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Kynning 

Þetta verkefni var unnið sem lokaverkefni til B.Ed. prófs á Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands. Það skiptist í tvennt, annars vegar er greinagerð sem er sér skjal og hins vegar safn 

verkefna sem hér er kynnt, en þau byggja öll á útinámi. Í verkefnasafninu sem hér fylgir eru 

tuttugu og níu verkefni sem hafa það meginmarkmið að dýpka skilning nemenda á ýmsum 

náttúrufyrirbærum og hugtökum sem tengjast svæðinu fyrir botni Grafarvogs í Reykjavík og 

skógarsvæðinu þar hjá. Vogurinn er grunnur og þegar fjarar verður hann að víðáttumikilli 

leiru þar sem fuglar geta auðveldlega sótt sér æti. Því eru vaðfuglar, mávar og endur algeng 

sjón í voginum. Við botn vogsins er óbyggt skógar- og gróðursvæði en þaðan fellur 

Grafarlækur til sjávar norðan við Ósmel (Kristbjörn Egilsson, Kristinn Haukur 

Skarphéðinsson, Guðmundur Guðjónsson, Haukur Jóhannesson og Jóhann Óli Hilmarsson, 

1999, bls. 44). Þetta skógarsvæði, fjaran og leiran verður aðal kennsluvettvangur verkefnanna. 

Þau eru sérstaklega ætluð nemendum í grunnskólum í nálægð við Grafarvoginn en nokkrir 

skólar eiga um stuttan veg að fara í voginn. Verkefnin eru ætluð miðstigsnemendum 

grunnskóla og eru þau sniðin að aldri og þroska þeirra. Verkefnin eru kennsluleiðbeiningar til 

kennara sem nýta má eins og þau birtast eða sem hugmyndir að nýjum verkefnum. Innihald 

þessara verkefna er af margvíslegum toga en þeim er skipt í tvo flokka - skóginn og fjöruna. 

Á báðum svæðunum er fjallað um fuglalífið, gróðurfarið, dýralífið og 

jarðfræðina/landafræðina. Í fjörunni er svo að auki verkefni um vatnið/sjóinn, seltu hans og 

muninn á fersk- og saltvatni, öldur og flóð og fjöru en allt í allt eru í þeim hluta níu verkefni. Í 

skóginum eru síðan að auki tekin fyrir trén í skóginum og brugðið á ýmsa leiki um hvað finnst 

í skóginum en allt í allt er þar að finna tuttugu verkefni. Verkefnasafnið er sérstakt hefti til að 

auðvelda notkun þess fyrir kennara. Hvert verkefni nær að öllu jöfnu yfir eina blaðsíðu en 

einstaka verkefnum fylgja fylgiskjöl sem eru þá aftast. 

Farið er eftir leiðbeiningum Norræns samstarfs um hvernig eigi að skipuleggja útinám en 

verkefnin eru uppbyggð þannig að fyrst eru kynnt helstu námsmarkmið sem ná yfir 

þekkingarsvið, viðhorfasvið og leiknisvið. Næst er undirbúningur þar sem rætt er um 

hvernig skuli undirbúa verkefnin til þess að þau gangi snurðulaust fyrir sig á vettvangi. Hér 

eru umræður, upplýsingaleit, fróðleikur frá kennara og ýmsar tilraunir  hafðar að leiðarljósi. 

Því næst er lýsing á verkefninu sem vinna skal á vettvangi en það er ávallt tengt útinámi. 

Úrvinnslan getur svo farið fram annað hvort á vettvangi eða í skólastofunni í formi 

verkefnavinnu, umræðna, skýrslugerðar, kynningar, tilraunar eða frekari upplýsingaleitar. 

Helstu heimildir sem verkefnið er byggt á koma svo næst en þeim er ætlað að dýpka skilning 

kennarans á fyrirbærinu eða benda honum á gagnlegar upplýsingar, heimildir og bækur til að 
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vinna frekar með. Yfirlit yfir þessar heimildir birtist einnig í heimildaskrá aftast í 

verkefnasafninu. Myndir koma fyrir í nokkrum verkefnanna og er því myndayfirlit haft fremst 

ásamt yfirliti yfir verkefnin. Myndir sem teknar eru árið 2009 og eru merktar ÞSP eru allar 

teknar af höfundi verkefnisins en það á við um þær flestar. 

