr mörgum 
fæðukeðjum. 

Fæðupíramídi (orka): Lýsir því orkumagni sem býr í hverjum hlekk 
fæðukeðjunnar. Neðst í píramídanum og jafnframt orkumesta hjallanum 
(hlekknum) eru frumframleiðendur, því næst taka við 1. stigs neytendur, 
svo 2.stig neytendur o. frv. Hjallarnir mjókka eftir því sem ofar dregur 
því minni orka verður til ráðstöfunar fyrir lífverurnar í viðkomandi hjalla 
vegna orkutaps sem verður milli hjallana. 

Gróðurkort: Gefa mynd af þeim gróðursvæðum sem finna má og 
stærð hvers svæðis. Lesa má af gróðurkorti af svæðinu við Ástjörn að 
svæðið skiptist einna helst í mosagróður, mólendi, votlendi og vallendi. 
Einnig er að finna ofan við tjörnina ræktað land sem skógræktarfélag 
Hafnarfjarðar hefur séð um.  

Holt og móar: Eru svæði þar sem lávaxinn gróður er ríkjandi. 
Skiptast í grasmóa, lyngmóa og mosaþembu. Vestan við Ástjörn er bæði 
að finna mosagróður og lyngmóa á hraunbreiðunni. Einnig tekur mólendi 
við af votlendinu umhverfis tjörnina.  

Hringrásir: Vatnið í tjörnum er tiltölulega einangraður heimur og 
lífið í hverri tjörn er meira eða minna sjálfstæð heild sem er sjálfri sér 
næg um hvað eina sem þarf til framfærslu lífveranna.128 Tjarnir eru 
vistkerfi sem byggist á því að næringarefnin eru á stöðugri hringrás frá 
einni lífveru til annarrar. Til dæmis má nefna að hornsíli lifa á 
krabbadýrum og lirfum sem aftur lifa á smærri dýrum eða ljóstillífandi 
lífverum eins og þörungum og háplöntum sem þurfa auk sólarinnar, 
koltvísýring og ólífræn efnasambönd til að mynda lífræn efni. Ólífrænu 
efnin myndast við rotnun dauðra jurta eða dýra sem sveppir og gerlar 
valda og nærast jafnframt á en þannig tengist næringarhringurinn 
saman.129 Úrgangur einnar lífveru er næring fyrir aðra og því má segja að 
lífverurnar í vatninu séu háðar hver annarri og mynda hringrás 

                                                      
128 (Helgi Hallgrímsson, 1990:41) 
129 (Helgi Hallgrímsson, 1990:47) 
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næringarefna. Ef einn liður í hringrásinni hverfur eða verður fyrir hnjaski 
getur hætta skapast fyrir allt vistkerfið. Því þarf að taka tillit til allra 
lífveranna sem mynda vistkerfið, stórra og smárra og umhverfinu sem 
þær eru staðsettar í þegar fjallað er um vistkerfið með nemendum.  

Kjarr- og skóglendi: Á skógræktarsvæðinu má finna ýmsar tegurnir 
trjáa og runna og einnig annan gróður. Lauftrén missa laufin á haustin en 
flest barrtré eru sígræn allt árið um kring. 

Líffélag: Lifandi hluti hvers vistkerfis, það eru allar þær fjölmörgu og 
margvíslegu lífverur sem lifa á tilteknu svæði.130 Ef Ástjörn er tekin sem 
dæmi þá eru öll smádýrin, plönturnar, fiskarnir og fuglarnir við vatnið 
líffélag þessa tiltekna svæðis. 

Líffræðileg fjölbreytni (e.biodiversity): Árið 2010 er samþykkt af 
Sameinuðu Þjóðunum sem alþjóðlegt ár líffræðilegrar fjölbreytni. 
Líffræðileg fjölbreytni felur í sér alla fjölbreytni plantna, dýra og annarra 
lífvera sem og fjölbreytni vistkerfa og erfðafræðilega fjölbreytni innan 
tegunda. Mannkynið er sjálft hluti af líffræðilegum fjölbreytileika og 
tilvera okkar væri óhugsandi án þess. Gæði lífs, efnahagsleg 
samkeppnishæfni, atvinna og öruggi eru öll háð þessum náttúrulega 
höfuðstól. Líffræðileg fjölbreytni er nauðsynleg fyrir ,, þjónustu 
vistkerfa", sem er fyrst og fremst fólgin í hringrás efna. Loftslag jarðar 
gæði vatns og lofts, jarðvegsfrjósemi og framleiðsla á fæðu, eldsneyti, 
o.fl. er allt háð því að ferlar vistkerfa truflist ekki. Fjölbreytnin er 
nauðsynleg til að viðhalda langtíma hagkvæmni landbúnaðar og 
fiskveiða, og er grunnurinn að mörgum iðnaðarferlum og framleiðslu á 
nýjum lyfjum. Útdauði tegunda í heiminum á sér stað með ógnvænlegum 
hraða og er tap á líffræðilegri fjölbreytni að mestu leyti af mannavöldum. 
Úttekt SÞ á vistkerfum frá árinu 2005 gaf til kynna að athafnir manna á 
síðastliðnum 50 árum hefðu breytt vistkerfum jarðar meira en á nokkru 
öðru skeiði í sögu mannkynsins. Þær ástæður sem vega mest í þessu 
samhengi eru meðal annars eyðing búsvæða, ágengar framandi tegundir, 
ósjálfbær nýting náttúruauðlinda, loftslagsbreytingar og mengun. Árið 
2001 samþykktu leiðtogar Evrópu að vinna gegn fækkun tegunda fyrir 
árið 2010. Frekari upplýsingar má fá á vef umhverfisstofnunar 
http://www.ust.is/Natturuvernd/liffraedilegfjolbreytni/. Einnig er að finna 
upplýsingar á http://www.eea.europa.eu/is/themes/biodiversity/about-
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biodiversity. Þar er að finna myndband um líffræðilegan fjölbreytileika (á 
ensku) sem hægt væri að nýta í kennslu, slóð 
http://www.eea.europa.eu/is/themes/biodiversity/intro.  

Lífvana / ólífrænt umhverfi: Allt það sem er í umhverfinu sem er 
ekki lifandi, til dæmis vatn, ólífræn næringarefni, steinar o.fl.131 Lífverur 
hafa áhrif á lífvana umhverfi sitt og öfugt. 

Ljóstillífun: Lífverur sem ljóstillífa hafa þann hæfileika að nýta sér 
sólarljósið til þess að framleiða fæðu til eigin nota. Þær taka til sín 
koltvíoxíð (CO2) úr andrúmsloftinu og vatn (H2O) og með hjálp orkunnar 
frá sólinni búa þær til glúkósa (C6 H12O6) og súrefni (O2) sem er þó 
aukaafurð ferilsins. Glúkósann nýta lífverurnar sjálfar til viðhalds og 
vaxtar en súrefnið gefa þær frá sér og fer það út í andrúmsloftið.  

Neytendur: Lífverur sem beint eða óbeint nærast á 
frumframleiðendum.132 Til dæmis eru hornsíli neytendur þar sem þeir lifa 
á ýmsum smádýrum, t.d. mýlirfum. 

Samfélög : Lífverur búa saman í samfélögum í náttúrunni og gegna 
lífverurnar mismunandi hlutverki. Margir stofnar mismunandi lífvera 
mynda samfélög. 

Sjálfbær þróun: Þetta hugtak má rekja til ársins 1987 þegar það kom 
fyrst fram í skýrslu sem kennd er við Gro Harlem Brundland, þáverandi 
forsætisráðherra Noregs.133 Hugtakið sjálfbær þróun má skilgreina á 
eftirfarandi hátt: Með hugtakinu sjálfbær þróun er átt við að núlifandi 
kynslóðir skili jörðinni til komandi kynslóða í því ástandi að möguleikar 
þeirra til að fullnægja þörfum sínum og væntingum séu ekki minni en 
núlifandi kynslóða. Sjálfbær þróun er byggð á þremur megin stoðum, 
félagslegri velferð og jöfnuð, efnahagsvexti og að síðustu 
umhverfisvernd. Í sérhverju verkefni þar sem þetta hugtak er haft að 
leiðarljósi skal ávallt huga að öllum þremur stoðunum. Dagskrá 21 er 
framkvæmdaráætlun um sjálfbæra þróun og Staðardagskrá 21 er 
samskonar áætlun fyrir sveitarfélögin. Frekari upplýsingar um sjálfbæra 
þróun er til dæmis að finna á vef sveitarfélagana 
http://www.samband.is/template1.asp?Id=748&sid=133, á vef 
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133 (Margrét Júlía Rafnsdóttir:2005:59) 
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umhverfisráðuneytisins 
http://www.umhverfisraduneyti.is/raduneyti/verkefni/sjalfbaerthroun/ og 
á vísindavefnum http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=1840  

Stofn: Er hópur lífvera af sömu tegund sem lifir á afmörkuðu svæði.134 
Til dæmis eru öll hornsílin sem lifa í Ástjörn einn stofn.  

Tegund: Lífverur sömu tegundar geta æxlast saman og eignast frjó 
afkvæmi. 

Umhverfi mannsins: Skilgreina má umhverfi sem allt það sem er í 
kringum manninn, náttúra, manngert umhverfi og aðstæður.  

Valllendi: Er einnig kallað graslendi. Það er að finna sitthvoru megin 
við skógræktina ofan við Ástjörn. Graslendi eru gróðursamfélög þar sem 
grös eru ríkjandi en þar vex einnig annar fjölbreyttur gróður. Þau eru oft 
þurrir balar eða brekkur, getur bæði verið slétt svæði og þúfur. Til sveita 
eru valllendin nýtt sem beitarlönd.  

Verkaskipting lífvera – Í samfélagi lífvera er verkaskipting á milli 
stofna lífvera. Talað er um að hver tegund hafi sitt hlutverk eða sess. Ef 
við ímyndum okkur að samfélag sé eins og vél þá hafa allir hlutarnir 
ákveðið hlutverk svo vélin virki sem heild.135 Hlutverk plöntu og þörunga 
er að búa til fæðu með aðstoð sólar og nefnist það frumframleiðendur. 
Dýrin neyta svo ýmist plantna eða annarra dýra og nefnast þá neytendur. 
Svo eru sundrendur/rotverur sem nærast á líkamsleifum annarra lífvera. 
Það eru til dæmis bakteríur og sveppir.  

Vistfræði: Fræðigrein sem fjallar um samskipti lífvera innbyrðis og 
hvernig þær tengjast umhverfi sínu. Einnig er fjallað um ýmsar breytingar 
sem eiga sér stað í umhverfinu og reynt að varpa ljósi á hvaða áhrif þær 
hafa. 

Vistkerfi: Allar lífverur á tilteknu búsvæði auk búsvæðisins sjálfs, 
þ.e. bæði lífverur og lífvana umhverfi.136 Lífverur tengjast innbyrðist og 
tengjast ólífrænu umhverfi sínu. Vistkerfi getur verið örsmátt, jafnvel 
vatnsdropi eða tjörn. Þar á sér stað stöðug hringrás næringarefna og 

                                                      
134 (Hurd, 1996:91) 
135 Rétt er að benda á að enginn ræður ríkjum þarna og enginn er við 

stjórnvölinn. Alltaf þarf að gæta að orðavali og framsetningu til að börnin fái 

ekki ranghugmyndir um slíkt.  
136 (Hurd, 1996:91) 



Kennsluverkefni  Náttúrufræði og umhverfismennt 

240 

orkuflæði milli hlekkja í fæðukeðju þess. Vistkerfi taka einnig sífelldum 
breytingum þar sem lífverur aðlagast breyttum aðstæðum. Lífverum 
vegnar vel sem eru mjög færar um að aðlagast breyttum aðstæðum. 

Votlendi: Með votlendi er átt við leirur, ár, mýrar, tjarnir, vötn og 
flóa.Votlendi eru mikilvæg búsvæði margra lífvera s.s. fugla, smádýra, 
fiska og plantna. Votlendi er einnig forðabúr fyrir vatn. Vatn er 
grunnforsenda fyrir líf og gerir manninum mögulegt að nýta landið. 
Svæði án vatns eru oft mjög hrjóstrug og jafnvel óbyggileg Votlendi 
hefur víða verið eytt á Íslandi og landið tekið til annarra nota, s.s. 
ræktunar eða undir mannvirki. Votlendi eru mikilvægar náttúruauðlindir 
og forsenda fyrir ríkulegu og fjölbreyttu gróðurfari og dýralífi. Mikil 
framleiðni er á lífrænum efnum í votlendi og svæðin eru einnig 
uppvaxtarsvæði fjölda tegunda s.s. flórgoðans.Nokkuð er um votlendi 
kringum Ástjörn. Í bókinni Íslensk votlendi sem er safn 25 greina, er 
meðal annars að finna tvær greinar um sem fjalla um áhrif 
umhverfisbreytinga á flórgoða.137 Frekari upplýsingar um votlendi má 
finna á vefsíðunni Endurheimt votlendis http://www.rala.is/votlendi/-
umvefinn.htm, Nytjaland http://www.nytjaland.is/landbunadur-
/wgrala.nsf/key2/votlendi.html eða í Ramsarsamningurinn og 
votlendissvæði á Norðurlöndunum, www.ramsar.org. 

10.2 Ástjörn og nánasta umhverfi 

Ástjörn er 4,71 hektara (ha) tjörn sem staðsett er í kvos vestan undir 
Ásfjalli í Hafnarfjarðarbæ.138 Dýra- og gróðurlíf við og í Ástjörn er mjög 
auðugt og má segja að Ástjörn sé einstætt náttúrufyrirbæri sem á sér enga 
hliðstæðu á öllu höfuðborgarsvæðinu, þar sem er um að ræða votlendi í 
nágrenni þéttbýlis. Einnig er þar að finna eina flórgoðavarpið á 
Suðvesturlandi. Bakkar tjarnarinnar eru votlendi og það er einnig stórt 
mýrarstykki norðvestan við hana og er mýrlendið samtals 8,46 ha að 
stærð. Tvö gömul tún standa norðan tjarnarinnar. Upp frá votlendinu taka 
við grýttir móar og hefur verið plantað trjám bæði norðan og austan 
megin við tjörnina.  

                                                      
137 (Arnþór Garðarsson, 1998) 
138 (Gunnar Ólafsson og Guðríður Þórðardóttir:1998). 
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Ástjörn er uppistöðulón sem myndaðist vegna hraunsins sem lokaði 
fyrir afrennsli vatnsins úr dalkvosinni sem tjörnin er staðsett í. Einkenni 
þess háttar tjarna er að þær eru oft vogskornar og tiltölulega næringarríkar 
og á það við um Ástjörn. Vatnasvið tjarnarinnar er lítið og gegnumrennsli 
mjög hægt og því er tjörnin viðkvæm fyrir mengandi efnum. Í rannsókn 
sem framkvæmd var árið 2001 fundust ekki merki um efnamengun.139 
Það rennur ekki vatn úr Ástjörn á yfirborðinu en það rennur til sjávar 
undir hraunið vestan við tjörnina. Hraunið í kringum tjörnina er dæmigert 
helluhraun, með ávölum sprungum. Áætlað er að Ástjörn hafi myndast 
fyrir um það bil 2000 árum.  

Gróska botndýralífs er í meðallagi hvað varðar þéttleika miðað við 
önnur vötn og tjarnir en sker sig þó úr að einu leyti.140 Lítið er um 
krabbadýr í Ástjörn en í stað þeirra er mikið um rörána og blóðmaðka 
(blóðsugur). Hornsíli eru mjög algeng í tjörninni og þéttleiki þeirra er 
mikill og má telja að mergð þeirra hafi haft áhrif á þéttleika annarra 
smádýra. Einnig er áferð botnsins frekar gróf vegna mikillar gróðurþekju 
og þá sérstaklega tjarnalauks. Það er ólíkt öðrum tjörnum því venjulega 
eru botnar fíngerðir og mjúkir af völdum setefna.141 

Fjöldi hornsíla í tjörninni og fjöldi fugla við tjörnina gefa til kynna að 
framleiðsla á lífrænum efnum í tjörninni sé talsverð en fremur lítill 
þéttleiki smádýra gefur til kynna hraðan orkuflutning á milli 
fæðuþrepa.142 

Vegna sérstöðu sinnar var Ástjörn og svæðið í kringum hana friðlýst 
árið 1978 og árið 1996 var verndarsvæðið umhverfis tjörnina stækkað 
með stofnun fólksvagns við tjörnina sem nú nær yfir um 26 ha svæði. 
Umhverfisnefnd Hafnarfjarðar hefur umsjón með friðlandinu og annast 
stjórn og eftirlit með fólkvanginum. Á varptíma, frá 1. maí – 15. júlí, er 
öll umferð um svæðið óheimil. Þó er leyfilegt að ganga umhverfs tjörnina 
á þar til gerðum göngustíg en lausaganga hunda og katta er stranglega 
bönnuð. Um svæðið gilda eftirfarandi reglur. 143 

                                                      
139 (Hilmar J. Malmquist, Erlín E. Jóhannsdóttir og Finnur Ingimarsson, 2001) 
140 (Sama rit, 2001) 
141 (Sama rit, 2001) 
142 (Hilmar J. Malmquist o.fl., 2001) 
143 (Birgir Thorlacius 2002) 
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1. Mannvirkjagerð og jarðrask allt er bannað án leyfis.  