Verkefnunum er öllum ætlað að veita nemendum haldbæra reynslu tengda þeim 

viðfangsefnum sem aðalnámsskráin segir til um að nemendur á miðstigi skuli læra. Þau eru öll 

grunduð á helstu kenningum fræðimanna og uppeldisfrömuða til þess að gefa þeim 

kennslufræðilegt gildi. Lagt er upp með að verkefnin eigi að mæta nemendum á þeirra 

forsendum og að komið sé til móts við vitsmunaþroska og áhugasvið hvers og eins en þetta 

eru meginforsendur náms samkvæmt Piaget og Gardner. Mikið er lagt upp úr samskiptum og 

samstarfi í verkefnunum en þar er verið að koma til móts við kenningar Vygotsky en hann 

telur félagsleg samskipti við fullorðin aðila vera mikilvægt öllu námi barna. Reynslan og 

tenging við raunveruleikann og samfélagið er mikilvægur þáttur í útinámi og jafnframt í 

þessum verkefnum en Dewey telur að nám nýtist ekki sem skyldi nema að samfélagsleg 

tenging eigi sér stað. Hér næst er kynnt yfirlit verkefnanna í töfluformi ásamt verkefnin sjálf. 
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Tafla 1. Yfirlit yfir verkefnasafnið 

 

                

Náttúruvísindi 

  
                             Samþætting  

 
Jarðvísindi Lífvísindi Eðlisvísindi 

 

Samþætting  Hvaða námsgrein? 

       Í fjörunni       
 

    

Hvað finnst í fjörunni       
 

    

Flóð og fjara     X 
 

x Myndmennt 

Bylgjur     x 
 

    

Selta sjávar   x X 
 

x Íslenska 

Sjór og ferskvatn   x x 
 

    

Gróðurfar       
 

    

Gróðurinn í fjörunni   x   
 

x Myndmennt og íslenska 

Fuglalíf        
 

    

Fuglalíf í fjörunni   x   
 

x Myndmennt og íslenska 

Spor í sandi   x   
 

x Myndmennt og stærðfræði 

Dýralíf        
 

    

Dýr í fjörunni   x   
 

    

Jarðfræði        
 

    

Jarðfræði fjörunnar x     
 

x Samfélagsgreinar 

Í skóginum       
 

    

Hvað finnst í skóginum       
 

    

Finna tíu hluti   x   
 

    

Ljóðaverkefni   x   
 

x Myndmennt og íslenska 

Náttúrunnar orð   x   
 

x Íslenska 

Náttúrulegt umhverfi   x   
 

x Heimilisfræði 

Bingó   x   
 

x Myndmennt 

Flokkun náttúrunnar 

 
x 

    Náttúrustígur   x   
 

    

Tré       
 

    

Trén í skóginum   x   
 

x Myndmennt 

Greina aldur trjáa   x   
 

x Stærðfræði og íslenska 

Að þekkja tréð sitt   x   
 

x Myndmennt 

Litrík náttúran   x   
 

x Myndmennt 

Gróðurkort   x   
 

    

Barrtré og lauftré   x   
 

x Myndmennt 

Gróðurfar       
 

    

Gróðursvæðið mitt   x   
 

    

Dagur í lífi blóms   x   
 

x Leiklist 

Bygging blómsins   x   
 

    

Fuglalíf       
 

    

Fuglarnir í skóginum   x   
 

x Myndmennt 

Dýralíf       
 

    

Skordýr   x   
 

    

Hvaða dýr er ég   x   
 

x Leiklist 

Jarðfræði       
 

    

Lögun skógarins X     
 

x Stærðfræði 

Öll úrvinnsla fer fram á íslensku í skrifum eða umræðum og er því ávallt samþætt náttúrufræðinni. 



8 
 

 

Mynd af svæðinu 

Kort af Grafarvoginum og skógarsvæðið þar hjá. Hér sést vel í leiruna þar sem það er fjara. 

 

Mynd 1. Grafarvogurinn séður ofanfrá (Google earth) 
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Fjaran 
 

 
Mynd 2 Fjara Grafarvogs (ÞSP, 2009) 
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Hvað finnst í fjörunni - Flóð og fjara 

 

Tillögur að námsmarkmiðum:  

Að nemandinn         

 þekki mun á flóði og fjöru og sýni skilning 

sinn í verki 

 læri að tengja þessi hugtök við gang 

himintunglanna  

 hafi frumkvæði að úrlausn  

 þjálfist í að mæla hvort það sé flóð eða fjara í 

fjörunni fyrir botni Grafarvogs 

Undirbúningur:  

 Gaman getur verið ef kennarinn tengir fyrirbærin flóð og fjara við íslenska goðafræði en áður 

fyrr þegar íslendingar trúðu á goð var haldið að flóð og fjara mynduðust þegar goðið Þór 

drykki af hafinu.  

 Kennarinn varpar upp mynd á skjáinn þar sem flóð og fjara kemur fyrir.  

 Kennari spyr nemendur hver sé munurinn á myndunum tveimur.  

 Líkan af tungli, sól og jörðu er notað til að sýna nemendum stöðu himintunglanna þegar 

annarsvegar flóð er og hinsvegar fjara. Staða þeirra er einnig kynnt með stórstreymi og 

lágstreymi í huga. Nemendur eiga að vera búnir að læra um hugtakið þyngdarkraft og þarf 

kennarinn að tengja það við umfjöllun sína um sjávarföllin.  

 Nemendur ásamt kennara sínum fylgjast með stöðu sjávarfalla á vefnum á þeim tíma sem í 

fjöruna á að fara og áætla út frá því hvenær dags sé best að fara með tilliti til flóðs annarsvegar 

og fjöru hinsvegar.  

Kennslugögn: líkan af himintunglum, vefurinn og myndir af flóði og fjöru 

 

Verkefni á vettvangi:  

 Settur er spotti milli tveggja spýta við vatnsmörkin.  

 Kennari spyr nemendur hvort þeir sjái ummerki í fjörunni um hvort flóð sé eða fjara. Þau 

koma með sínar hugmyndir og eru þær skoðaðar. 

 Í lokin er athugað hvar vatnsmörkin eru með tilliti til spottans á spýtunum og út frá því ályktað 

hvort það sé flóð eða fjara.  

 Einnig er hægt að koma deginum seinna annaðhvort á sama tíma eða á öðrum tíma dags. 

Kennslugögn: Spotti, spýtur 

Úrvinnsla:  

 Þegar í skólann er komið skrifa nemendur um reynslu sína í fjörunni og segja með sínum 

orðum hvernig þau skilji best hugtökin flóð og fjara.  

 Þau teikna mynd af stöðum himintunglanna og mynd af flóði og fjöru í fjörunni sinni. 

Helstu heimildir: 

Bókin „Sól, tungl og stjörnur“ 

Vefur um goðsögn tengda flóði og fjöru: http://www.fa.is/deildir/Islenska2/snedda/flokkun/index.html 

Vefur um sjávarföll í Reykjavík: http://www.mobilegeographics.com:81/locations/5297.html 

Mynd 3 Fjara (ÞSP, 2009) Mynd 4 Flóð (ÞSP, 2009) 

http://www.fa.is/deildir/Islenska2/snedda/flokkun/index.html
http://www.mobilegeographics.com:81/locations/5297.html
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Hvað finnst í fjörunni – Bylgjur 

 

Tillögur að námsmarkmiðum: 

Að nemandinn  

 fræðist um bylgjur, bæði hljóð og hreyfibylgjur 

fyrir botni Grafarvogs 

 fylgist vel með undirbúningsvinnunni þannig að 

hann geti beitt þeim aðferðum sem þarf þegar 

mæla á bylgjulengd og tíðni bylgna 

 þjálfist í að mæla þessi fyrirbæri  

Undirbúningur:  

 Útskýrt er fyrir nemendum hvað bylgjur séu og að til séu bæði hljóð og hreyfibylgjur 

 Gerð er tilraun þar sem nemendur setja stein í vatnsker og sjá þeir hvernig bylgjuhringir 

myndast. Einnig er settur hlutur sem flýtur t.d korkur í vatnið þannig að nemendur sjá hvernig 

vatnið skellir á honum og þannig myndast bylgjur frá honum. Þetta er tengt við öldur sem 

koma frá skipum, þegar hafið skellir á skipsskrokknum.  

 Nemendur fá að prófa tónkvísl sem þeir slá í og bera upp að eyrum sér. Geta þeir heyrt 

bylgjurnar í hljóðinu? Þetta setur hreyfingu af stað í sameindum loftsins í kringum tónkvíslin. 

Þannig verða til hljóðbylgjur sem við heyrum. 

 Næst prófa þeir að slá í tónkvíslin og setja hann ofan í vatnið. Hreyfing verður þá í vatninu 

sem sýnir að hljóðbylgjurnar berist í vatni líka vegna þess að sameindirnar fara af stað. 

 Umræður þar sem nemendur setja fram sínar hugmyndir skapast út frá þessu. 

Kennslugögn: Vatnsker, korkur, tónkvísl og steinn 

Verkefni á vettvangi:  

 Þegar á vettvang er komið prófa nemendur að láta stein detta í vatn en þá myndast 

bylgjuhringir sem fara í allar áttir út frá miðpunkti.  

 Nemendur spreyta sig á að reyna að mæla bylgjulengdina en það er gert með því að mæla 

vegalengd frá einum bylgjudal til hins næsta eða einum bylgjutoppi til hins næsta. Þetta gæti 

reynst erfitt að mæla en það má reyna á það en annars er fróðlegt fyrir nemendur að vita hvað 

bylgjulengd er. Hægt er að sýna mynd af þessu fyrirbæri þegar í stofuna er komið.  

 Til að mæla tíðni bylgna setja nemendur einhvern hlut sem flýtur á yfirborð sjávar og taka 

tímann hversu oft hluturinn lyftist eða fer niður á einni mínútu. 