2. Óheimilt er að breyta náttúrulegu vatnsborði Ástjarnar, svo og að 
losa á vatnasviði hennar efni sem skaðað geta gróður eða dýralíf á 
svæðinu.  

3. Gangandi fólki er heimil för um svæðið.  

4. Öllum er skylt að ganga vel og hreinlega um friðlandið.  

5. Bannað er að skerða gróður, trufla dýralíf, skaða varp og fara um 
friðlandið með skotvopn.  

10.3 Hópar dýra sem lifa í og við Ástjörn 

Hér kemur fram hvaða dýr má búast við að finna í Ástjörn, hvar þau eru 
og upplýsingar um þau. Samkvæmt rannsóknum sem unnar voru á lífríki 
Ástjarnar voru flestar tegundir að finna í maí frekar en mars eða 
september.144 Eftirfarandi upplýsingar eru að finna í bókinni Veröldin í 
vatninu,145 Lífríkið í fersku vatni146eða Lifandi veröld.147 Öll dýrin sem 
eru hryggleysingjar fyrir utan hornsílin sem eru hryggdýr. 

Bakteríur er minnstu lífverurnar og eru ekki sýnilegar berum augun. 
Þær eru einfrumungar og tilheyra ríki dreifkjörnunga sem er fjölmennasta 
ríkið. Mikið er um bakteríur í vatni og lifa þær á því að brjóta niður lífræn 
efni (úrgang) í einfaldari efnasambönd (rotnun). Með því breyta 
bakteríurnar úrganginum í næringu fyrir þörunga og vatnaplöntur. 
Bakteríur eru fæða fyrir til dæmis frumdýr (frumverur). Vegna smæðar 
sinnar vekja þær ekki mikla eftirtekt en þörf er að nefna þær og ræða við 
nemendur þar sem þær eru hluti af hringrásinni.  

Þörungar: Flestir vatnsþörungar eru það smávaxnir að þörf er á 
smásjá til þess að skoða þá. Þörungar hafa grænukorn sem gerir þeim 
kleift að ljóstillífa. Það eru bæði til einfrumungar og fjölfrumungar. 
Einfrumungar eru ekki sýnilegir með berum augum. Fjölfrumungarnir eru 
oftast þráðlaga en svo grannir að mannsaugað greinir þá ekki. Hins vegar 
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verða þeir oft sýnilegir þegar margir koma saman og mynda oft það sem 
kallast slý. Skoða þarf flesta þörunga með smásjá. Þörungar geta valdið 
ofauðgun í vatni. Ofauðgun verður þegar þörungum fjölgar mikið vegna 
mikils magns af næringarefnum og annarra hagstæðra skilyrða í vatninu. 
Þegar þörungarnir deyja og rotna getur súrefnið eyðst um of í vatninu og 
skaðað lífverurnar sem lifa nærri. Ofauðgun getur verið af mannavöldum, 
t.d. þegar úrgangsefnum er skolað í miklu magni ofan í vatn. 

Frumdýr er hópur smásærra ófrumbjarga lífvera sem hafa það 
sameiginlegt að líkami þeirra er ein fruma. Frumdýr eru ekki sýnilega 
berum augum og til þess að skoða þau þarf að notast við smásjá. Frumdýr 
lifa á úrgangi og sum lifa á bakteríum. Frumdýr eru fæða ýmissa 
smákrabba. Helstu tegundir eru svipudýr, slímdýr og ildýr. Í Ástjörn er að 
finna nokkurn fjölda af frumdýrum og vandasamt getur verið að greina á 
milli tegunda. 

Hornsíli er hryggdýr og er algengasta fisktegundin í fersku vatni . 
Hornsílin eru oftast gráleit á lit eða silfurlit, oftast innan við 5 cm að 
lengd. Hornsíli lifa á ýmsum smádýrum í vatninu og má þar nefna 
mýlirfur og krabbadýr. Hængurinn býr til hreiður úr slýi og festir við 
vatnajurtir og þar fer hrygning og frjóvgun fram. Hængurinn gætir síðan 
búsins þar til seiðin geta bjargað sér. Hornsílin er mjög lífseig, þola að 
vera í lofti og þorna í nokkurn tíma, geta bjargað sér í botnleðju ef tjörnin 
frýs eða þornar tímabundið upp. 

Hornsíli eru dæmi um tegund ferskvatnsfiska sem hafa nýtt sér vel 
mikinn fjölbreytileika í búsvæðum hér á Íslandi, þau finnast í sjó, í 
ferskvatni, pollum, ám og lækjum, í heitum lindum, köldum uppsprettum 
og jökulvatni, á hraunbotni, leðjubotni, þar sem gróður er lítill og þar sem 
hann er mikill. Á þeim tíuþúsund árum sem hornsílin hafa lifað á Íslandi 
hafa þau náð að dreifa sér um flest vatnakerfi landsins, aðlagast þeim 
fjölbreytilegu búsvæðum sem þau hafa uppá að bjóða og myndað 
fjölmarga stofna sem allir hafa sín sérkenni, í útliti, lífsögu, atferli, 
lífeðlisfræði o.fl.148 Jafnvel eru dæmi um þrjá stofna hornsíla, breytilega í 
útliti, lífsögu o.fl. í grunnri tjörn sem nær ekki hálfum hektara að 
flatarmáli. Í Vífilstaðavatni er að finna hornsíli með stökkbreytt útlit en 
þau eru án kviðgadda sem þykir mjög sérstakt. 

                                                      
148 (Eik Elfarsdóttir og Bjarni Jónsson, 2007) 
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Aðrar lífverur sem búast má við að finna í Ástjörn koma fram á 
vinnuspjöldunum. Þar er einnig að finna ýmsar upplýsingar um 
lífverurnar. Til frekari upplýsingar er vísað í ým
eftir myndunum. 

10.3.1 Vinnuspjöld með dýrum í Ástjörn

Við greiningu á dýrum sem finna má í Ástjörn er gott að hafa meðferðis 
myndir af þeim dýrum sem búast má við að finna. 

Hornsíli  

Nafn:

Fæða

Lýsing

hryggdýr. 

g. Á vorin býr 

vatnaplöntum

heimsókn og hrygna í kúluhúsið. Hængurinn 

frjóvgar

eru aðalfæða t.d. flórgoðans.

Tjarnatítla 

Nafn

carinata).

Fæða:

Lýsing: 

ofan en ljós

fremur 

er af tjarnatítlum í grunnum og gróðurríkum 

tjörnum líkt og 

frá sér mjög sérkennilegt 

flogið

                                                      
149 Upplýsingarnar á spjöldunum eru unnar upp úr 

(Helgi Hallgrímsson, 1990), Pöddur

efnafræði í Hamarkotslæk og Ástjörn

vefsíðunum Vatnið.is (www.vatnid.is

(Hrefna Sigurjónsdóttir og Snorri Sigurðsson, 2007
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Aðrar lífverur sem búast má við að finna í Ástjörn koma fram á 
vinnuspjöldunum. Þar er einnig að finna ýmsar upplýsingar um 
lífverurnar. Til frekari upplýsingar er vísað í ýmis efni sem er tiltekið á 

dýrum í Ástjörn 

dýrum sem finna má í Ástjörn er gott að hafa meðferðis 
sem búast má við að finna. 149 

Nafn: Hornsíli (Gasterosteus aculeatus). 

Fæða: Rykmýslirfur, röránar og krabbadýr. 

Lýsing: Tilheyra fylkingu seildýra og eru  

hryggdýr. Hornsíli eru um 5 cm löng og 0,9 

g. Á vorin býr hængurinn til kúluhús úr 

vatnaplöntum. Margar hrygnur koma í 

heimsókn og hrygna í kúluhúsið. Hængurinn 

frjóvgar eggin og gætir þeirra vel. Hornsíli 

eru aðalfæða t.d. flórgoðans. 

Nafn: Tjarnatítla (Hemiptera Arctocorisa 

carinata). 

Fæða: Vatnagróður. 

Lýsing: Tilheyrir fylkingu liðdýra, brún að 

ofan en ljós að neðan, um l cm á lengd og 

fremur mjóslegin, með áberandi augu. Mikið 

er af tjarnatítlum í grunnum og gróðurríkum 

tjörnum líkt og Ástjörn. Tjarnatítlan gefur 

frá sér mjög sérkennilegt hljóð og hún getur 

flogið. 

              

Upplýsingarnar á spjöldunum eru unnar upp úr bókunum Veröldin í vatninu 

Pöddur (1989), úr skýrslunni Dýralíf og 

efnafræði í Hamarkotslæk og Ástjörn (Hilmar J. Malmquist, 2001) og af 

www.vatnid.is) og Greiningarlykill um smádýr 

Hrefna Sigurjónsdóttir og Snorri Sigurðsson, 2007).  
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Rykmý 

Nafn

Fæða: 

ýmis smádýr og enn aðrar eru 

dýra

Lýsing: 

framvængi og tvo stutta afturvængi. 

verpir

vatnið þegar það hefur umbreyst af púp

í mý. 

Blóðsuga 

Nafn: 

Fæða: 

og fleiri fugla og sjúga blóð sér til næringar.

Lýsing:

liðorma, 

sogskálar

fimm tegundir af blóðsugum hér á landi, þar 

af eru þrjár sem lifa einkum á öndum og 

öðrum vatnafuglum. Í Ástjörn finnast tvær 

tegundir, 

Þráðormur 

Nafn

Fæða: 

eða dýrum.

Lýsing:

tjörnum. Þráðormar eru litlir að stærð eða frá 

1 og upp í 5 mm. Lögun þeirra er oftast 

nálarlaga

líkami þeirra er ekki 

skriðið eða synt hratt þar sem allar hreyfingar 

þeirra eru snöggar. Ormarnir eru ljósir að lit.
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Nafn: Rykmý (Chironomidae). 

Fæða: Sumar mýflugur eru rándýr, aðrar éta 

ýmis smádýr og enn aðrar eru grotætur (éta 

dýra- og plöntuleifar). 

Lýsing: Tilheyrir fylkingu liðdýra, hefur tvo 

framvængi og tvo stutta afturvængi. Rykmý 

verpir í vatn, lifir þar á lirfustigi en yfirgefur 

vatnið þegar það hefur umbreyst af púpustigi 

mý. Til eru um 80 tegundir 

Nafn: Iglur eða blóðsugur (Hirudinea). 

Fæða: Festa sig á fætur eða gogg anda, gæsa 

og fleiri fugla og sjúga blóð sér til næringar. 

Lýsing: Blóðsugur tilheyra fylkingu 

liðorma, er flatvaxnar og burstalausar með 

sogskálar á báðum endum. Vitað er um 

fimm tegundir af blóðsugum hér á landi, þar 

af eru þrjár sem lifa einkum á öndum og 

öðrum vatnafuglum. Í Ástjörn finnast tvær 

tegundir, snigiligla og ormaigla. 

Nafn: Þráðormur eða nálormar (Nematoda). 

æða: Flestir ormar eru sníkjudýr í jurtum 

eða dýrum. 

Lýsing: Þráðormar lifa aðallega í botnleðju í 

tjörnum. Þráðormar eru litlir að stærð eða frá 

1 og upp í 5 mm. Lögun þeirra er oftast 

nálarlaga og þeir mjókka til beggja enda, 

líkami þeirra er ekki liðskiptur. Þeir geta 

skriðið eða synt hratt þar sem allar hreyfingar 

þeirra eru snöggar. Ormarnir eru ljósir að lit. 
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Vatnafló 

Nafn

finnast í Ástjörn; kúlufló, mánafló, gárafló 

hjálmfló, burstafló, granafló og broddafló. 

Fæða

Lýsing: 

og eru smávaxin 

á lengd. Fjölmargar tegundir eru til og þær 

eru mjög mikilvæg 

hornsíli. Þó að 

auðvelt að grein

stækkunargler notað.

Brunnklukka 

Nafn

bipustulatus)

Fæða: 

mýlirfur.

Lýsing:

tilheyrir fylkingu 

grásvartar að

og vötnum. 

brúnar

vatnskettir

á yfirborð vatnsins til þess að 

Áni 

Nafn

tegundir 

blóðmaðkur.

Fæða: 

rotnandi plöntu

sumir ánar eru rándýr

Lýsing

eru náskyldir ánamaðkinum. Ánar hafa 

nokkur hár á hverjum lið og 

í botninum

bil 5 mm og upp í 6 cm langir, fer eftir 

tegundum.
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Nafn: Vatnaflær (Cladocera). Sex tegundir 

finnast í Ástjörn; kúlufló, mánafló, gárafló 

hjálmfló, burstafló, granafló og broddafló.  

Fæða: Þörungar og frumdýr 

Lýsing: Vatnaflær tilheyra fylkingu liðdýra, 

og eru smávaxin krabbadýr, oftast um 1 mm 

á lengd. Fjölmargar tegundir eru til og þær 

eru mjög mikilvæg fæða fyrir silunga og 

hornsíli. Þó að vatnaflær séu smávaxnar er 

auðvelt að greina þær í tegundir, sé gott 

stækkunargler notað. 

Nafn: Brunnklukkur (Coleoptera, A. 

bipustulatus) 

Fæða: Smávaxin dýr, svo sem vatnaflær og 

mýlirfur. 

Lýsing: Brunnklukkur eru bjöllutegund sem 

tilheyrir fylkingu liðdýra, svartar eða 

grásvartar að lit og lifa sem rándýr í tjörnum 

og vötnum. Lirfur brunnklukkunnar eru 

brúnar að lit, stórar og ormlaga og nefnast 

vatnskettir. Brunnklukkur þurfa að fara upp 

á yfirborð vatnsins til þess að anda. 

Nafn: Ánar (Oligochaeta), aðallega tvær 

tegundir finnast í Ástjörn, röránar og 

blóðmaðkur. 

Fæða: Flestir ánar eru grotætur (éta 

rotnandi plöntu- og dýraleifar eða úrgang) og 

sumir ánar eru rándýr. 

Lýsing: Ánar tilheyrir fylkingu liðorma og 

eru náskyldir ánamaðkinum. Ánar hafa 

nokkur hár á hverjum lið og lifa aðallega á og 

botninum eða í gróðri. Ánar eru um það 

bil 5 mm og upp í 6 cm langir, fer eftir 

tegundum. 



Kennsluverkefni  

Efjuskel 

Nafn

Fæða: 

Lýsing: 

Efjuskel er tvær smá

saman á nokkurs konar 

sem finnst í Ástjörn er aðeins nokkrir 

millimetrar

mjúk

og taugakerfi. Efjuskel er nokkuð 

Ástjörn og heldur sig til á 

Vatnamaur 

Nafn:

Fæða

vatnadýrum (sníkjulíf).

Lýsing:

liðdýra

raun 

í laginu og litlir, ekki nema 1 

lengd. 

blár. Vatnamaurar þurfa ekki að koma upp á 

yfirborðið til þess að 

að finna í 

ungana þeirra krækta á öðru 

Árfætla 

Nafn

Fæða: 

Lýsing: 

fylkingu 

liðskiptur

bolnum. Á höfðinu er tvö sett af 

fremra parið er 

út frá dýrinu líkt og árar ábát. Þeir hafa 

marga 

sunds. 

umhverfisskilyrði eru óhagstæð.

 Náttúrufræði og umhverfismennt 

247 

Nafn: Efjuskeljar/efjuperla (Pisidium )  

Fæða: Síar svif úr vatninu. 

Lýsing: Efjuskel tilheyrir fylkingu lindýra. 

Efjuskel er tvær smávaxnar skeljar fastar 

saman á nokkurs konar bandi. Sú tegund 

sem finnst í Ástjörn er aðeins nokkrir 

millimetrar í þvermál. Inn í skelinni eru 

mjúk líffæri dýrsins, meltingarfæri, tálkn 

og taugakerfi. Efjuskel er nokkuð algeng í 

Ástjörn og heldur sig til á botninum. 

Nafn: Vatnamaurar (Hydracarina). 

Fæða: Eru rándýr sem lifa oftast á öðrum 

vatnadýrum (sníkjulíf). 

Lýsing: Vatnamaurar tilheyra fylkingu 

liðdýra, nánar tiltekið áttfætlum og hafa í 

raun óskiptan bol. Vatnamaurar eru egglaga 

í laginu og litlir, ekki nema 1 – 2 mm á 

lengd. Litur er mjög skær, rauður, grænn eða 

blár. Vatnamaurar þurfa ekki að koma upp á 

yfirborðið til þess að anda. Mest af þeim er 

að finna í jarðveginum en oft má finna 

ungana þeirra krækta á öðru vatnadýri 

Nafn: Árfætlur eða stökkkrebbar (Copepoda) 

Fæða: Þörungar og frumdýr  

Lýsing: Árfætlur eru krabbadýr og tilheyra 

fylkingu liðdýra. Bolur þeirra er aflangur og 

liðskiptur. Þær hafa eitt auga fremst á 

bolnum. Á höfðinu er tvö sett af fálmurum, 

fremra parið er liðskipt og stendur oft þvert 

út frá dýrinu líkt og árar ábát. Þeir hafa 

marga liðskipta fætur sem þeir nýta til 

sunds. Árfætlurnar geta lagst í dvala ef 

umhverfisskilyrði eru óhagstæð. 
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Skelkrebbi 

Nafn

Fæða: 

Lýsing:

krabbadýra (

Ástjörn í september. Búkur þeirra er 

umlukinn 

loki 

eru oftast um 1 mm að stærð og 

lit. Skelkrebbinn heldur sig til í 

og hreyfir sig hægt.