Kennslugögn: Mæliband og spýta, skeiðklukka, hlutur sem flýtur 

Ígrundun:  

 Rætt er við nemendur um tilraunina sem fór fram á vettvangi og eiga þau að skrá hugmyndir 

sínar um þær. Hvað lærðu þau nýtt og hvað fannst þeim erfitt að skilja. 

 Einnig gætu nemendur hér teiknað mynd tengda viðfangsefninu.  

Helstu heimildir: 

Bókin „Orka“ 

Bókin „Sól, tungl og stjörnur“ 

              Mynd 5 Bylgjuhringir (ÞSP, 2009) 
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Hvað finnst í fjörunni - Selta sjávar 

Tillögur að námsmarkmiðum: 

Að nemandinn 

 geri sér grein fyrir saltmagni sjávar 

 komist að því hvernig saltmagn hefur áhrif á eiginleika vatnsins 

 taki ábyrgð á vinnslu verkefnisins og vinnslu skýrslugerðar 

 öðlist hæfni til vísindalegra rannsókna 

 æfi sig í skýrslugerð 

 

Undirbúningur:  

 Nemendur gera tilraun með saltvatn í samvinnu við kennarann áður en farið er í fjöruna. 

Kennarinn setur 3 glös á borðið, öll með vatni í. Í því fyrsta er bara ferskt drykkjarvatn, í öðru 

er smá salt sett í en í þriðja er sett heil teskeið af salti sem samsvarar hlutfallslega seltu sjávar. 

Nemendur fá svo að smakka úr öllum glösunum.  

 Þetta er tengt við vatnsleysi í mörgum löndum því þó svo að gnægð sé af vatni á jörðinni er 

97% þess vatns sjávarvatn og vegna seltu því ódrykkjarhæft.  

Kennslugögn: 3 glös, salt, vatn  

Verkefni á vettvangi:  

 Tekið er sýni af sjónum í fjörunni og sýni af sjónum sem var endurskapaður í stofunni í þriðja 

glasinu er tekið með á vettvang. Athugað er hvort saltmagnið sé það sama í sýnunum tveimur 

með því að finna bragð á tungu.  

 Reynt er að athuga hvort að hlutir svo sem steinn sem sekkur í venjulegum sjó fljóti ef bætt er 

í miklu saltmagni. Salt er tekið með á vettvang og sett í sjávarsýnið.  

 Tengja það við umræðu um dauða hafið.  

Kennslugögn: Ílát undir sýni, sýni af endursköpuðum sjó, steinn og salt 

Úrvinnsla:  

 Á vettvangi eða í stofu: Gerð er tilraun með egg í vatni sem sekkur venjulega en flytur ef salt 

er sett í vatnið. Umræður skapast út frá því.  

Áhöld: Glas, egg, matskeið og salt 

Framkvæmd:Takið stórt glas og setjið í það 5 dl af vatni. Setjið eggið ofaní til þess að sýna 

nemendum að það sekkur. Takið eggið varlega uppúr aftur með skeiðinni. Þar næst er sett ein 

matskeið af salti í glasið og eggið aftur sett ofani. Nemendur sjá þá að það sekkur samt sem 

áður til botns. Hér skapast umræður um að saltmagnið skiptir máli. Settar eru tvær matskeiðar 

af salti í viðbót ofaní glasið og hrært í. Eggið er aftur sett ofaní en að þessu sinni sjá nemendur 

að eggið flytur. Af hverju? 

 Í stofu: Sýnið úr sjónum í fjörunni og sýnið sem var búið til í stofunni í þriðja glasinu eru látin 

standa á heitum stað þannig að vatnið gufi upp og þá sjá nemendur hvað verður eftir. Í lokin er 

skrifuð skýrsla um seltu sjávar. 

Helstu heimildir: 

Vefsíða með staðreyndum um vatn og prósentutölum: http://www.epa.gov/region07/kids/drnk_b.htmVefsíða 

með staðreyndum um seltu sjávar: http://www.palomar.edu/oceanography/salty_ocean.htm 

http://www.epa.gov/region07/kids/drnk_b.htm
http://www.palomar.edu/oceanography/salty_ocean.htm
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Hvað finnst í fjörunni - Sjór og ferskvatn 

  

Tillögur að námsmarkmiðum:  

Að nemandinn 

 átti sig á muninum á fersku vatni og sjávarvatni 

 átti sig á því samspili sem á sér stað milli ferskvatns og sjávarvatns í heiminum 

 sýni áhuga í verki við gerð tilraunar 

 æfist í að mæla straumhraða  

Undirbúningur:  

 Góð kveikja gæti verið að varpa upp mynd af þorski og segja nemendum frá því að 

niðurstöður nýrrar sænskrar loftlagsrannsóknar benda til þess að framtíð þorskstofna í 

Eystrasalti sé ekki sérstaklega ljós. Ástæðan er m.a. sú að saltmagn sjávarins fer stöðugt 

minnkandi vegna meira aðstreymis ferskvatns. Allstaðar í heiminum renna ár til sjávar en 

einnig gerist að sjávarvatn komst í ferskvatn okkar 

og gerir það ódrykkjarhæft. 

Kennslugögn: Skjávarpi og netið 

 

Verkefni á vettvangi:  

 Nemendur skoða inngöngu Grafarlækjar í 

sjávarvatnið við botn Grafarvogs. 

 Nemendur bragða eilítið á vatni úr læk og sjó til þess 

að finna bragðmuninn.      

 Þau kanna hvernig vatnið streymir að og reyna að 

finna straumhraðann. Til að mæla straumhraðann geta nemendur fundið sér kennileiti við 

bakka árinnar. Þau setja síðan spýtu í vatnið eða eitthvað sem flýtur töluvert frá kennileitinu 

og athuga með skeiðklukku hversu snöggur hluturinn er að komast framhjá kennileitinu. Þau 

mæla síðan vegalengdina þar á milli. 

 Þau taka sýni úr sjó og læk sem þau geta síðan greint í skólanum t.d grugg, sýrustig o.fl. 

 Umræður skapast um inngöngu lækjarins í sjóinn og hvaða áhrif það gæti haft. 

Kennslugögn: Ílát fyrir sýni, tæki til að mæla straumhraða, skeiðklukka. 

Úrvinnsla:  

 Þegar í skólann er komið aftur greina þau sýnin tvö og skrifa skýrslu um niðurstöðu sínar. Þar 

koma einnig fram niðurstöður þeirra frá straumhraðamælingunni. 

 Einnig framkvæma þau tilraun í samráði við kennarann sem sýnir hvernig sjávarvatn getur 

streymt inn í vatnsból okkar (sjá fylgiskjal 1). 

Helstu heimildir: 

Frétt um stöðu þorskstofnsins: http://skip.vb.is/frettir/nr/10538 

Upplýsingar um vatn og tilraun: http://www.gma.org/surfing/human/saltwater.html 

 

 

 

Mynd 6. Aðstreymi ferskvatns (ÞSP, 2009) 

http://skip.vb.is/frettir/nr/10538
http://www.gma.org/surfing/human/saltwater.html
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Gróðurfar - Gróðurinn í fjörunni 

Tillögur að námsmarkmiðum:  

Að nemandinn 

 öðlist grunnupplýsingar um sjávargróður í fjörunni við botn Grafarvogs 

 geri sér grein fyrir muninum á sjávar og landgróðri með tilliti til útlits, áferðar, litar og lögunar 

 skipuleggi og áætli með sínum hóp hvernig staðið skal að til að leysa þetta verkefni 

 læri að finna gróðurinn og lýsa honum 

 

Undirbúningur:  

 Skoðaður er fjörugróður í þörungalyklinum og öðrum bókum um íslenskar fjörur.  

 Nemendur skipta sér í hópa (litla eða stóra) og lætur kennarinn þá fá spjald með nafni á gróðri 

sem finnst í fjörunni og eiga hóparnir að reyna að finna hver sína gróðurtegund á vettvangi 

(sjá fylgiskjal 2).  

 Hver hópur þarf að lesa nánar um sína gróðurtegund, hvar hana er að finna og séreinkenni 

hennar.  

Kennslugögn: Þörungalykill, bækur um fjörugróður 

Verkefni á vettvangi:  

 Hver hópur mætir á vettvang og reynir af fremsta 

megni að finna sína tegund. Til þess notar hópurinn 

upplýsingarnar sem hann aflaði sér í bókinni.  

 Hver hópur leitar að sinni tegund og þegar hún er 

fundin á hópurinn að lýsa áferð hennar, litarbrigði, 

hvort þau telji hana ljóstillífa og hvernig þá, fundu 

þau hana í sjónum, í fjörunni eða nálægt henni.  

Úrvinnsla: 

 Þegar í skólann er komið á að taka þessar upplýsingar saman ásamt því að þurrka sýnið.  

 Teiknuð er mynd af því og hún sett upp á spjald ásamt upplýsingunum.  

 Hér þurfa nemendur einnig að svara spurningum á borð við hvernig sjávargróður er öðruvísi 

en landgróður með tilliti til áferðar, lögunar og litar og af hverju sá munur skyldi vera. 

Helstu heimildir: 

Kristbjörn Egilsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Guðmundur Guðjónsson, Haukur Jóhannesson, Jóhann 

Óli Hilmarsson. 1999. Náttúrufar með sundum í Reykjavík. Náttúrufræðistofnun Íslands, Reykjavík. 