Vorfluga 

Nafn

Fæða: 

smádýrum, jurtaleifum eða kísilþörungum.

Lýsing: 

skordýra. 

og fálmara

sjálfar. Vorflugur eru oftast 

móbrúnar

laufum og stráum í grennd við vatnið. 

flugunnar lifa í vatni, eru dökkar að lit. 

Lirfan býr sé

jurtaleifum

10.3.2 Námsefni um dýr og annað ítarefni

I. Hornsíli: Námsefnið Hornsíli
8. – 10. bekk. Þar er meðal annars fjallað um útlit hornsíla, 
hegðun, óðalsmyndun og hrygningu þeirra. 

Hrefna Sigurjónsdóttir og Ingibjörg Sigtryggsdóttir (1994) 

Námsefni fyrir 8. – 10. bekk. Reykjavík: Ken

II. Hornsíli: Þetta er nýtt námsefni og
bókinni er fjallað um hornsíli, einkenni
hvernig best sé að veiða hornsíli o.fl.

Sólrún Harðardóttir (2010) Hornsíli

III. Lifandi veröld: Þýdd námsbók ætluð nemendum á unglingastigi. 
Í henni er fjallað um ríkin fimm í átta köflum. Efni í þessari bók 
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Nafn: Skelkrebbar (Ostracoda). 

Fæða: Dýra og jurtaleifar. 

Lýsing: Skelkrebbar tilheyra hópi 

krabbadýra (liðdýr). Finnst oftast nær í 

Ástjörn í september. Búkur þeirra er 

umlukinn samlokuskel sem festar eru með 

 að ofan. en gapir að neðan. Krebbarnir 

eru oftast um 1 mm að stærð og gulleitir að 

lit. Skelkrebbinn heldur sig til í botnleðjunni 

og hreyfir sig hægt. 

Nafn: Vorflugur (Trichoptera) 

Fæða: Flugan lifir á plöntum en lirfan á 

smádýrum, jurtaleifum eða kísilþörungum. 

Lýsing: Vorflugur tilheyra fylkingu 

skordýra. Flugurnar hafa fjóra stóra vængi 

fálmara sem eru jafn langir og þær 

sjálfar. Vorflugur eru oftast gulbrúnar eða 

móbrúnar að lit og halda sig mest til á 

laufum og stráum í grennd við vatnið. Lirfur 

flugunnar lifa í vatni, eru dökkar að lit. 

Lirfan býr sér til pípulaga hús, úr 

jurtaleifum sandkornum eða smáskeljum. 

dýr og annað ítarefni 

Hornsíli er ætlað til kennslu í líffræði fyrir 
10. bekk. Þar er meðal annars fjallað um útlit hornsíla, 

hegðun, óðalsmyndun og hrygningu þeirra.  

Hrefna Sigurjónsdóttir og Ingibjörg Sigtryggsdóttir (1994) Hornsíli. 

. Reykjavík: Kennaraháskóli Íslands 

Þetta er nýtt námsefni og kemur út í haust 2010. Í 
bókinni er fjallað um hornsíli, einkenni þeirra, atferli, útlit, 
hvernig best sé að veiða hornsíli o.fl. 

Hornsíli. Kópavogur: Námsgagnastofnun. 

Þýdd námsbók ætluð nemendum á unglingastigi. 
Í henni er fjallað um ríkin fimm í átta köflum. Efni í þessari bók 
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gæti gagnast vel fyrir kennara í undirbúningi fyrir kennslu um 
lífverur í fersku vatni. Sérstaklega er bent á kafla 2 sem fjallar um 
bakteríur, kafla 3 sem fjallar um frumverur og kafla 6 sem fjallar 
um hryggleysingja. 

McLaughlin, C. W., Hurd, D., Snyder, E. B., Matthias, G. F., Wright, J. 

D.og Johnson, S. M. (1999) Lifandi veröld: Almenn náttúruvísindi. 

Hálfdan Ómar Hálfdanarson þýddi og staðfærði. Reykjavík: 

Námsgagnastofnun. 

IV. Lífheimurinn, litróf náttúrunnar: Kennslubók ætluð 
nemendum í unglingadeild. Bókin er væntanleg út haustið 2010. 

Fabricius, S., Holm, F., Mårtensson, R.,  Nilsson, A. og  

Anders Nystrand,  A. (2010). Lífheimurinn, litróf náttúrunnar. 

2010 íslensk þýðing og staðfæring: (Hálfdan Ómar Hálfdanarson, þýð,). 

Kópavogur: Námsgagnastofnun. 

V. Lífríkið í fersku vatni: Námsefnið er ætlað fyrir nemendur á 
miðstigi. Í bókinni er lögð áhersla á vistkerfi í fersku vatni og þá 
þætti sem þar eru að verki. Fjallað er um eiginleika ferskvatns og 
mikilvægi þess í náttúrunni. Einnig er fjallað um þær lífverur sem 
lifa í, á og við vatnið. Í bókinni er einnig að finna góð ráð 
varðandi vettvangsferðir og ýmis tæki og áhöld sem gagnast í 
verklegri vinnu.  

Reynir Bjarnason /Stefán Bergmann endursamdi (1996) Lífríkið í fersku 

vatni. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Bækur 

I. Bjöllur og títlur: Bókin er í bókaflokknum Skoðum náttúruna. 
Þar er meðal annars fjallað um atferli, lífsferla og heimkynni 
bjalla og títla. 

Green, Jen (2006) Bjöllur og títlur. (Gissur Ó Erlingsson þýð ). 

Reykjavík: Skjaldborg 

II. Dulin veröld. Smádýr á Íslandi: Þar er að finna umfjöllun um 
smádýr á Íslandi sem eiga búsvæði við ár, í skógum, á valllendi, 
votlendi o.fl. 

Guðmundur Halldórsson, Oddur Sigurðsson og Erling Ólafsson (2002). 

Dulin veröld. Smádýr á Íslandi. Reykjavík: Mál og Mynd. 
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III. Félagsskordýr: Bókin er í bókaflokknum Skoðum náttúruna. 
Fjallað er meðal annars um starfshætti skordýra, híbýli þeirra og 
æviskeið. 

Green, Jen (2006) Félagsskordýr. (Gissur Ó Erlingsson og Örnólfur 

Thorlacius þýð). Reykjavík: Skjaldborg 

IV. Ferskvatnskerið: Var gefið út af Námsgagnastofnun 1979. Í 
þessu hefti eru settar saman nokkrar ábendingar um viðfangsefni 
fyrir nemendur í rannsóknum á ferskvatni og einnig hvernig hægt 
sé að setja upp ferskvatnsker í skólastofunni til frekari rannsókna. 

Garðar Lárusson (1979) Ferskvatnskerið. Reykjavík: 

Námsgagnastofnun 

V. Pöddur: Í bókinni er að finna ýmsar upplýsingar um smádýr í 
ám, vötnum, skógum, votlendi, flokkun liðdýra sem lifa á Íslandi 
og hvernig safna má og varðveita skordýr. Mæli með þessari bók. 

Hrefna Sigurjónsdóttir og Árni Einarsson (ritstj) (1989) Pöddur. Rit 

Landverndar nr. 9. Reykjavík: Landvernd. 

VI. Veröldin í vatninu:. Í bókinni er fjallað um 550 tegundir sem 
algengt er að finna í ferskvatni. Á blaðsíðu 21-33 er að finna 
góðar upplýsingar um ýmsar athuganir sem hægt er að 
framkvæma í vötnum ásamt leiðbeiningum hvernig sé best staðið 
að söfnun og skoðun vatnalífs.  

Helgi Hallgrímsson (1990) Veröldin í vatninu. Reykjavík: 

Námsgagnastofnun. 

Vefefni 

I. Lífsferlar í náttúrunni, skordýr: Gagnvirkur vefur ætlaður fyrir 
nemendur í 1. – 4.bekk. Þar er að finna upplýsingar og myndir af 
skordýrum. Slóð: 
http://www.namsgagnastofnun.is/lifsfer/skordyr1.html  

II. Könnum saman lóð og mó: Gagnvirt efni sem tekur mið af 
viðfangsefnum ætlað fyrir 10 – 12 ára börn. Þar er fjallað um 
dæmigert lífríki á þurrlendi í umhverfi íslenskar byggða. Síðan er 
samin af Torfa Hjartarsyni, Hrefnu Sigurjónsdóttur og Sólrúnu 
Harðardóttur. Slóð: http://mennta.hi.is/vefir/lautaskoli/  

III. Náttúrufræðistofa Kópavogs: Þar er meðal annars að finna 
umfjöllun um skordýr ásamt fleiri lífverum. Slóð: 
http://www.natkop.is/sflokkar.asp?x=skordyr 
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IV. Náttúrurannsóknarstöðin við Mývatn: Á þessari vefsíður er að 
finna ýmsar upplýsingar um vatnalíf, fugla og gróður sem gæti 
nýst sem ítarefni í umfjöllun um lífríkið við Ástjörn. Slóð: 
http://www3.hi.is/HI//Stofn/Myvatn/isl/homframe.htm 

V. Skordýr: Vefsíða um íslensk skordýr á landi og í vatni. Þar eru 
að finna ýmsar upplýsingar um búsvæði, tegundir og fleira. 
Vefsíðan er hluti af verkefninu vísindin í verki og er 
samvinnuverkefni Rannsóknarráðs Íslands, íslenskra 
rannsóknastofa og grunnskóla. Slóð: 
http://www.ismennt.is/not/hrefnabj/html/forsida.htm 

VI. Greiningarlykill um smádýr: Þar er að finna greiningarlykil um 
smádýr í vatni, landi og í fjörunni. Það fylgja með litmyndir og 
textar með dýrunum. Slóð: 
http://www1.nams.is/smadyr/index.php  

VII. Þingvellir, þjóðgarður: Á þessari vefsíðu er fjallað um 
Þingvallasvæðið, sögu þess og jarðfræði. Einnig má finna þar 
umfjöllun um Þingvallarvatn og lífríki þess. Slóð: 
http://www.thingvellir.is/ 

VIII. Náttúrufræðistofnun Íslands: Þar er að finna ýmsar upplýsingar 
um liðdýr, lindýr og liðorma. Slóð: 
http://www.ni.is/dyralif/smadyr/tegundiroglifshaettir/   

IX. Hvernig geta fuglar fundið ánamaðka í blómabeði eða grasi? 
Grein af Vísindavefnum eftir Jón Má Halldórsson. Slóð: 
http://visindavefur.is/?id=2398 

Myndbönd 

Allir skólar geta fengið frían aðgang að öllum myndböndum 
Námsgagnastofnunar og þær upplýsingar sem fylgja með 
myndböndunum eru teknar af þeim vef. 150 

I. Ár og tjarnir: Fjallað er um ár og vötn og er meðal annars farin 
för niður stórár heimsins og staldrað við í gróskumiklu umhverfi 
við tjarnir og stöðuvötn. Slóð: http://www.nams.is/allt-
namsefni/vorunr/2689 

                                                      
150 http://www.nams.is/allt-

namsefni?ProductCategoryID=&aldursstig=&ProductTypeID=2&q= 
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II. Lífið – náttúran í nýju ljósi: Leitað er svara við spurningum á 
borð við hvernig fíllinn fékk sinn rana og flugfiskarnir vængi. 
Farið er aftur í tímann, til upphafs lífsins á jörðinni og fylgst með 
hvernig þróun hafi átt sér stað á fyrstu einfrumungunum og allt 
upp í risaeðlur og þaðan áfram að fjölbreytilegu dýra- og jurtalífi 
nútímans. Slóð: http://www.nams.is/allt-namsefni/vorunr/2022 

III. Lífsbaráttan – náttúran í nýju ljósi: Skoðað er hvaða skordýr 
það eru sem standa öllum betur í lífsbaráttunni og hvernig ung 
dýr læra að heyja lífsbaráttuna. Fjallað er um það hvernig allar 
lífverur verða að berjast fyrir lífinu, hvort sem þær eru bráðin eða 
rándýrið. Sýndar eru einnig stórfenglegustu brellur náttúrunnar 
og ýmiss konar hjátrú í lífsbaráttu manna. Slóð: 
http://www.nams.is/allt-namsefni/vorunr/2023 

IV. Skordýr – fylgst með þeim vaxa: Þessi mynd sýnir m.a. 
maríubjöllur, fiðrildi, köngulær og engisprettur, hvernig þær vaxa 
og þroskast og takast á við lífið. Slóð: http://www.nams.is/allt-
namsefni/vorunr/1967 

V. Skordýr – náttúran í nýju ljósi: Hvernig vinna vængir skordýra 
og hve stór getur padda orðið? Svar við þessum spurningum og 
fleiri er að finna í þessu myndbandi. Kannaðir eru m.a. lífshætti 
skordýra. Slóð: http://www.nams.is/allt-namsefni/vorunr/1926 

10.4 Almennt um fugla 

Við Ástjörn er líflegt fuglalíf og þar er að finna kjörlendi allmargra 
tegunda. Nokkrar þeirra verpa þar að staðaldri en aðrar hafa þar viðkomu 
þegar þeir koma eða eru að fara frá landinu.151 

Þróunarsaga fugla er ekki einföld og eru fræðimenn ekki á einu máli 
um hvernig skyldleika fugla er háttað.152 Upphaf fugla má rekja aftur á 
miðlífsöld og eru elstu steingervingar sem fundist hafa af fugli, af tegund 

                                                      
151 (Gunnar Ólafsson og Guðríður Þorvarðardóttir, 1998) 
152 Allar upplýsingar um fuglana eru úr bókunum Fuglar í náttúru Íslands 

(Guðmundur Páll Ólafsson, 2006), Íslensku fuglavísir (Jóhann Óli 

Hilmarsson,2003) og af vefsíðunni Fuglavefurinn (Sólrún Harðardóttir, 

2007) 
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sem kallast eðlufugl. Eðlufuglinn var ívið stærri en rjúpa og fiðraður en 
samt á margan hátt ólíkur nútíma fuglinum. 

Talið er að það séu um 8600 tegundir fugla til í heiminum og af þeim 
verpi um það bil 70 tegundir að staðaldri á Íslandi. Allir fuglar eru 
sérhæfðir hver á sinn hátt, bæði hvað varðar líkamsgerð og innri starfsemi 
og hefur hver tegund sín einkenni bæði í hátterni og lífmynstri. Þegar 
fjallað er um náttúrulegt val, en afleiðing þess eru aðlaganir sem koma 
fram bæði í líkamsgerð, starfsemi og hegðun, er nauðsynlegt að átta sig á 
eðli og sérkennum hverrar tegundar. 

Fuglar eru hryggdýr og hafa heitt blóð. Víst er að fuglar og skriðdýr 
eigi sameiginlegan forföður ( í raun eru fuglar af meiði risaeðla) og því 
má í dag finna sameiginleg einkenni með þessum tveimur hópum. 
Hreisturflögur á fótum fugla er talið vera af sama toga og hreistruð húð 
hjá núlifandi skriðdýrum. Einnig verpa báðir þessir hópar eggjum.  

Fjaðrir eru eitt einkenni fugla og eru úr próteini er nefnist hyrn eins 
og til dæmis hár og neglur. Fuglar endurnýja fjaðrir sínar reglulega en 
það er misjafnt eftir tegundum hversu oft á ári það gerist. Hjá sumum 
tegundum þá geta fuglarnir ekki flogið þegar það gerist og er þá talað um 
að þeir séu í sárum eins og til dæmis gerist hjá álftinni. Til eru nokkrar 
tegundir af fjöðrum, s.s. þakfjaðrir, stélfjaðrir, dúnfjaðrir. Fjaðrirnar 
vernda fuglana og veita þeim einangrun fyrir kulda og hita. Einnig eru 
þær vaxhúðaðar og hrinda frá sér vatni. Litur fjaðranna getur verið til 
þess að fela dýrið fyrir rándýrum eða vekja athygli á sér í samkeppni um 
maka. Þær eru vaxbornar hjá langflestum fuglum og hrinda frá sér vatni 
og eru mismunandi að lögun og stærð.  

Fuglar eru vel aðlagaðir að flugi þar sem til dæmis líkami flestra fugla 
er straumlínulagaður og veitir lítið viðnám. Vængir fugla eru ólíkir og 
gerir það fugla að misgóðum flugköppum. Sumir fuglar geta ekki flogið, 
til dæmis nýta mörgæsir vængina til sunds. Flest fuglabein eru gisin að 
innan og eru án mergjar eins og bein annarra hryggdýra eru. Þessi gisnu 
bein létta fuglana og þar með auðveldar þeim flug. Einnig er nokkuð um 
brjósk sem er eðlisléttara en bein.  

Goggur fugla er ólíkur milli tegunda og hlutverk hans líkist hlutverki 
munns og handa hjá manninum. Fjölbreytni goggsins tengist 
lifnaðarháttum og búsvæði dýrsins. Goggurinn er nýttur til fæðuöflunar, 
til hreiðurgerðar, snyrtingu og í samskiptum við aðra fugla. Útlit fóta 
tengjast einnig lifnaðarháttum og búsvæði fuglanna. Þeir eru ólíkir að 
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stærð , misbeittir, með mislangar tær, sumir með sundfit og aðrir með 
spora. Sumir fuglar þurfa að geta gripið um trjágreinar og hafa setfót 
(þrjár tær fram og eina aftur), aðrir þurfa að geta klófest lifandi fæðu 
(klær) og enn aðrir synda á vatni (sundfit). Einnig eru fæturnir notaður til 
þess að snúa eggjum eða verjast óvinum.  

Sjónsvið dýra ræðst af því hvar augun sitja á höfðinu. Fuglar hafa 
flestir augu sitthvoru megin á höfðinu og gerir það að verkum að þeir 
hafa í raun tvenns konar sjónarhorn. Fuglar sjá betur en maðurinn, þeir 
greina liti og sumir þeirra geta skerpt sjónina þegar þeir fara í vatn með 
því að setja glæra himnu yfir augun (líkt og sundgleraugu).  

Fuglar eru oft flokkaðir í far- og staðfugla. Farfuglar eru þeir sem fara 
á milli landsvæða eftir árstímum. Staðfuglar eru þeir sem halda kyrru 
fyrir allt árið um kring. Stokköndin er dæmi um staðfugl og krían er 
dæmi um farfugl. Á haustin hópa fuglarnir sig saman og byggja sig upp 
fyrir ferðalagið. Það kostar mikla orku fyrir fuglana að fljúga langar 
vegalengdir. Krían er talin ferðast lengst, eða um 15 þúsund km. Búsvæði 
fugla er til dæmis vatn, eins og Ástjörn, fuglabjarg, skógur, melar, 
votlendi, sjór eða fjara.  

Atferli fugla er fjölbreytilegt. Næringarnám er fólgið í að finna fæðu 
en hún er ólík eftir tegundum og á hvaða búsvæði þeir lifa. Sumir eru 
sérhæfðir í fæðuvali á meðan aðrir lifa á fjölbreyttri fæðu. Líkamsgerð 
fugla endurspeglar nokkuð á hverju þeir lifa. Sumir fuglar eru í hópum á 
meðan aðrir eru stakir, t.d. eru gæsir oftast í hópum og fljúga í oddaflug.  

10.4.1 Fuglalíf við Ástjörn 

Hér verður fjallað um þá hópa fugla sem hafa sést við Ástjörn samkvæmt 
úttekt sem framkvæmd var 2001 á lífríkinu í og við Ástjörn af Hilmari J. 
Malmquist, Erlínu E. Jóhannsdóttur og Finn Ingimarssyni. Allar 
upplýsingar um fuglana sem fjallað verður hér um eru að finna í Fuglar í 
náttúru Íslands.153 

Ekki er gefið að hægt sé að sjá alla þessar tegundir þegar farið er í 
fuglaskoðun þar sem sumar tegundir halda sig skamman tíma við 
tjörnina. Við Ástjörn eru tvö fuglaskilti, annað stendur undir bílabrúnni 
við göngustíginn og hitt er mun ofar, við malarstíginn inn hjá 

                                                      
153 (Guðmundur Páll Ólafsson, 2005) 



Kennsluverkefni  Náttúrufræði og umhverfismennt 

255 

skógræktinni. Best er að staðsetja sig í hrauninu sem stendur við 
íþróttavöllinn eða neðan við skógræktina sem er norðan megin við 
tjörnina. Skipta má fuglunum í fimm hópa, andfugla, goða, vaðfugla, 
spörfugla og. máfugla. 

Andfuglar: Til andfugla teljast svanir, gæsir og endur. Um 20 
andfuglar verpa á Íslandi og búsvæði þeirra eru oftast vötn og votlendi. 
Álftin er stærsti andfuglinn og urtöndin er minnst. Karlfugl anda kallast 
steggur og kvenfugl kolla. Þær fuglategundir sem hafa sést við Ástjörn og 
teljast til andfugla eru álft, duggönd, grágæs, rauðhöfðaönd, skúfönd, 
stokkönd, toppönd og urtönd. 

Goðar: Uppruni þeirra er á huldu þar sem fátt bendir til skyldleika við 
einhvern einn hóp fugla fremur en annan. Þeir eru þó ævafornir og 
steingervingar sýna að þeir voru til fyrir um 70 milljónum ára og benda til 
að þeir hafi tekið litlum breytingum. Goðar eru á margan hátt óvenjulegir 
í útliti. Á fótunum eru blöðkur í stað sundfita og eru þeir mjög góðir til 
sunds. Annað óvenjulegt er að goðar gefa ungum sínum fjaðrir að éta 
með mat og fóðra þær magann og verka sem síur á óæskilegar agnir sem 
rata stundum þangað. Fiðurátið er séreinkenni goða. Þeir hafa engar 
stélfjaðrir en allþéttan fjaðraham sem þeir eyða miklum tíma í að snyrta 
og halda hreinum. 

Flórgoði – Flórgoðinn hefur verið árviss varpfugl við Ástjörn og 
hafa um 4 – 6 pör verpa á ári alla tíð síðan 1954. Flórgoðinn er í raun 
eina goðategundin sem verpir á Íslandi. Flórgoðinn þekkist á 
þríhyrndu höfði og rauðbrúnum fjaðurbrúskum aftur frá augum. 
Goggur hans er svartur og stuttur og fætur eru með sundblöðkum á. 
Flórgoðinn á erfitt með að hefja sig til flugs og flýgur því sjaldan en 
hann er mikill sundfugl og góður kafari. Hreiður hans er fljótandi 
pallur úr rotnandi gróðri, verpir um 4 – 5 eggjum og bera hann 
ungana gjarnan á bakinu og fæðir þá fyrstu vikurnar. Helsta fæða 
hans er hornsíli. Flórgoðinn er farfugl. 

Vaðfuglar: Ellefu vaðfuglar verpa að staðaldri á Íslandi. Þeir eru 
algengir á láglendi í kringum votlendi eða sjó þar sem kjörlendi þeirra 
eru. Vaðfuglarnir eru flestir farfuglar og koma þeir til landsins á vorin, í 
apríl og maí. Þær fuglategundir sem hafa sést við Ástjörn og teljast til 
vaðfugla eru heiðlóa, hrossagaukur, jaðrakan, lóuþræll, óðinshani, 
sandlóa, spói, stelkur og tjaldur. 
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Máffuglar: Eru algengir sjó- og strandfuglar. Þeir búa við fjölbreyttar 
aðstæður og stundum við erfið skilyrði. Fæðuval þeirra er mjög fjölbreytt, 
af sjó og landi. Þeir sækja í þá fæðu sem er hentugust hverju sinni og rusl 
frá manninum laðar að sér máfa. Máfar eru tækifærissinnar og nýta sér 
bæði gæði lands og sjávar. Á Íslandi verpa um sjö máfategundir og 
verður fjallað um þær tegundir sem hafa sést við Ástjörn, hettumáf, 
hvítmáf, kríu, sílamáf og svartbak. 

Spörfuglar: Það verpa 12 tegundir á Íslandi að staðaldri. Þó tegundir 
séu fáar þá eru mikill fjöldi innan hverrar tegundar. Helsta einkenni þeirra 
er gerð barkans sem gefur þeim vítt tónsvið og söngrödd. Einnig hafa þeir 
setfót, þrjár tær vísa fram og ein aftur og auðveldar grip á greinum. 
Hreiður þeirra er mjög vandað. Þær tegundir spörfugla sem hafa sést við 
Ástjörn eru skógarþröstur og þúfutittlingur. 

10.4.2 Vinnuspjöld með fuglum 

Þegar farið er í fuglaskoðun með nemendur er mjög gott að hafa 
meðferðis myndir af þeim fuglum sem nemendur geta komið auga á. Það 
hjálpar þeim að greina þær tegundir sem eru á svæðinu og að læra nöfn 
þeirra. Á vinnuspjöldunum er að finna myndir af fuglunum ásamt ýmsum 
upplýsingum s.s. fæðu og lýsingu á atferli.154 Eldri nemendur geta einnig 
nýtt sér fuglagreiningabækur við greiningar á tegundum og með því lært 
um meðferð handbóka. Nauðsynlegt að notast við kíki þar sem þörf er á 
að halda sig í ákveðinni fjarlægð frá fuglunum til þess að trufla ekki 
fuglalífið. Hafa skal í huga að friðlandið er lokað allri umferð yfir 
varptímann eða frá 1. maí til 15. júlí svo fara skal með sérstaklegri varúð 
á þeim tíma og taka tillit til fuglanna. 

                                                      
154 Upplýsingarnar eru unnar upp úr bókunum Fuglar í náttúru Íslands 

(Guðmundur Páll Ólafsson, 2006) en myndirnar eru af vefsíðunni 
www.fuglar.is.  
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Álft  

Nafn

Fæða:

Lýsing: 

Álftin hefur sundfit á fótum og þeir eru 

svartir. 

er að mestu 

síðsumars, eru þá ófleygar um tíma. Verpir 

um 

steggurinn er stærri. Álftin er 

Duggönd 

Nafn

Fæða:

skeldýr.

Lýsing:

er blágrár á lit og 

heldur sig við vötn og tjarnir. Er að mestu 

farfugl. 

ólík. Er 

Grágæs 

Nafn

Fæða:

Lýsing: 

verpa eða hafa 

sundfit 

rauðgulur. Grágæsapör annast uppelda 

í sameiningu. Eru að mestu 

um 4 

steggurinn er stærri. Er 

19. ágúst.
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Nafn: Álft (Cygnus cygnus) 

Fæða: Vatnaplöntur og gras. 

Lýsing: Álftin er stærsti varpfugl landsins. 

Álftin hefur sundfit á fótum og þeir eru 

svartir. Goggurinn er svartur og gulur. Álftin 

er að mestu farfugl. Álftir fella flugfjaðrir 

síðsumars, eru þá ófleygar um tíma. Verpir 

um 3 – 7 eggjum. Kynin eru lík en 

steggurinn er stærri. Álftin er alfriðuð. 

Andfuglar - Andaætt 

Nafn: Duggönd (Aythya marila) 

Fæða: Krabbadýr, rykmýslirfur og smá 

skeldýr. 

Lýsing: Hefur sundfit á fótum. Goggurinn 

er blágrár á lit og augun skærgul. Duggöndin 

heldur sig við vötn og tjarnir. Er að mestu 

farfugl. Verpir um 6 – 11 eggjum. Kynin er 

ólík. Er friðuð frá 16. mars – 31. ágúst. 

Andfuglar – Andaætt 

Nafn: Grágæs (Anser anser) 

Fæða: Plöntur. 

Lýsing: Grágæs er stærst þeirra gæsa sem 

verpa eða hafa viðdvöl á Íslandi. Hún hefur 

sundfit á fótum og goggurinn er stór og 

rauðgulur. Grágæsapör annast uppelda unga 

í sameiningu. Eru að mestu farfuglar. Verpir 

4 – 5  eggjum. Kynin eru lík en 

steggurinn er stærri. Er friðuð frá 16. mars – 

19. ágúst. 

Andfuglar – Andaætt 
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Rauðhöfðaönd  

Nafn

Fæða:

Lýsing:

höfuð

sundfit 

6 – 12 

er eins og sjá má á myndinni. Er 

16. mars 

Stokköndr 

Nafn

Fæða:

Lýsing:

kannast við. Hefur 

goggurinn 

á kollu. Er að mestu 

13 eggjum. Á myndi

steggurinn

er brúnflekkóttur. Er 

31. ágúst.

Urtönd 

Nafn

Fæða:

Lýsing:

verpur

Goggurinn 

fótum. Urtöndin er að mestu 

um 8 

frá 16. mars 
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Nafn: Rauðhöfðaönd (Anas penelope) 

Fæða: Vatnaplöntur og gras. 

Lýsing: Rauðhöfðaönd er með hnöttótt 

höfuð, stuttan háls, lítinn gogg. Er með 

sundfit á fótum. Er að mestu farfugl. Verpir 

12 eggjum. Kynin eru ólík, steggurinn 

er eins og sjá má á myndinni. Er friðuð frá 

16. mars – 31. ágúst. 

Andfuglar – Andaætt 

Nafn: Stokkönd (Anas platyrhynchos) 

Fæða: Vatnaplöntur, skordýr og fræ. 

Lýsing: Algeng, stór buslönd sem flestir 

kannast við. Hefur sundfit á fótum, 

goggurinn er gulgrænn á stegg og ólífubrúnn 

á kollu. Er að mestu staðfugl. Verpir um 9 - 

eggjum. Á myndinni má sjá bæði kynin, 

steggurinn er með blágrænt höfuð og kollan 

er brúnflekkóttur. Er friðuð frá 16. mars – 

31. ágúst. 

Andfuglar – Andaætt 

Nafn: Urtönd (Anas crecca) 

Fæða: Sefdýr, plöntuhluta og fræ. 

Lýsing:. Urtönd er minnsta öndin sem 

verpur hér og raunar minnsta önd Evrópu. 

Goggurinn er blágrár og hefur hún sundfit á 

fótum. Urtöndin er að mestu farfugl. Verpir 

8 – 11 eggjum. Kynin eru ólík. Er friðuð 

frá 16. mars – 31. ágúst. 

Andfuglar – Andaætt 



Kennsluverkefni  

Skúfönd 

Nafn

Fæða:

botnkrabbar og hornsíli.

Lýsing:

og er algengasta 

Goggur

höfðinu er 

Skúföndin er að mestu 

– 11 

má sjá stegginn. Er 

mars.

Toppönd 

Nafn

Fæða:

Lýsing: 

hér á landi. 

og mjór sem auðveldar taki á fiski. Afbragðs 

kafari

farfugl. 

ólík eins og sjá má á myndinni. 

hefur grænt höfuð. 

31. mars.

Flórgoði 

Nafn

Fæða

vatnadýr.

Lýsing

mjóum hálsi og svörtum 

blöðkur

mikill 

á vatninu. Flórgoðinn er 

– 5 eggjum. 
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Nafn: Skúfönd (Aythya fuligula) 

Fæða: Rykmýslirfur, vatnabobbar, 

botnkrabbar og hornsíli. 

Lýsing: Skúföndin er fremur lítil og nett önd 

og er algengasta kaföndin á láglendi. 

Goggur er blágrár og á fótum eru sundfit. Á 

höfðinu er skúfur, minnir á hanakamp. 

Skúföndin er að mestu farfugl. Verpir um 8 

 eggjum. Kynin eru ólík og á myndinni 

má sjá stegginn. Er friðuð frá 16.mars – 31. 

mars. 

Andfugl – Andaætt 

Nafn: Toppönd (Mergus serrator) 

Fæða: Fiskur og krabbadýr. 

Lýsing: Toppönd er algengasta fiskiöndin 

hér á landi. Goggurinn er rauðleitur, langur 

og mjór sem auðveldar taki á fiski. Afbragðs 

kafari og góð til gangs. Er að nokkru 

farfugl. Verpir um 8 – 10 eggjum. Kynin eru 

ólík eins og sjá má á myndinni. Steggurinn 

hefur grænt höfuð. Er friðuð frá 16.mars – 

31. mars. 

Andfuglar - Andaætt 

Nafn: Flórgoði (Podiceps auritus)  

Fæða: Hornsíli, vatnaskordýr og önnur 

vatnadýr. 

Lýsing: Auðþekktur á þríhyrndu höfði og 

mjóum hálsi og svörtum gogg. Er með 

blöðkur á fótum, er góður sundfugl og 

mikill kafari. Hreiðrið er stórt og það flytur 

á vatninu. Flórgoðinn er farfugl. Verpir um 4 

eggjum. Kynin eru lík. Er alfriðaður. 

Goðar - Goðaætt 



Kennsluverkefni  

Heiðlóa 

Nafn

Fæða:

Lýsing: 

einkennisfugl íslensks þurrlendis. 

Goggurinn 

hreiður

vængbrotin til að draga að sér athyglina og 

lokka óvininn burt. Er a

Verpir um 

alfriðuð.

Hrossagaukur 

Nafn

Fæða: 

Lýsing: 

Goggurinn 

Fætur 

hnegg 

sér niður. Er að mestu 

eggjum. 

Jaðrakan 

Nafn

Fæða: 

Lýsing: 

votlendis

hálslangur

gulrauður með dökkan enda. Jaðrakan er 

farfugl. 

eins. Er 
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Nafn: Heiðlóa (Pluvialis apricaria) 

Fæða: Skordýr, ormar, sniglar og ber. 