Guðmundur P. Ólafsson. 1978. Þörungalykill. Námsgagnastofnun, Reykjavík. 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Þörungur á steini (ÞSP, 2009) 
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Fuglalíf - Fuglalíf í fjörunni 

 

Tillögur að námsmarkmiðum:  

Að nemandinn 

 læri um íslenska sjávarfugla, útlit, hátterni, litarfar og 

lífsmáta 

 hafi frumkvæði að lausn verkefnisins 

 vinni saman í hóp að lausn verkefnisins 

 æfist í að fylgjast með fuglum fyrir í fjöru Grafarvogs 

 æfi sig að skrá niður upplýsingar um fuglana á vettvangi 

 

Undirbúningur:  

 Nemendur skoða fjörufugla í bókum og á netinu.               

 Nemendum er skipt í hópa (litla eða stóra) og á hver hópur að velja sér tiltekna fuglategund 

sem hefst við í fjörunni sem þeir ætla svo að reyna að finna á vettvangi (sjá fylgiskjal 3).  

 Hver hópur þarf að lesa nánar um sína fuglategund, hvar hana er helst að finna ( í fjörunni eða 

á sundi) og séreinkenni hennar svo sem hljóð, útlit og hátterni.  

Kennslugögn: Bækur, netið 

Verkefni:  

 Hver og einn hópur reynir eftir bestu getu að finna sína tegund af fugli, gott er að hafa 

útprentaða mynd með sér.  

 Fjöldi tegunda eru teknar saman svo og hverjar þær eru.  

 Teknar eru myndir af fuglum sem skoðaðir eru og skráð niður fjöldi einstaklinga af hverri 

tegund. 

  Í dagbók sem hver hópur hefur meðferðis er skráð; hvað fuglategund þeirra er að gera í 

fjörunni, fjöldi, sýnileg einkenni, hátterni en einnig er teiknuð mynd.  

 Á vettvangi er fjöðrum safnað í poka sem finnast í fjörunni. Passa þarf að nota hanska til þessa 

vegna sýkingarhættu.  

Kennslugögn: Stílabók, penni, litir, hanskar, kíkir 

Úrvinnsla:  

 Myndin sem tekin er af fuglategundinni er sett inn með skráningunni og teikningunni sem 

framkvæmd var á vettvangi.  

 Hver og einn nemandi býr til frásögn í 1.persónu um tiltekinn fugl “ég er skarfur og ég...”  

 Ef nógu margar fjaðrir safnast er hægt að gera listaverk þar sem fjaðraður ímyndaður fugl er 

búinn til og frásagnirnar límdar á spjaldið allt í kringum hann. 

Helstu heimildir: 

Skýrsla „Náttúrufar með sundum í Reykjavík“.  

Vefur um íslenska fugla: http://www.islandsvefurinn.is/pages/alife/birds/birds.html 

Vefur um íslenska fugla: http://www1.nams.is/fuglar/ 

Bókin „Fuglahandbókin“.  

Mynd 8. Fuglar í fjörunni  
(Íbúasamtök Grafarvogs, 2003) 

http://www.islandsvefurinn.is/pages/alife/birds/birds.html
http://www1.nams.is/fuglar/
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Fuglalíf – Spor í sandi 

 

Tillögur að námsmarkmiðum:  

Að nemandinn 

 læri að greina spor ýmissa fuglategunda 

 læri hvað einkennir líkamshluta mismunandi fuglategunda og af hverju svo sé 

 sýni viðfangsefninu áhuga með virkri hlustun og þátttöku 

 æfist í að taka mót af sporum fugla eða teikna þau 

Undirbúningur:  

 Nemendur skoða fjörufugla í bókum og á netinu.  

 Einblínt er sérstaklega á einstaka líkamshluta svo sem væng, gogg, fætur o.fl. sem einkenna 

fuglinn. 

Kennslugögn: Bækur, netið 

Verkefni á vettvangi:  

 Best er að fara í þessa ferð þegar fjarar til þess að 

víðáttumikil leiran fái að njóta sín. Hægt er að tengja 

þetta verkefni við flóð og fjöru og láta nemendur finna út 

hvenær dags sé best að fara með því að fylgjast með 

sjávarföllunum á netinu. 

 Þegar á vettvang er komið eru skoðuð spor sem fuglar 

skilja eftir sig í leirunni þegar fjarar.  

 Þau eru teiknuð og mælt er bilið á milli spora.  

 Einnig væri hægt að taka gifsmót af þeim eða jafnvel að 

skera út kubb úr leirunni með fótspori á. 

Kennslugögn: Stílabók, penni, mæliband 

Úrvinnsla:  

 Reynt er að greina hvaða fuglar eigi þessi spor, hvað einkennir þá sérstaklega og af hverju 

skyldi fótur þeirra vera svona lagaður.  

 Myndirnar eru hengdar upp með umfjöllun og mynd af fuglinum sem sporin eru talin vera 

eftir.  