Lýsing: Heiðlóa, sem jafnan er nefnd lóa, er 

einkennisfugl íslensks þurrlendis. 

Goggurinn er svartur. Sé reynt að nálgast 

hreiður eða unga lóunnar þykist hún vera 

vængbrotin til að draga að sér athyglina og 

lokka óvininn burt. Er að mestu farfugl. 

Verpir um 4 eggjum. Kynin eru eins. Er 

alfriðuð. 

Vaðfuglar - Lóuætt 

Nafn: Hrossagaukur (Gallinago gallinago) 

Fæða: Ormar, sniglar, krabbadýr og skordýr. 

Lýsing: Hrossagaukur er algengur vaðfugl. 

Goggurinn er brúnleitur og mjög langur. 

Fætur eru stuttir og mógulir. Gefur frá sér 

hnegg með vængjunum þegar hann steypir 

sér niður. Er að mestu farfugl. Verpir um 4 

eggjum. Kynin eru eins. Er alfriðaður. 

Vaðfuglar - Snípuætt 

Nafn: Jaðrakan (Limosa limosa) 

Fæða: Ormar, sniglar, krabbadýr og skordýr. 

Lýsing: Jaðrakan er einn af einkennisfuglum 

votlendis á láglendi. Hann er háfættur, 

hálslangur. Goggurinn er langur og beinn, 

gulrauður með dökkan enda. Jaðrakan er 

farfugl. Verpir um 3 – 4 eggjum. Kynin eru 

eins. Er alfriðaður. 

Vaðfuglar - Snípuætt 



Kennsluverkefni  

Lóuþræll 

 

Nafn

Fæða: 

burstaormar.

Lýsing:

votlendi á sumrin. Er með 

bringu. 

oft í fylgd með lóum á vorin og dregur af þv

nafn sitt. Er að mestu 

4 eggjum. 

Óðinshani 

Nafn

Fæða: 

Lýsing: 

er grannur og svartur. 

liggja á eggjunum og um uppeldi á ungunum. 

Er farfugl. 

eins. Er 

Sandlóa 

Nafn

Fæða:

Lýsing: 

Goggurinn

endanum. 

rauðgulir. Er að mestu 

4 eggjum. 
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Nafn: Lóuþræll (Calidris alpina) 

Fæða: Skordýr, smá skeldýr, sniglar og 

burstaormar. 

Lýsing: Smávaxinn vaðfugl sem einkennir 

votlendi á sumrin. Er með svartan blett á 

bringu. Goggurinn er langur og svartur. Sést 

oft í fylgd með lóum á vorin og dregur af því 

nafn sitt. Er að mestu farfugl. Verpir um 3 – 

eggjum. Kynin eru eins. Er alfriðuð. 

Vaðfuglar - Snípuætt 

Nafn: Óðinshani (Phalaropus lobatus) 

Fæða: Skordýr og krabbadýr 

Lýsing: Er smávaxinn og fíngerður. Goggur 

er grannur og svartur. Karlfuglinn sér um að 

liggja á eggjunum og um uppeldi á ungunum. 

farfugl. Verpir um 4 eggjum. Kynin eru 

eins. Er alfriðaður.  

Vaðfuglar - Snípuætt 

Nafn: Sandlóa (Charadrius hiaticula) 

Fæða: Skordýr, krabbadýr, sniglar og ormar. 

Lýsing: Er með minnstu vaðfuglunum. 

Goggurinn er stuttur, rauðgulur með svart á 

endanum. Augun eru dökk og fætur 

rauðgulir. Er að mestu farfugl. Verpir um 3 – 

eggjum. Kynin eru eins. Er alfriðuð. 

Vaðfuglar - Lóuætt 



Kennsluverkefni  

Spói 

Nafn

Fæða: 

Lýsing: 

rennilegur. 

og bogin niður á við. Hann tyllir sér oft á 

háan stað, t.d. fuglaþúfu, og vellir. Söngur 

spóans, 

íslenska sumarsins. Er að mestu 

Verpir um 

alfriðaður.

Stelkur 

Nafn

Fæða: 

burstaormar

Lýsing: 

Goggurinn

Fætur 

farfugl. 

eins. Er 

Tjaldur 

Nafn

Fæða:

og krabbadýr.

Lýsing:

lit en hann er í hópi stærstu 

verpa á Íslandi. 

rauðgulur. 

vaðfugla sem matar 

staðfugl. 

eins. Er 
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Nafn: Spói (Numenius phaeopus) 

Fæða: Skordýr, sniglar, krabbadýr og ber. 

Lýsing: Spói er stór vaðfugl, háfættur og 

rennilegur. Goggurinn er brúnn á lit, langur 

og bogin niður á við. Hann tyllir sér oft á 

háan stað, t.d. fuglaþúfu, og vellir. Söngur 

spóans, vellið, er eitt af einkennishljóðum 

íslenska sumarsins. Er að mestu farfugl. 

Verpir um 3 – 4 eggjum. Kynin eru eins. Er 

alfriðaður. 

Vaðfuglar – Snípuætt 

Nafn: Stelkur (Tringa totanus) 

Fæða: Ormar, skordýr, marflær og 

burstaormar 

Lýsing: Meðalstór og er hávær vaðfugl. 

Goggurinn er rauður með svörtum brodd. 

Fætur eru gulrauðir að lit. Er að mestu 

farfugl. Verpir um 4 eggjum. Kynin eru 

eins. Er alfriðaður. 

Strandfugl – Snípuætt 

Nafn: Tjaldur (Haematobus ostralegus) 

Fæða: Kræklingur, ormar, skordýr, sniglar 

og krabbadýr. 

Lýsing: Tjaldurinn er auðgreindur á stærð og 

lit en hann er í hópi stærstu vaðfugla sem 

verpa á Íslandi. Goggurinn er langur og 

rauðgulur. Fætur eru rauðleitir. Er einn fárra 

vaðfugla sem matar unga sína. Er að mestu 

staðfugl. Verpir um 3 eggjum. Kynin eru 

eins. Er alfriðaður. 

Vaðfuglar - Tjaldaætt 



Kennsluverkefni  

Hettumáfur 

Nafn

Fæða: 

úrgangur og ber.

Lýsing: 

minnsti máfur sem verpir hér á landi. 

Goggurinn

Fætur

Verpir um 

friðaður 

Hvítmáfur 

Nafn

Fæða: 

og hræ.

Lýsing: 

eru ljósbleikir og 

er stór og gulur með svörtum blett á neðra 

skolti

eggjum. 

mars 

Kría 

Nafn

Fæða: 

Lýsing: 

hún 

hnakka

oddhvassan 

að mestu 

Kynin 
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Nafn: Hettumáfur (Larus ridibundus) 

Fæða: Skordýr, sniglar, ormar, fiskur, 

úrgangur og ber. 

Lýsing: Er algengur votlendisfugl og 

minnsti máfur sem verpir hér á landi. 

Goggurinn er mjósleginn og dökkrauður. 

Fætur eru rauðir. Er að mestu farfugl. 

Verpir um 2 – 3 eggjum. Kynin eru eins. Er 

friðaður frá 16. mars – 31. ágúst. 

Strandfugl  - Máfaætt 

Nafn: Hvítmáfur (Larus hyperboreus) 

Fæða: Fiskur, fiskúrgangur, hryggleysingjar 

og hræ. 

Lýsing: Stór fugl, svipar til svartbaks. Fætur 

eru ljósbleikir og augun eru gul. Goggurinn 

er stór og gulur með svörtum blett á neðra 

skolti. Er að mestu farfugl. Verpir um 2 – 3 

eggjum. Kynin eru eins. Er friðaður frá 16. 

mars – 31. ágúst. 

Strandfugl - Máfaætt 

Nafn: Kría (Sterna paradisaea) 

Fæða: Fiskur, skordýr, krabbadýr. 

Lýsing: Er afbrags flugfugl. Á sumrin hefur 

hún svarta hettu frá goggrótum og aftur að 

hnakka en er annars blágrá. Hefur 

oddhvassan gogg og fætur eru hárauðir. Er 

að mestu farfugl. Verpir um 2 – 3 eggjum. 

Kynin eru eins. Er alfriðuð. 

Strandfugl – Þernuætt 



Kennsluverkefni  

Sílamávur 

Nafn

Fæða: 

hræ og úrgangur.

Lýsing: 

nettari. 

depli. Er að mestu 

eggjum.

Svartbakur 

Nafn

Fæða: 

úrgangur.

Lýsing: 

tignarlegur að sjá og 

kraftmiklum 

farfugl. 

eins. Er 

Skógarþröstur 

Nafn

Fæða: 

Lýsing:

einkennisfugl íslenskra birkiskóga og garða í 

þéttbýli. 

gulleitur með svörtum brodd. Fuglinn hefur 

setfætur

Er að mestu 

eggjum. 
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Nafn: Sílamáfur (Larus argentatus) 

Fæða: Fiskur, kræklingar, skordýr, ormar, 

hræ og úrgangur. 

Lýsing: Líkist svartbak en er mun minni og 

nettari. Goggurinn er gulur með rauðum 

depli. Er að mestu farfugl. Verpir um 3 

eggjum. Kynin eru eins. Er ófriðhelgur. 

Strandfuglar – Máfaætt 

Nafn: Svartbakur (Larus marinus) 

Fæða: Fiskur, hryggleysingjar, ungar, hræ, 

úrgangur. 

Lýsing: Er stærstur allra máfa. Er ávallt 

tignarlegur að sjá og flýgur með hægum og 

kraftmiklum vængjatökum. Er að mestu 

farfugl. Verpir um 2 – 3  eggjum. Kynin eru 

eins. Er ófriðhelgur. 

Strandfugl –Máfaætt 

Nafn:Skógarþröstur (Turdus iliacus) 

Fæða: Ormar, skordýr og ber. 

Lýsing: Þessi söngfagri fugl er 

einkennisfugl íslenskra birkiskóga og garða í 

þéttbýli. Goggurinn er sterklegur og 

gulleitur með svörtum brodd. Fuglinn hefur 

setfætur sem auðveldar grip um trjágreinar. 

Er að mestu farfugl. Verpir um 4 – 6 

eggjum. Kynin eru eins. Er alfriðuð. 

Spörfuglar - Þrastaætt 



Kennsluverkefni  

Þúfutittlingur 

Nafn

Fæða: 

Lýsing: 

mikill 

stuttur. Hefur 

um trjágreinar. Er að mestu 

um 

alfriðuð.

10.4.3 Námsefni um fugla og annað ítarefni

I. Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera: 
kafli sem heitir Far og ratvísi 
um stað- og farfugla. 

Sólrún Harðardóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir (2006).

skoðaðu hvað dýrin gera. Reykjavík: Námsgagnastofnun.

II. Náttúran allan ársins hring: 
heitir Lóan er komin. Þar er til dæmis fjallað um kjör
fugla, farfugla, hreiðurgerð og varp.

Sólrún Harðardóttir (1996) Náttúran allan ársins

Námsgagnastofnun. 

III. Lifandi veröld: Þessi kennslubók er æ
8 er fjallað um hryggdýr og er þar

McLaughlin, C. W., Hurd, D., Snyder, E. B., Matthias, G. F., Wright, J. 

D. og Johnson, S. M. (1999). 

(Hálfdan Ómar Hálfdanarson þýð). Reykjavík: Námsgagnastofnun.

IV. Fuglar, námsefni í líffræði fyrir 8
dregin fram aðaleinkenni fugla og bent á hvernig mismunandi 
útlit gegnir mismunandi hlutverki eftir tegundum. Kjörtími fyrir 
þetta kennsluefni er annað hvort í október og fram í nóvember 
eða í apríl. Með þessu efni fylgir verkefnabók og 
kennsluleiðbeiningar. 

Hrefna Sigurjónsdóttir (1995) Kennsluleiðbeiningar með Bjargfuglum. 

Námsefni í líffræði fyrir 8. 

Íslands 
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Nafn: Þúfutittlingur (Anthus pratensis) 

Fæða: Skordýr og aðrir hryggleysingjar. 

Lýsing: Algengasti spörfugl landsins og 

mikill söngfugl. Goggurinn er dökkur og 

stuttur. Hefur setfætur sem auðveldar grip 

um trjágreinar. Er að mestu farfugl. Verpir 

um  5 – 8 eggjum. Kynin eru eins. Er 

alfriðuð. 

Spörfugl - Erluætt 

Námsefni um fugla og annað ítarefni 

Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera: Á blaðsíðu 16 – 18 er 
Far og ratvísi – lóan er komin og er þar fjallað 

Sólrún Harðardóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir (2006). Komdu og 

Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Náttúran allan ársins hring: Á blaðsíðu 50 – 53 er kafli sem 
. Þar er til dæmis fjallað um kjöraðstæður 

, farfugla, hreiðurgerð og varp.  

Náttúran allan ársins hring. Reykjavík: 

Þessi kennslubók er ætluð unglingadeild. Í kafla 
8 er fjallað um hryggdýr og er þar meðal annars fjallað um fugla. 

McLaughlin, C. W., Hurd, D., Snyder, E. B., Matthias, G. F., Wright, J. 

(1999). Lifandi veröld: Almenn náttúruvísindi. 

rson þýð). Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Fuglar, námsefni í líffræði fyrir 8. – 10. bekk: Í þessari bók eru 
dregin fram aðaleinkenni fugla og bent á hvernig mismunandi 
útlit gegnir mismunandi hlutverki eftir tegundum. Kjörtími fyrir 

að hvort í október og fram í nóvember 
eða í apríl. Með þessu efni fylgir verkefnabók og 

(1995) Kennsluleiðbeiningar með Bjargfuglum. 

Námsefni í líffræði fyrir 8. – 10.bekk. Reykjavík: Kennaraháskóli 
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Bækur 

I. Fuglar í náttúru Íslands: Í þessari bók er meðal annars fjallað 
um lifnaðarhætti og lífsskilyrði fugla, sagt er meðal annars frá 
flugi, fæðuöflun, varpi og uppeldi unga. Mæli með þessari bók 
sem ítarefni. 

Guðmundur Páll Ólafsson (2005) Fuglar í náttúru Íslands.Reykjavík: 

Mál og menning. 

II. Íslenskir fuglar: Í bókinni er gerð grein fyrir öllum villtum 
fuglum á Íslandi. Mæli með þessari bók sem ítarefni. 

Ævar Petersen (1998) Íslenskir fuglar Reykjavík: Vaka – Helgafell. 

III. Ránfuglar: Er í bókaflokknum Skoðum náttúruna. Í bókinni er 
meðal annars fjallað um rándýr, atferli þeirra, æxlun og sambýli 
við manninn. Getur verið gott sem ítarefni ef ætlunin er að kafa 
dýpra í vinnu um fugla. 

Kerrod, Robin (2004) Ránfuglar. Reykjavík: Skjaldborg. 

IV. Íslenskur fuglavísir: Handbók um íslenska fugla. Í bókinni er að 
finna myndir af öllum þeim fuglum sem þar eru nefndir ásamt 
ýmsum fróðleik um þá. Þar má nefna lýsingu á útliti, hegðun, 
rödd og af varpstöðum. Einnig kemur fram dvalarstaður, 
útbreiðsla og heiti allra líkamshluta fugla. Hentug handbók þegar 
farið er í fuglaskoðunarferðir. 

Jóhann Óli Hilmarsson (2003) Íslenskur fuglavísir. Reykjavík: Iðunn. 

V. Fuglarnir okkar: Bókin er skrifuð fyrir börn og unglinga. Í 
henni er fjallað um algengustu fugla landsins, lífsferla þeirra og 
lifnaðarhætti. Einnig er fjallað um fugla í þjóðtrú og þjóðsögum.  

Stefán Aðalsteinsson og Grétar Eiríksson (1997) Fuglarnir okkar. 

Reykjavík: Mál og menning. 

VI. Íslensk votlendi; verndun og nýting:  

Jón S. Ólafsson (ritstj) (1998). Íslensk votlend; verndun og nýting. 

Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

VII. Votlendi: Rit gefið út af Landvernd 1975. Þar er meðal annar 
fjallað um Íslenska votlendisfugla á bls. 100 – 134.  

Arnþór Garðarsson (ritstj.). (1975). Votlendi. Rit landverndar 4. 
Reykjavík: Landvernd. 



Kennsluverkefni  Náttúrufræði og umhverfismennt 

267 

Hrefna Sigurjónsdóttir og Valbjörg Jónsdóttir. Fuglar. Námsefni í 
líffræði fyrir 8.-10.bekk.  Rannsóknarstofnun KHÍ. 28 bls. (1993).   

Hrefna Sigurjónsdóttir. Kennsluleiðbeiningar með Fuglum.  Námsefni í 
líffræði fyrir 8.-10.bekk.  Rannsóknarstofnun KHÍ. 44 bls. (1993).   

Vefefni 

I. Fuglavefurinn: Vefurinn er unnin í samvinnu 
Námsgagnastofnunar og Jóhanns Óla Hilmarssonar. Vefurinn er 
hannaður fyrir kennara og nemendur. Þar er að finna ýmsan 
fróðleik tengdum fuglum og má þar nefna upplýsingar um útlit, 
búsvæði, lífsferla og atferli, einnig myndir og myndbönd og svo 
er hægt að hlusta á hljóð fuglanna. Upplýsingarnar um einstaka 
tegundir fugla á vefnum eru unnar upp úr bókinni Íslenskur 
fuglavísir eftir Jóhann Óla Hilmarsson. Fróðleikshlutinn er eftir  

Sólrúnu Harðardóttur. Slóð:http://www1.nams.is/fuglar/-
index.php 

II. Fuglar.is: Vefur fuglaáhugamanna Hornafjarðar. Þar er að finna 
ýmsan fróðleik um fugla, tengla á aðrar síður og einnig mjög gott 
myndasafn. Slóð http://www.fuglar.is/ 

III. Fuglavernd: Á vefsíðunni er fræðsla um fuglavernd, talningu 
o.fl. Slóð: http://www.fuglavernd.is/ 

IV. Fuglavefur Djúpavogs: Á þessari síður er að finna upplýsingar 
um fugla ásamt ljósmyndum. Slóð: 
http://www.djupivogur.is/fuglavefur/ 

V. Könnum saman lóð og mó: Gagnvirt efni sem tekur mið af 
viðfangsefnum ætlað fyrir 10 – 12 ára börn. Þar er fjallað um 
dæmigert lífríki á þurrlendi í umhverfi íslenskar byggða. Síðan er 
samin af Torfa Hjartarsyni, Hrefnu Sigurjónsdóttur og Sólrúnu 
Harðardóttur. Slóð: http://mennta.hi.is/vefir/lautaskoli/ 

VI. Náttúrufræðistofnun Íslands: Þar er að finna ýmsar upplýsingar 
um fugla, fuglamerkingar, skráningu á sjófuglabyggðum og 
vöktun ýmissa fuglategunda. Slóð:http://www.ni.is/dyralif/fuglar/ 

VII. Fuglasafn Sigurgeirs: Safnið er staðsett í Mývatnssveit og var 
opnað 17. ágúst 2008. Þar er að finna uppstoppaða fugla og 
upplýsingar um þá. Á vefnum er að finna kennsluverkefni sem 
miðast við vinnu á safninu og úti í kringum Mývatn. Einnig er 
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áætlað að síðar komin inn á vefinn upplýsingar og fræðsla um 
fugla. Glæsilegt safn sem vert er að skoða. 
Slóð:http://www.fuglasafn.nett.is/ 

VIII. Aves.is: Á þessari síðu er aðallega að finna myndir af fuglum 
sem Jakob Sigurðsson hefur tekið. Þessi síða er á mörgum 
tungumálum, meðal annars íslensku, ensku og dönsku. 
Slóð:http://www.aves.is/aves/birds/php/aves.php.  

IX. Birds: Á þessari síðu er meðal annars að finna ljósmyndir af 
íslensku fuglum. Höfundur síðunnar er Guðmundur Geir. Við 
hverja mynd eru nöfn fugla gefinn upp á íslensku, latínu og á 
ensku. Slóð:http://frontpage.simnet.is/dna/icelandic_nature1.htm 

X. The Icelanding birding pages: Á þessari síðu er að finna 
ýmislegt um fugla á ensku. Höfundur vefsins er Yann 
Kolbeinsson. Slóð:http://notendur.hi.is/yannk/indexeng.html 

XI. Farflug kríunnar - hulunni svipt af lengstu ferðalögum dýra í 
heiminum: Grein af vef Náttúrufræðistofnun Íslands. Þar er 
fjallað um ferðalag kríunnar en hún flýgur lengst allra fugla á 
milli vetrar og sumarstaða. Slóð: http://www.ni.is/frettir/nr/1142 

XII. Hvernig geta fuglar ratað svona langar vegalengdir? Grein af 
Vísindavefnum eftir Jón Má Halldórsson. Slóð: 
http://visindavefur.is/?id=1126 

XIII. Hvað er krían lengi að fljúga frá Íslandi til 
Suðurskautslandsins? Grein af Vísindavefnum eftir Jón Má 
Halldórsson. Slóð: 
http://www.visindavefur.hi.is/svar.asp?id=5737  

Myndbönd 

I. Fuglar – Náttúran í nýju ljósi: Í myndinni er meðal annars 
fjallað um flug fugla, hvaða fugl er laglausastur og hvers vegna. 
Komið er inn á atferli og líf fugla, einu lífveranna á jörðinni sem 
á vaxa fjaðrir. Fjallað er um fjarlægan skyldleika fugla við 
risaeðlur og uppgötvun uppruna þjóðsagna og goðsagna um 
fugla. Er aðgengilegt á vef Námsgagnastofnunar, slóð: 
http://www.nams.is/allt-namsefni/vorunr/1912 
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10.5 Almennt um plöntur 

Oft er plöntum skipt upp í fjóra hópa, þörunga (um þá er fjallað í 
kaflanum um dýrin í vatninu), mosa, byrkninga og fræplöntur.155 Innan 
hvers hóps eru svo plöntutegundirnar flokkaðar niður í smærri einingar. 
Það sem er öllum plöntum sameiginlegt er að þær hafa blaðgrænu og geta 
ljóstillifað og eru því frumbjarga. Fléttur eru einnig ljóstillífandi lífverur 
en þær eru sambýli þörungs og svepps.  

Stönglar: Stönglum plantna er oft skipt í tvær gerðir, harða eins og 
hjá runnum og trjám, og mjúka eins og hjá grösunum. Trjákenndir 
stönglar verða oft mjög sterkir og þolnir og geta orðið margir metrar á 
þykkt. Á hverju ári vex nýtt lag utan um trjákennda stöngla og við það 
myndast árhringir. Út frá stönglunum vaxa svo laufblöðin. Á vorin má sjá 
á trjánum brum en þar vaxa laufblöðin. 

Laufblöð: Þau eru mismunandi af stærð og lögun. Þau geta verið 
samsett, ósamsett eða nállaga. Laufblöðin eru mjög mikilvæg líffæri fyrir 
plöntur því þar fer fram ljóstillífun. Á yfirborði laufblaða eru sérstakar 
frumur sem sjá um að opna yfirhúðina til þess að hleypa inn eða út 
koltvíoxíð, súrefni og vatnsgufu. Mikil vatnsgufa berst út um laufblöðin 
þegar loftaugun eru opin og  lokast þau verði plantan fyrir vökvaskorti. 
Skipta má flestum laufblöðum í blaðfót, stilk og blöðku. 

Rætur: Rætur plantna vaxa niður í jörðina. Ræturnar gegna því 
hlutverki að festa plöntuna við undirlagið en einnig sjá þær um upptöku 
vatns og steinefna úr jarðveginum. Sumar plöntur geyma einnig 
forðanæringu í rótunum sem plantan getur gripið til þegar þörf krefur. 
Rótum má skipta í tvo hópa, annars vegar stólparót sem er kröftug og 
gengur beint niður í jörðina og hins vegar trefjarót sem er margskipt. 
Dæmi um stólparót er t.d. hjá túnfífli en t.d.hafa grös trefjarót. 

Frædreifing: Plöntur dreifa fræjum sínum á marga vegu. Sum fræ 
hafa um sig einskonar vængi og nýta vindinn til dreifingar. Sumar plöntur 
hafa fræ sem eru alsett krókum sem eru til þess fallinn að loða við feld 
dýra eða jafnvel fatnað manna. Sum fræ dreifast með vatni s.s.lækjum 
eða ám. Sumar plöntur þroska fræ innan í næringarríkum aldinum eins og 

                                                      
155 Allar upplýsingar um plönturnar eru úr bókunum (Blamey og Grey-Wilson, 

1992:14) og (McLaughlin, o.fl.,1999), þar er fjallað er um plöntur í 5. - 6. 

kafla 
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til dæmis epli, perur og vínber. Dýr éta svo ávextina og fræin komast 
ósködduð út úr dýrinu. Ef fræin lenda í frjósömum jarðvegi geta þau farið 
að spíra og upp komið stöngull plöntunnar. Í hverju fræi er svo 
forðanæring fyrir plöntuna sem hún notar þangað til hún býr til sín fyrstu 
laufblöð. Þegar laufblöðin eru komin getur plantan ljóstillífað.156 

10.5.1 Plöntur í og við Ástjörn 

Við Ástjörn er að finna fjölbreyttan gróður. Svæðið skiptist í ýmsar gerðir 
gróðurlenda, svo sem votlendi sem er umhverfis tjörnina, lyngmóa sem 
tekur við af votlendinu og nær upp eftir hlíðum Ásfjalls, og hraungróður 
sem er vestan við tjörnina við íþróttavöllinn.157 

Í þessari umfjöllun um þær plöntutegundir sem vaxa við Ástjörn, 
verður þeim skipt í fléttur, mosa, elftingar, burkna og fræplöntur, en ekki 
eftir gróðursvæðum þar sem margar tegundir finnast á fleiri en einu 
svæði. Listinn er ekki tæmandi en gefur upplýsingar um hvers konar 
plöntur má búast við að finna en frekari upplýsinga um plönturnar er til 
dæmis að finna í Íslensku plöntuhandbókinni.158 Besti tíminn fyrir 
plöntugreiningu með nemendum er strax í ágúst í skólabyrjun og fram í 
miðjan september en eftir það getur verið erfitt að greina tegundir 
plantnanna þar sem þær eru flestar sölnaðar eða blómplönturnar búnar. 

Fléttur: Þörungurinn hefur blaðgrænu og ljóstillífar en sveppurinn 
tekur upp ólífræn efni úr jarðveginum sem þörungurinn nýtir við 
ljóstillífun. Sveppurinn nýtur svo góðs af framleiðslu þörungsins. Fléttur 
hafa enga rætur , þær drekka í sig rigningarvatn í gegnum allt yfirborðið 
og einnig óæskileg efni séu þau í rigningarvatninu og því þola fléttur illa 
loftmengun. Erfitt getur verið að greina fléttur og oft líta þær út eins og 
málningarslettur á steinum og kallast skófir. 

Mosar: Eru í hópi elstu landplanta eða um 4000 milljónjón ára.159 
Mosar eru smágerðar, sígrænar plöntur sem eru yfirleitt án leiðsluvefja og 
með ófullkomin laufblöð og stöngul. Mosar hafa ekki rætur heldur 
rætlinga sem sjá um að festa þá við yfirborðið. Vatn og steinefni taka 

                                                      
156 Sjá meira um ljóstillífun í kaflanum 10.1 Skilgreiningar á hugtökum 
157 (Gunnar Ólafsson og Guðríður Þorvarðardóttir, 1998:3). 
158 Hörður Kristinsson (2001) og Flóra Íslands, slóð: http://www.floraislands.is/ 
159 (McLaughlin o.fl., 1999:77-78) 
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mosarnir inn í gegnum allt yfirborðið og þurfa þeir því að lifa á rökum 
svæðum. Mosar eru einnig án styrktarvefs sem gerir það að verkum að 
þeir verða ekki hávaxnir. Þeir fjölga sér með gróum og finna má mosa 
nánast hvar sem er á jörðinni. Á Íslandi vaxa um 600 tegundir af mosum. 

Elftingar og Burknar: Eru í hópi byrkninga sem eru æðplöntur. 
Þessar tegundir eru betur aðlagaðar að lífi á landi en mosar.160 Byrkningar 
hafa því leiðsluvefi sem flytja næringarefnin,vatn og steinefni innan 
plönturnar. Einnig hafa þeir rætur sem festa þá við yfirborðið og taka upp 
vatn og steinefni. Laufblöð þeirra eru þakin vaxhúð sem dregur úr 
vökvatapi plöntunnar. Byrkningar bera ekki blóm og eru því ekki 
fræplöntur. Þeir fjölga sér með gróum og það er misjafnt eftir tegundum 
hvar gróin eru staðsett. Á burknum eru þau undir blöðunum. 

Fræplöntur eru æðplöntur sem bera fræ og hafa rætur, stöngul og 
laufblöð. Á Íslandi eru nú skráðar um 452 tegundir villtra fræplantna.161 
Þeim er skipt í berfrævinga og dulfrævinga. Þeir berfrævingar sem finnast 
við Ástjörn eru barrtré. Barrtré hafa barr í stað laufa og flestir eru 
sígrænir, það er að segja að trén fella ekki barrið á haustin. Fræ 
barrtegunda þroskast í könglum. Eini villti berfrævingurinn á Íslandi er 
einirinn. Dulfrævingar, öðru nafni blómplöntur, eru margbreytilegir að 
stærð og útliti. Þeir bera blóm þar sem eggfruman þroskast í lokuðu 
egglegi. Blómin eru sérhæfð líffæri sem geyma æxlunarfæri plantna. 

10.5.2 Vinnuspjöld með plöntum 

Við greiningu á plöntum sem finna má í Ástjörn er gott að hafa meðferðis 
myndir af þeim plöntum sem búast má við að finna ásamt upplýsingum 
um þær.162 Þessi vinnuspjöld er sérstaklega útbúin fyrir elstu nemendur 
grunnskólans en hæglega er hægt að aðlaga textann fyrir yngri nemendur. 

                                                      
160 (McLaughlin o.fl., 1999:78-81) 
161 (Hörður Kristinsson (án ártals) slóð: http://www.floraislands.is/blomaval.htm) 
162 Upplýsingar á spjöldunum eru upp úr bókinni Íslenska plöntuhandbókin 

(2001) og af vefsíðunum http://www.floraislands.is/ og 

http://vefsja.ni.is/website/plontuvefsja/  
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Hreindýramosi/ 

runnaflétta 

Nafn:

rangiferina)

Lýsing:

sambýli

rætur

Útbreiðsla:

Ástjörn.

Spurning: 

engar rætur?

Hraungambur 

Nafn:

lanuginosum)

Lýsing:

Hafa ófullkomin 

rætlinga

gróum

Útbreiðsla: 

Ástjörn. Eru með fyrstu 

hrauni.

Spurning: 

hávaxnir?

Álftalaukur 

Nafn:

Lýsing: 

og fjölgar sér með 

rætur

beint upp. Er með um 4 

sem eru 

Útbreiðsla:

Spurning: 

álftalauksins?
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Nafn: Hreindýramosi – runnaflétta (Cladonia 

rangiferina) 

Lýsing: Hreindýramosi er í raun flétta sem er 

sambýli þörungs og svepps.  Fléttur hafa engar 

rætur. Er ljós gul á lit og lávaxin.  

Útbreiðsla: Vex í mosanum í hrauninu við 

Ástjörn. 

Spurning: Hvernig ná þær í vatn ef þær hafa 

engar rætur? 

Nafn: Hraungambur (Racomitrium 

lanuginosum) 

Lýsing: Eru án leiðsluvefja og styrktarvefja. 

Hafa ófullkomin laufblöð og stöngla og 

rætlinga í stað róta. Þeir fjölga sér með 

gróum. Mosar eru lávaxnar sígrænar plöntur.  

Útbreiðsla: Þekur hraunbreiðuna vestan við 

Ástjörn. Eru með fyrstu landnemum í nýju 

hrauni. 

Spurning: Hvers vegna verða mosar aldrei 

hávaxnir? 

Nafn: Álftalaukur (Isoëtes echinospora) 

Lýsing: Álftalaukur tilheyrir hópi byrkninga 

og fjölgar sér með gróum. Hefur leiðsluvefi, 

rætur og laufblöð. Vex þétt úr stofninum og 

beint upp. Er með um 4 – 8 cm langa stöngla 

sem eru sívalir og oddmjóir.  

Útbreiðsla: Vex á botni Ástjarnar. 

Spurning: Hvaða tilgangi gegna rætur 

álftalauksins? 



Kennsluverkefni  

Vallelfting 

Nafn:

Lýsing:

og fjölgar sér með 

rætur

15 cm upp í loftið með 

hliðargreinum

Útbreiðsla: 

Ástjörn.

Spurning: 

plöntuna að hafa leiðsluvef?

Klóelfting 

Nafn:

Lýsing:

og fjölgar sér með 

rætur

kransstæðar 

Útbreiðsla: 

Ástjörn.

Spurning: 

fjölgi sér með gróum eða fræjum?

Stóriburkni 

Nafn:

Lýsing:

fjölgar sér með 

jarðstöngli

lengd. 

Við greiningu þarf að skoða vel lögun 

laufblaðanna

Útbreiðsla: 

við Ástjörn.

Spurning: 
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Nafn: Vallelfting (Equisetum sylvaticum) 

Lýsing: Vallelfting tilheyrir hópi byrkninga 

og fjölgar sér með gróum. Hefur leiðsluvefi, 

rætur og laufblöð. Grænir stönglar vaxa um 

15 cm upp í loftið með kranslaga 

hliðargreinum sem vaxa beint út.  

Útbreiðsla: T.d. í skóglendinu fyrir ofan 

Ástjörn. 

Spurning: Hverjir eru kostir þess fyrir 

plöntuna að hafa leiðsluvef? 