Helstu heimildir: 

Vefur um íslenska fugla: http://www1.nams.is/fuglar/details.php?val=1&id=13# 

Bókin „Fuglahandbókin“. 

Upplýsingar um sjávarföll í Reykjavík: http://www.mobilegeographics.com:81/locations/5297.html 

 

 

 

 

 

Mynd 9. Fuglaspor í sandi (ÞSP, 2009) 

http://www1.nams.is/fuglar/details.php?val=1&id=13
http://www.mobilegeographics.com:81/locations/5297.html
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Dýralíf - Dýr í fjörunni 

 

Tillögur að námsmarkmiðum:  

Að nemandinn 

 fræðist um hverskonar dýr hafast við á leirum Grafarvogs 

 sjái að það sé munur á dýraríki hefðbundinnar fjöru og leiru 

 sé virkur í vinnslu verkefnisins á vettvangi 

 æfist í að finna lítil sjávardýr á leirunni og hvar þau séu að finna 

 

Undirbúningur:  

 Nemendur fræðast um fjörudýr sem séu algeng við fjörur Íslands.  

 Þau læra um mismunandi búsetuskilyrði sem þessi dýr hafast við á og læra einnig að flokka 

þau og greina. 

Kennslugögn: Bókin „Algeng fjörudýr“ 

Verkefni á vettvangi:  

 Nemendur fara á vettvang og skoða fjöruna nánar.  

 Þau moka í sandinn og lyfta steinum til að athuga hvort þar sé eitthvað líf að finna. 

 Þar sem að í fjöru Grafarvogs er víðáttumikil leira þegar fjarar er það besti tíminn til þess að 

vinna þetta verkefni. Dýralíf leirunnar er ólíkt því sem gengur og gerist í hefðbundnum 

íslenskum fjörum en það samanstendur mest megnið af marflóm og einhverskonar minni 

rækjudýrum. Þetta eru dýr sem renna ljúft niður í fuglsgogg og því er þetta vinsæll 

aðkomustaður þeirra. Það þarf að hafa nokkuð fyrir því að finna þessi dýr en ef vel er leitað 

má eflaust finna eitthvað. Einnig mætti leita í stórgrýtta hluta fjörunnar. 

 Kennarinn getur hér tekið upp umræðuna af hverju þetta skyldi vera svo vinsæll 

viðkomustaður vaðfugla en það hlýtur að vera vegna þess að hér sé nóg af æti.  

 Tekin eru sýni af þeim dýrum sem finnast og rætt um muninn á dýraríki þessarar fjöru og 

sand- eða grýttrar fjöru. 

Kennslugögn: Ílát undir sýni og jafnvel burstar til að bursta af steinum 

Úrvinnsla:  

 Þegar í skólann er komið er rætt um fjöruheimsóknina og hvers nemendur urðu vísari.  

 Sýnin sem fundust eru skoðuð í smásjá, þau greind og skráð.  

 Nemendur geta teiknað myndir af dýrunum sem fundust.  

 Einnig er hægt að vekja umræðu á lifnaðarháttum dýranna, rætt um af hverju sum dýr vilja búa 

undir steinum og í sandi og hverju ætli þessi litlu dýr lifi á. 

 

Helstu heimildir: 

Bókin „Algeng fjörudýr“.  
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Jarðfræði - Jarðfræði fjörunnar 

 

Tillögur að námsmarkmiðum: 

Að nemandinn 

 átti sig á jarðfræðilegri lögun fjörunnar fyrir botni 

Grafarvogs 

 hafi frumkvæði og taki virkan þátt í úrlausn verkefnisins 

 læri að greina steina og jarðfræðileg sýni 

Undirbúningur:  

 Nemendur reyna að finna ásamt kennara sínum upplýsingar um jarðlög eða jarðfræði 

fjörunnar (sjá fylgiskjal 4), hvernig byggðarlagið hefur haft áhrif á svæðið og hvernig það 

hefur breyst gegnum tíðina.  

 Reynt er að finna upplýsingar um frá hvaða tímum jarðlögin þar eru og það síðan staðsett á 

tímakvarða sem nemendur búa til sjálfir og myndskreyta.  

Kennslugögn: Netið, pappírs strimill, litir 

Verkefni á vettvangi:  

 Þegar á vettvang er komið reyna nemendur að átta sig á því hvernig jarðfræðileg lögun 

fjörunnar er. Teikna hana og lýsa henni.  

 Rætt er um hvernig þau halda að byggðin á bakka vesturstrandarinnar ásamt mikilli skógrækt 

hafi haft áhrif á fjöruna og umhverfi hennar.  

 Þau taka sýnishorn af mismunandi grýti, steinum og sandi.  

 Nemendur fá langt plaströr sem þau stinga ofan í sandinn við leirurnar eins djúpt og þau geta. 