Nafn: Klóelfting (Equisetum arvense) 

Lýsing: Klóelfting tilheyrir hópi byrkninga 

og fjölgar sér með gróum. Hefur leiðsluvefi, 

rætur og laufblöð. Stöngull er liðskiptur með 

kransstæðar greinar sem vísa upp á við.  

Útbreiðsla: T.d. í skóglendinu fyrir ofan 

Ástjörn. 

Spurning: Hver er munurinn á því að planta 

fjölgi sér með gróum eða fræjum? 

Nafn: Stóriburkni (Dryopteris filix-mas) 

Lýsing: Burkninn tilheyrir hópi byrkninga og 

fjölgar sér með gróum. Vex upp af 

jarðstöngli. Blöðin geta orðið meiri en metri á 

lengd. Laufblöðin eru nærri óskipt og tennt. 

Við greiningu þarf að skoða vel lögun 

laufblaðanna. 

Útbreiðsla: Vex í sprungum í hrauninu vestan 

við Ástjörn. 

Spurning: Hvað er jarðstöngull? 
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Þríhyrnuburkni 

Nafn:

phegopteris).

Lýsing:

fjölgar sér með 

jarðstöngli

lögun 

þríhyrninga og dregur plantan nafnið af því.

Útbreiðsla: 

við Ástjörn.

Spurning:

frekar í sprungunum í hrauninu en annars 

staðar?

Beitilyng 

Nafn:

Lýsing:

leiðsluvef

stöngul. 

drjúpa niður og mynda litla bleika klasa. 

Laufin

Útbreiðsla: 

mosagróðrinum í hrauninu vestan við Ástjörn.

Spurning: 

sígræn?

Blávingull 

Nafn:

Lýsing:

sér með 

styrktarvef

Punturinn

ofan en rauðleitur að neðan.

Útbreiðsla: 

skóglendinu ofan við tjörnina.

Spurning: 
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Nafn: Þríhyrnuburkni (Thelypteris 

phegopteris). 

Lýsing: Burkninn tilheyrir hópi byrkninga og 

fjölgar sér með gróum. Vex upp af 

jarðstöngli. Við greiningu þarf að skoða vel 

lögun laufblaðanna. Lögun þeirra mynda 

þríhyrninga og dregur plantan nafnið af því. 

Útbreiðsla: Vex í sprungum í hrauninu vestan 

við Ástjörn. 

Spurning: Hvers vegna ætli burknar vaxi 

frekar í sprungunum í hrauninu en annars 

staðar? 

Nafn: Beitilyng (Calluna vulgaris) 

Lýsing: Tilheyrir hópi dulfrævinga. Hefur 

leiðsluvef, styrktarvef, rætur, laufblöð og 

stöngul. Blómin eru mörg saman í hnapp og 

drjúpa niður og mynda litla bleika klasa. 

Laufin eru sígræn. 

Útbreiðsla: Er nokkuð algeng í 

mosagróðrinum í hrauninu vestan við Ástjörn. 

Spurning: Hvað þýðir það að plantan sé 

sígræn? 

Nafn: Blávingull (Festuca cicipara) 

Lýsing: Tilheyrir hópi dulfrævinga og fjölgar 

sér með fræjum. Hefur leiðsluvef, 

styrktarvef, rætur, laufblöð og stöngul. 

Punturinn er stuttur, 2 – 5 cm hár, grænn að 

ofan en rauðleitur að neðan. 

Útbreiðsla: Er algeng við Ástjörn og í 

skóglendinu ofan við tjörnina. 

Spurning: Hvað er puntur? 
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Blóðberg 

Nafn:

Lýsing:

sér með fræjum. Hefur 

rætur, laufblöð og stöngul. Er 

með mörg

lykt af henni.

Útbreiðsla: 

hrauninu við Ástjörn.

Spurning: 

laufblöðunum?

Brennisóley 

Nafn:

Lýsing:

sér með fræjum. Hefur 

rætur, laufblöð og stöngul. Hefur gul 

með 5 

og eru þau 

Útbreiðsla: 

Spurning: 

blómanna?

Engjarós 

Nafn:

Lýsing:

sér með fræjum. Hefur 

rætur, laufblöð og stöngul. Er með bleik 

Laufblöðin

eru ljósgræn

Útbreiðsla: 

mýrarsvæðið.

Spurning: 
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Nafn: Blóðberg (Thymus praecox) 

Lýsing: Tilheyrir hópi dulfrævinga og fjölgar 

sér með fræjum. Hefur leiðsluvef, styrktarvef, 

rætur, laufblöð og stöngul. Er lágvaxin planta 

mörg bleik blóm og það er mjög sterk 

af henni. 

Útbreiðsla: Er að finna í mosagróðrinum í 

hrauninu við Ástjörn. 

Spurning: Hvaða mikilvæga ferli fer fram í 

laufblöðunum? 

Nafn: Brennisóley (Ranunculus acris) 

Lýsing: Tilheyrir hópi dulfrævinga og fjölgar 

sér með fræjum. Hefur leiðsluvef, styrktarvef, 

rætur, laufblöð og stöngul. Hefur gul blóm 

með 5 blöðum, laufblöð vaxa á liðskiptingu 

og eru þau margskipt.  

Útbreiðsla: Vex meðfram bökkum Ástjarnar. 

Spurning: Hvaða tilgangi gegnir guli litur 

blómanna? 

Nafn: Engjarós (Comarum palustre) 

Lýsing: Tilheyrir hópi dulfrævinga og fjölgar 

sér með fræjum. Hefur leiðsluvef, styrktarvef, 

rætur, laufblöð og stöngul. Er með bleik blóm. 

Laufblöðin skiptast í 5 samsett tennt blöð, 

ljósgræn að neðan og hærð.  

Útbreiðsla: Vex við tjarnarbakkann, 

mýrarsvæðið. 

Spurning: Hvernig fer frjóvgun fram? 
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Gulmaðra 

Nafn:

Lýsing:

sér með fræjum. Hefur 

rætur, laufblöð og stöngul. 

Stöngull

blómin mynda 

Útbreiðsl

Spurning: 

gulmöðrunnar?

Hófsóley 

Nafn:

Lýsing:

sér með fræjum. Hefur 

rætur, laufblöð og stöngul. 

dökkgræn, einsog hesthófar í laginu. 

eru gul og plantan vex í þéttum 

Útbreiðsla: 

mýrarsvæðinu.

Spurning: 

Krækilyng 

Nafn:

Lýsing:

sér með fræjum. Er lágvaxin 

blöð. Flestir þekkja krækilyngið á sumrin 

vegna 

rauð og verða svört í lok sumars. 

Útbreiðsla: 

vestan við Ástjörn

Spurning: 
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Nafn: Gulmaðra (Galium verum) 

Lýsing: Tilheyrir hópi dulfrævinga og fjölgar 

sér með fræjum. Hefur leiðsluvef, styrktarvef, 

rætur, laufblöð og stöngul. Blómin eru gul. 

Stöngull og laufblöð eru græn. Laufblöðin og 

blómin mynda krans utan um stöngulinn.  

Útbreiðsla: Vex í graslendinu. 

Spurning: Hvernig eru lögun laufblaða 

gulmöðrunnar? 

Nafn: Hófsóley (Caltha palustris) 

Lýsing: Tilheyrir hópi dulfrævinga og fjölgar 

sér með fræjum. Hefur leiðsluvef, styrktarvef, 

rætur, laufblöð og stöngul. Laufblöð eru 

kgræn, einsog hesthófar í laginu. Blómin 

eru gul og plantan vex í þéttum breiðum. 

Útbreiðsla: Vex við tjarnarbakkann á 

mýrarsvæðinu. 

Spurning: Hvaðan dregur plantan nafn sitt? 

Nafn: Krækilyng (Empetrum nigrum) 

Lýsing: Tilheyrir hópi dulfrævinga og fjölgar 

sér með fræjum. Er lágvaxin runni, með græn 

. Flestir þekkja krækilyngið á sumrin 

vegna berjanna sem eru í fyrstu græn, svo 

rauð og verða svört í lok sumars.  

Útbreiðsla: Í mosagróðrinum í hrauninu 

vestan við Ástjörn 

Spurning: Hvaða hlutverki gegna berin? 
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Ljónslappi 

Nafn:

Lýsing:

sér með fræjum. Hefur leiðsluvef, styrktarvef, 

rætur, laufblöð og stöngul. 

Blómin eru öll í einum hnapp. 

Útbreiðsla: 

mosagróðrinum í hrauninu.

Spurning: 

Lokasjóður 

Nafn:

Lýsing:

sér með fræjum. Hefur 

rætur, laufblöð og stöngul. Rauðbrúnn 

með grænum 

endunum. 

Útbreiðsla:

við Ástjörn.

Spurning: 

leiðsluvefirnir?

Maríustakkur 

Nafn:

Lýsing:

sér með fræjum. Hefur 

rætur, laufblöð og stöngul. 

Laufblöðin eru 

Blómin

Útbreiðsla:

mosagróðrinum í hrauninu.

Spurning: 
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Nafn: Ljónslappi (Alchemilla alpina) 

Lýsing: Tilheyrir hópi dulfrævinga og fjölgar 

sér með fræjum. Hefur leiðsluvef, styrktarvef, 

rætur, laufblöð og stöngul. Ljósgræn breiða. 

Blómin eru öll í einum hnapp.  

Útbreiðsla: Vex í graslendinu og í 

mosagróðrinum í hrauninu. 

Spurning: Hvað heitir lögun laufblaðanna? 

Nafn: Lokasjóður (Rhinanthus minor) 

Lýsing: Tilheyrir hópi dulfrævinga og fjölgar 

sér með fræjum. Hefur leiðsluvef, styrktarvef, 

rætur, laufblöð og stöngul. Rauðbrúnn stilkur 

með grænum laufblöðum sem eru tennt á 

endunum. Blómin eru gul og fjólublá á litin.  

Útbreiðsla: Í sprungunum í hrauninu vestan 

við Ástjörn. 

Spurning: Hvaða hlutverki gegna 

leiðsluvefirnir? 

Nafn: Maríustakkur (Alchemilla vulgaris) 

Lýsing: Tilheyrir hópi dulfrævinga og fjölgar 

sér með fræjum. Hefur leiðsluvef, styrktarvef, 

rætur, laufblöð og stöngul. Ljósgræn breiða. 

Laufblöðin eru samsett og tennt á endanum. 

Blómin eru öll í einum hnapp.  

reiðsla: Vex í graslendinu og í 

mosagróðrinum í hrauninu. 

Spurning: Hvað heitir lögun laufblaðanna? 
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Snarrótarpuntur 

Nafn:

caespitosa)

Lýsing:

sér með fræjum. Hefur 

rætur, laufblöð og stöngul. Er hávaxið 

með dökkbrúnum 

cm langur.

Útbreiðsla: 

og í hraunsprungum vestan við Ástjörnina

Spurning:

Tágamura 

Nafn:

Lýsing:

sér með fræjum. Hefur 

rætur, laufblöð og stöngul. Tágamura blómstrar 

heiðgulum 

mörgum 

neðan.

Útbreiðsla: 

Spurning: 

Tjarnalaukur 

Nafn: 

Lýsing: 

hefur rætur, laufblöð og stöngul. Er lágvaxin 

vatnajurt

úr stofninum

langir.

Útbreiðsla: 

Spurning: 
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Nafn: Snarrótarpuntur (Deschampsia 

caespitosa) 

Lýsing: Tilheyrir hópi dulfrævinga og fjölgar 

sér með fræjum. Hefur leiðsluvef, styrktarvef, 

rætur, laufblöð og stöngul. Er hávaxið gras, 

með dökkbrúnum punt. Punturinn er 15 – 20 

cm langur. 

Útbreiðsla: Vex í graslendinu við skógræktina 

og í hraunsprungum vestan við Ástjörnina 

Spurning:Hvernig fjölgar plantan sér? 

Nafn: Tágamura (Potentilla anserina) 

Lýsing: Tilheyrir hópi dulfrævinga og fjölgar 

sér með fræjum. Hefur leiðsluvef, styrktarvef, 

rætur, laufblöð og stöngul. Tágamura blómstrar 

heiðgulum blómum. Laufblöðin eru úr 

mörgum smáblöðum sem eru silfurhærð að 

neðan. 

Útbreiðsla: Vex meðfram bökkum Ástjarnar 

Spurning: Hvaða hlutverki gegna blómin? 

Nafn: Tjarnalaukur (Littorella uniflora) 

Lýsing: Tjarnalaukur tilheyrir dulfrævingum, 

hefur rætur, laufblöð og stöngul. Er lágvaxin 

vatnajurt. Margir stönglar vaxa saman og þétt 

stofninum, eru þeir sívalir og um 5 – 10 cm 

langir. 

Útbreiðsla: Vex á botni Ástjarnar. 

Spurning: Hvernig fjölga tjarnalaukar sér? 
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Tjarnastör 

Nafn: Tjarnastör 

Lýsing: 

sér með fræjum. Hefur 

rætur, laufblöð og stöngul. Er 

blágræn

myndar sterkleg strá. 

tjarnarstör þegar hann býr sér til hreiður.

Útbreiðsla: 

megin tjarn

Spurning: 

tjarnarstörinni?

Túnvingull 

Nafn:

Lýsing:

sér með fræjum. Hefur leiðsluvef, styrktarvef, 

rætur, laufblöð og stöngul. Grænir 

með 3 

Útbreiðsla: 

Finnst t.d í mosagróðrinum og í skóglendinu.

Spurning:

Vallhumall 

Nafn:

Lýsing:

sér með fræjum. Hefur 

rætur, laufblöð og stöngul. Dökkgræn 

og stöngul

knapp og eru hvít á litin. Laufblöðin og 

stöngullinn er 

plöntunni

Útbreiðsla: 

skógræktina.

Spurning:

plöntunni?
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: Tjarnastör (Carex rostrata) 

Lýsing: Tilheyrir hópi dulfrævinga og fjölgar 

sér með fræjum. Hefur leiðsluvef, styrktarvef, 

rætur, laufblöð og stöngul. Er stórvaxin og 

blágræn á lit. Hefur grófan jarðstöngul sem 

myndar sterkleg strá. Flórgoðinn notar m.a. 

tjarnarstör þegar hann býr sér til hreiður. 

Útbreiðsla: Vex í mýrinni sem er norðaustan 

megin tjarnarinnar.  

Spurning: Hvert er hlutverk róta hjá 

tjarnarstörinni? 

Nafn: Túnvingull (Restuca richardsonii) 

Lýsing: Tilheyrir hópi dulfrævinga og fjölgar 

sér með fræjum. Hefur leiðsluvef, styrktarvef, 

rætur, laufblöð og stöngul. Grænir stönglar 

með 3 – 8 cm löngum punt efst. 

Útbreiðsla: Er algeng í nágrenni við Ástjörn. 

Finnst t.d í mosagróðrinum og í skóglendinu. 

Spurning:Hvernig myndar túnvingullinn fræ? 

Nafn: Vallhumall (Achillea millefolium) 

Lýsing: Tilheyrir hópi dulfrævinga og fjölgar 

sér með fræjum. Hefur leiðsluvef, styrktarvef, 

rætur, laufblöð og stöngul. Dökkgræn laufblöð 

stöngul. Blómin standa mörg saman í 

knapp og eru hvít á litin. Laufblöðin og 

stöngullinn er loðinn. Sterk lykt er af 

plöntunni 

Útbreiðsla: Vex í graslendinu við 

skógræktina. 

Spurning:Hvers vegna ætli það sé sterk lykt af 

plöntunni? 
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10.5.3 Vinnuspjöld með trjám 

Við greiningu á þeim trjám sem finna má í 
er gott að hafa meðferðis myndir af þeim 
finna.163 Þessi vinnuspjöld eru sérstaklega búin til fyrir nemendur á 
yngsta stigi og sýna eingöngu nokkrar af þeim tegundum sem finnast í 
skógræktinni.  

                                                      
163 Upplýsingar af spjöldum er að finna í bókinni 

er einnig að finna greiningarlykla sem gott er að hafa meðferðis við frekari 

greiningar. 

Vallhæra 

Nafn:

Lýsing:

sér með fræjum. Hefur 

rætur, laufblöð og stöngul. Er 

litinn. Hver 

blómhnoðrum

Útbreiðsla:

hrauninu vestan við Ástjörn.

Spurning: 

Birki eða Björk 

 

Nafn:

Laufblöðin ósamsett og tennt.

 

Ég fann svona tré______________
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sem finna má í skógræktinni ofan við Ástjörn 
er gott að hafa meðferðis myndir af þeim tegundum sem búast má við að 

Þessi vinnuspjöld eru sérstaklega búin til fyrir nemendur á 
yngsta stigi og sýna eingöngu nokkrar af þeim tegundum sem finnast í 

              

af spjöldum er að finna í bókinni Ég greini tré (2001).Í þeirri bók 

er einnig að finna greiningarlykla sem gott er að hafa meðferðis við frekari 

Nafn: Vallhæra (Luzula multiflora) 

Lýsing: Tilheyrir hópi dulfrævinga og fjölgar 

sér með fræjum. Hefur leiðsluvef, styrktarvef, 

rætur, laufblöð og stöngul. Er rauðbrúnt á 

litinn. Hver stöngull er uppréttur með 4 – 6 

blómhnoðrum á efst.  

Útbreiðsla: Í mosagróðrinum meðfram 

hrauninu vestan við Ástjörn. 

Spurning: Hvað einkennir útlit vallhærunnar? 

 

Nafn: Birki (Betula pubescens) 

Laufblöðin ósamsett og tennt. 

 

 

Ég fann svona tré______________ 
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Brekkuvíðir 

Nafn:

Laufblöðin eru ósamsett.

Ég fann svona tré______________

Alaskaösp 

Nafn:

Laufblöðin eru ósamsett.

 

 

 

 

 

Ég fann svona tré______________

Sitkagreni 

Nafn:

Barrið er nállaga

 

 

 

 

Ég fann svona tré______________
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Nafn: Brekkuvíðir (Salix) 

Laufblöðin eru ósamsett. 

 

Ég fann svona tré______________ 

Nafn: Alaskaösp (Populus trichocarpa) 

Laufblöðin eru ósamsett. 

Ég fann svona tré______________ 

Nafn: Sitkagreni (Picea sitchensis) 

Barrið er nállaga 

Ég fann svona tré______________ 
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Alaskavíðir 

Nafn:

Laufblöðin er 

eru ósamsett og heilrent.

 

 

 

 

 

Ég fann svona tré______________

Bergfura 

Nafn:

Barrið er í knippum

 

 

 

 

 

Ég fann svona tré______________

Blágreni 

Nafn:

Tréð er keilulaga í laginu og laufblöðin eru 

nállaga. 

 

 

 

 

Ég fann svona tré______________
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Nafn: Alaskavíðir (Populus trichocarpa) 

Laufblöðin er hvít á bakhliðinni. Laufblöðin 

eru ósamsett og heilrent. 

Ég fann svona tré______________ 

Nafn: Bergfura (Pinus uncinata) 

Barrið er í knippum 

Ég fann svona tré______________ 

Nafn: Blágreni (Picea engelmannii) 

Tréð er keilulaga í laginu og laufblöðin eru 

nállaga.  

Ég fann svona tré______________ 
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10.5.4 Námsefni um plöntur og 

I. Ég greini tré. Greiningarlykill um tré og runna
finna upplýsingar um hvernig maður ber sig að við greiningu
trjám, orðskýringar á hugtökum og 
nemendur. 

Sveinbjörn Markús Njálsson. (1991). 

tré og runna. Reykjavík: Námsgagnastofnun.

Rauðgreni 

Nafn:

Barrið er nállaga

 

 

 

Ég fann svona tré______________

Broddgreni 

Nafn:

Barrið er nállaga

 

 

 

 

Ég fann svona tré______________

Reynir 

Nafn:

Laufblöðin eru samsett.

 

 

 

 

 

Ég fann svona tré________________
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og annað ítarefni 

Greiningarlykill um tré og runna: Þar er að 
hvernig maður ber sig að við greiningu á 

, orðskýringar á hugtökum og tillaga að vinnublaði fyrir 

Sveinbjörn Markús Njálsson. (1991). Ég greini tré. Greiningarlykill um 

Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Nafn: Rauðgreni (Picea abies) 

Barrið er nállaga 

Ég fann svona tré______________ 

Nafn: Broddgreni (Picea pungens) 

Barrið er nállaga 

Ég fann svona tré______________ 

Nafn: Reynir (Sorbus aucuparia) 

Laufblöðin eru samsett. 

Ég fann svona tré________________ 
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II. Græðlingur: Þetta er þýtt efni og endursamið með tilliti til 
íslenskrar náttúru. Græðlingur skiptist í fjögur nemendahefti og 
verkefnasafn. Efnið er ætlað nemendum á yngsta og miðstigi. 

Sveinbjörn Markús Njálsson. (2002). Græðlingur . Reykjavík: 

Námsgagnastofnun. 

III. Komdu og skoðaðu hringrásir: Kennslubókin sem er ætlum 3. 
– 4.bekk. Í henni er fjallað um hringrásir í náttúrunni. Komið er 
inn á hlutverk plantna í lífsferlum, hvernig þær vaxa, ljóstillífun 
planta, hvers vegna þær rotna og eru jafnframt fæða ýmissa 
lífvera. Kennsluleiðbeiningar ásamt ítarefni er að finna á 
vefslóðinni: 
http://www.nams.is/komdu/hringrasir/hring_frames.htm 

Sólrún Helgadóttir. (2003). Komdu og skoðaðu hringrásir. Reykjavík: 

Námsgagnastofnun. 

IV. Lífríki á landi: Kennslubók ætluð nemendum á miðstigi. Í 
bókinni er fjallað um mismunandi gróðurlendi og hvaða gróður 
einkennir hvert gróðurlendi. 

Edda Eiríksdóttir, Jenný Karlsdóttir, Þórey Ketilsdóttir og Þorvaldur 

Örn Árnason . (1994). Lífríkið á landi. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

V. Landið, umhverfið og við: Þessi bók er ætluð 10 – 12 ára 
nemendum. Í henni er meðal annars fjallað um náttúru Íslands, 
landeyðingu og landgræðslu. 

Ari Trausti Guðmundsson . (1993). Landið, umhverfið og við. 

Reykjavík: Námsgagnastofnun 

VI. Lifandi veröld: Er ætluð fyrir unglingadeild. Í kafla 5 og 6 er 
fjallað um þörunga, mosa, byrkninga og fræplöntur. 

McLaughlin, C. W., Hurd, D., Snyder, E. B., Matthias, G. F., Wright, J. 

D., & Johnson, S. M. (1999). Lifandi veröld: Almenn náttúruvísindi. 

(Hálfdan Ómar Hálfdanarson, Þýð.) Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

VII. Náttúran allan ársins hring: Kennslubókin er ætluð yngsta og 
miðstigi. Í henni er fjallað um árstíðir og þær breytingar sem 
verða á lífríkinu milli árstíða. 

Sólrún Harðardóttir. (2006). Náttúran allan ársins hring. Reykjavík: 

Námsgagnastofnun. 
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VIII. Út um mela og móa: Bókin er ætlun nemendum sem hafa annað 
móðurmál en íslensku en hún getur einnig nýst öðrum 
nemendum. Á bls. 24 – 25 er kafli sem heitir Gróið land. Þar er 
fjallað um plöntur, líffæri plantna, nauðþurftir þeirra og fleira. 

Rannveig A. Jóhannsdóttir og Hlín Gunnarsdóttir. (2001). Úti um mela 

og móa. Reykjavík: Námsgagnastofnun  

IX. Þjóðarblómið holtasóley: Árið 2005 var ákveðið að holtasóley 
yrði  þjóðarblóm Íslendinga. Í heftinu er fjallað um plöntuna 
sjálfa, útbreiðslu, einkenni og hlutverki í vistkerfinu. 

Hafdís Finnbogadóttir (ritsjó) (2007). Þjóðarblómið holtasóley. 

Reykjavík: Námsgagnastofnun.  

X. Tré. Bókin er skrifuð fyrir nemendur á yngsta stigi. Í bókinni eru 
litmyndir og stuttir textabútar. 

Jón Guðmundsson. (1991). Tré. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Bækur 

I. Blómin okkar: Bókin er skrifuð fyrir börn og unglinga. Í henni 
eru 60 plöntutegundum lýst í stórum dráttum. Litmyndir fylgja 
einnig með öllum lýsingum. Einnig er að finna ýmsar aðrar 
upplýsingar til fróðleiks eins og plöntur og þjóðtrú eða 
þjóðsögur. 

Stefán Aðalsteinsson og Björn Þorsteinsson. (1992). Blómin okkar. 

Reykjavík. Reykjavík: Bókaútgáfan Bjallan. 

II. Íslenska plöntuhandbókin: Gangleg handbók við greiningar á 
blómplöntum og byrkningum. 

Hörður Kristinsson. (2001). Íslenska plöntuhandbókin. Blómplöntur og 

byrkningar. Reykjavík: Mál og menning. 

III. Plöntur: Bókin er úr bókaflokknum Vísindaheimurinn. Í henni er 
fjallað almennt um einkenni og lífsferla plantna ásmat ýmsum 
upplýsingum um tegundir og gróðurlendi. Þessi bók er skrifuð 
fyrir börn og unglinga. Hentar vel sem ítarefni þegar unnin eru 
verkefni um plöntur. 

Riley, P. (2007). Plöntur . Reykjavík: Skrudda. 

IV. Plöntur. Gróður jarðar: Úr bókaflokknum Fjölfræðibækur 
barna og unglinga. Hentar ágætlega fyrir yngsta- og miðstigi sem 
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ítarefni. Fjallað er almennt um plöntur í bókinni, um lífsferla, 
útlit, búsvæði, nýtingu fyrir manninn og margt fleira. 

Benedetti, L. (1994). Plöntur. Gróður jarðar. Reykjavík: Skjaldborg. 

Vefefni 

I. Blómplöntur: Er hluti af vef sem ætlaður er fyrir 1. – 4. bekk. 
Þetta er gagnvirkur vefur þar sem er að finna ýmsar upplýsingar 
um plöntur s.s. líkamshlutar, lífsferla, myndir og verkefni. Slóð: 
http://nams.is/lifsfer/blom1.html 

II. Flóra Íslands: Höfundur er Hörður Kristinsson. Á síðunni er að 
finna upplýsingar og myndir af blómplöntum, byrkningum, 
mosum, fléttum og sveppum. Einnig eru ýmsar aðrar upplýsingar 
þar að finna. Slóð: http://www.floraislands.is/  

III. Könnum saman lóð og mó: Þetta er gagnvirkt efni sem hentar 
fyrir nemendur á miðstigi. Viðfangsefnið er dæmigert lífríki á 
þurrlendi við íslenska byggð. Jafnfram er lýst hvernig má kanna 
lífríkið með einföldum búnaði og aðferðum sem allir geta 
tileinkað sér. Mæli með þessum vef. Slóð: 
http://mennta.hi.is/vefir/lautaskoli/  

IV. Plöntuvefsjá: Vefurinn er af síðu Náttúrufræðistofnun Íslands. 
Þar eru ítarlegar upplýsingar um háplöntur, mosa, fléttur og 
sveppi, útbreiðslu þeirra og einnig staðreyndasíður sem gefa 
ítarlegar upplýsingar um sérhverja plöntutegund með 
plöntulýsingu, ljósmyndum, röðun tegundar innan 
flokkunarfræðinnar, upplýsingum um búsvæði, útbreiðslu og 
fróðleikur um skaðsemi og nytjar plöntunnar. Slóð: 
http://vefsja.ni.is/website/plontuvefsja/. 

V. Plöntuvefurinn: Gefinn út af Námsgangastofnun. Á vefnum eru 
að finna upplýsingar og myndir af rúmlega 100 íslenskum 
plöntutegundum. Þar er einnig að finna einfalt 
plöntugreiningarkerfi ætlað þeim sem eru að stíga sín fyrstu skref 
í plöntugreiningu. Einnig er hægt að skoða plöntur eftir 
búsvæðum en þeim er skipt niður í fjara, votlendi, kjarr og 
skóglendi, holt og melar, melar og sandar og til fjalla. Slóð: 
http://www1.nams.is/flora/  

VI. Skógræktarfélag Reykjavíkur. Á þessari vefsíðu er að finna 
ýmsar upplýsingar um tré. Slóð: http://www.heidmork.is/  
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VII. Yrkja: Þetta er námsvefur um tré og gróðursetningu. Á honum er 
að finna fróðleik um tré ásamt myndum af helstu tegundum sem 
finna má hér á landi. Slóð: http://www.yrkja.is/index.php 
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http://stadreyndasida.ni.is/plontuvefsja/floraisl/hapl/BETULPUB1B.JPG 
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Blágreni – sótt 5. mars 2010, slóð: http://www.yrkja.is/popup_datapict.php?my_id=9 

Rauðgreni – sótt mars 2010, slóð: http://www.yrkja.is/popup_datapict.php?my_id=14 

Broddgreni – sótt 5.mars 2010, slóð http://www.rettarholl.is/plontur/broddgreni-grein.jpg  

Reynir – sótt 5. mars 2010, slóð: 
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Viðauki  - Viðhorfskönnun til útikennslu 

Vinsamlegast merkið einungis í einn reit við hverja spurningu nema 
annað sé tekið fram. 

 

1. Kyn  

□ kona 

□ karl 

 

2. Aldur 

□ 26 – 35 ára 

□ 36 - 45 ára 

□ 46 – 55 ára 

□ 56 ára eða eldri  

 

3. Hversu lengi hefur þú starfað sem grunnskólakennari? 

□ Skemur en eitt ár 

□ 1 – 5 ár  

□ 6 – 10 ár  

□ 11 – 15 ár 

□ 16 ár eða lengur  

4. Í hvaða bekkjardeild er þinn umsjónarbekkur? 

□ 1. – 2. bekk  

□ 3. – 4. bekk 

□ 5. – 7. bekk  
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5. Hvað telur þú útikennslu vera stóran þátt í þinni náttúrufræðikennslu? 

□ Kenni úti einu sinni í viku eða oftar  

□ Kenni úti um það bil tvisvar til þrisvar sinnum í mánuði 

□ Kenni úti um það bil einu sinni í mánuði 

□ Kenni úti um það bil tvisvar til þrisvar sinnum á önn 

□ Kenni aldrei náttúrufræði úti 

    
6. Hvað telur þú að útikennsla ætti að vera stór þáttur í þinni náttúrufræðikennslu? 

□ Einu sinni í viku eða oftar 

□ Um það bil tvisvar til þrisvar sinnum í mánuði 

□ Um það bið einu sinni í mánuð 

□ Um það bil tvisvar til þrisvar sinnum á önn 

□ Tel ekki sérstaklega þörf á útikennslu í náttúrufræði 

 
7. Myndir þú vilja kenna náttúrufræði oftar úti en þú þegar gerir? 

□  Nei  

□ Já  

 
8. Hefur þú kynnt þér Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 

með tilliti til útikennslu? 

□ Nei Ef svarað er nei, vinsamlegast farið í spurningu 10 

□ Já Ef svarað er já, vinsamlegast farið í spurningu 9. 
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9. Hvaða þættir eru það í Aðalnámskránni sem þú tókst einna helst eftir og 

höfðuðu til þín? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
10. .Hefur þú farið á námskeið sem tengist útikennslu? (námskeið sem hluti af 

símenntun eða námskeið við Menntavísindasvið HÍ (KHÍ) sem hluti af B.Ed. 

námi eða M.Ed. námi). 

□ Nei 

□ Já 

 
11. Myndi það ýta undir aukna útikennslu ef þú fengir:  

Hér má krossa við fleiri en eitt atriði 

□ aðstoðarmann 

□ skipulagt námsefni  

□ frjálsari hendur í skipulagningu kennslu 

□ færri nemendur í hóp 

□ námskeið í útikennslu 

□ hugmyndir af námsefni fyrir útikennslu 

□ leiðbeiningu um framkvæmd útikennslu 

 

12. Hvaða markmið myndir þú segja að útikennsla og útinám ættu að 

uppfylla? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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13. – 28.  

Vinsamlegast merktu við eftirfarandi fullyrðingar með; mjög sammála, 
frekar sammála, frekar ósammála eða mjög ósammála. Vinsamlegast 
merkja aðeins í einn reit. 

 

 Fullyrðingar 
Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

13. 
Skortur er á skipulögðu 

námsefni fyrir 

útikennslu. 

    

14. 
Skipulag stundatöflu er 

hamlandi fyrir 

útikennslu. 

    

15. 
Útikennsla eykur 

fjölbreytni 

kennsluhátta. 

    

16. 
Veðurfar getur verið 

hamlandi fyrir 

útikennslu. 

    

17. 

Samsetning 

nemendahópsins getur 

verið hamlandi fyrir 

útikennslu. 

    

18. 
Útikennsla eykur 

virðingu nemenda fyrir 

náttúrunni. 

    

19. 
Útikennsla ýtir undir 

aukna hreyfingu 

nemenda 

    

20. 
Fjöldi nemenda getur 

verið hamlandi fyrir 

útikennslu. 
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21. 
Útikennsla er 

órjúfanlegur hluti af 

náttúrufræðikennslu 

    

22. 
Útikennsla hefur 

jákvæð áhrif á 

nemendur 

    

23. Skortur er á námsmati 

fyrir útikennslu 
    

24. Það er tímafrekt að 

undirbúa útikennslu 
    

25. 

Með útikennslu er hægt 

að ná til stærri hóps 

nemenda en eingöngu 

með hefðbundinni 

kennslu 

    

26. 

Ég hef ekki nægilega 

þekkingu á 

viðfansefnum 

náttúrunnar til þess að 

kenna úti 

    

27. 

Vel skipulögð 

útikennsla veitir 

nemendum aukin 

tækifæri til náms 

    

28. 

Útikennsla og útinám 

eru mikilvægur þáttur í 

menntun til sjálfbærrar 

þróunar 

    

 