Þannig geta þau séð hvort leiran sé lagskipt eða eins alla leið að botni.  

 Einnig er farið í leik sem nefnist þekkir þú steininn þinn en hann gengur út á að nemandi 

kynnist tilteknum steini það vel að hann geti þekkt hann aftur þegar steinar allra nemenda eru 

settir saman.  

Kennslugögn: Pappír, penni, glerrör, og ílát fyrir sýnatöku 

Úrvinnsla:  

 Þegar í skólann er komið eiga nemendur að greina steinanna sem teknir voru með af vettvangi. 

Rætt er um áferð þeirra, af hverju sumir eru hvassir en aðrir rennisléttir og hvernig stórir og 

litlir dílar myndast í steinunnum.  

 Skrifuð er ritgerð um ævi eins steins eða tekið viðtal við stein ásamt mynd. 

 Gert er leir eða sandmót af landfræðilegri lögun fjörunnar og merkt á mótið hvar sé stórgrýtt, 

hvar sé sandur, leirótt o.s.f. Ef jarðalagaskipti fundust í glerrörinu þá skal einnig merkja það 

inn á mótið. 

Helstu heimildir: 

Skýrsla „Náttúrufar með sundum í Reykjavík“. 

Bókin „Schoolyard- Enhanced Learning“.  

Vefsíða sem fjallar  um náttúrufar, fuglalíf og jarðfræði Grafarvogs: 

http://www.ust.is/media/skyrslur2003/Grafarvogur.pdf 

Vefsíða Náttúrufræðistofnun Íslands sem fjallar um jarðfræði: http://www.ni.is/jardfraedi/ 

Mynd 10. Jörð og vatn mætast (ÞSP, 2009) 

http://www.ust.is/media/skyrslur2003/Grafarvogur.pdf
http://www.ni.is/jardfraedi/
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Skógurinn 

 

Mynd 11 Skógur (ÞSP, 2009) 
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Hvað finnst í skóginum - Finna tíu hluti 

 

Tillögur að námsmarkmiðum:  

Að nemandinn 

 kynnist umhverfi mismunandi fyrirbæra og lífvera 

 átti sig á mismunandi fyrirbærum í náttúru 

skógarsvæðisins fyrir botni Grafarvogs 

 sýni viðfangsefninu áhuga með því að hlusta, spyrja og 

fylgjast með 

 þroski og efli minni sitt og leitarhæfni 

Undirbúningur:  

 Kennarinn og nemendur ræða náttúrulegt umhverfi ýmissa dýra og náttúrulegra hluta.  

 Sýndar eru myndir af ýmsu sem hægt er að finna úti í náttúrunni og nemendur koma með 

tillögur hvar það sé að finna.  

 Með þessum umræðum gera þeir sér lítilsháttar grein fyrir náttúrulegu umhverfi ýmissa 

fyrirbæra. 

Kennslugögn: Myndir af ýmsum dýrum og náttúrulegum hlutum.  

Verkefni á vettvangi:  

 Kennarinn verður búin að setja út hvítan dúk í skóginn með 10 náttúrulegum hlutum sem 

nemendum verða sýndir í 10 sekúndur og svo er dúkur settur yfir.  

 Nú eiga nemendur að fara út í náttúruna og finna eins marga af þessum hlutum og þau geta.  

 Tveggja manna hópar vinna saman.  

 Þau koma með hlutina sem þau fundu til kennarans aftur og þegar allir hóparnir eru búnir að 

finna það sem þeir geta þá tekur kennarinn dúkinn af og sýnir þeim hvað á honum var.  

 Þessi leikur reynir bæði á minni nemenda en einnig læra þeir hvar er hægt að finna hitt og 

þetta í náttúrunni.  

Kennslugögn: Dúkur og 10 náttúrulegir hlutir 

Hugmyndir af hlutum til að setja á dúkinn:  

Steinn, laufblað af  birki, strátegund, mosi, einhverskonar skordýr, rusl, fjöður, fræ, köngull, blóm 

 

Úrvinnsla:  

 Kennari skapar umræður um fyrirbærin tíu og hvar þau var að finna.  

 Nemendur segja frá reynslu sinni og talað er um hvort þeir hafa fundið alla hlutina og ef ekki 

þá hversu marga.  

 Af hverju er erfiðari að finna suma hluti en ekki aðra en þarna er komið inn á umræðuna um 

feluliti og fjölda. 

 

 

  

Mynd 12. Trjálundur (ÞSP, 2009) 
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Hvað finnst í skóginum - Ljóðaverkefni 

Tillögur að námsmarkmiðum:  

Að nemendur: 

 þjálfist í að yrkja ljóð frá eigin brjósti 

 geti á einfaldan hátt tjáð upplifun og tilfinningar í myndverki  

 átti sig á að náttúran getur veitt þeim innblástur til sköpunar 

 þjálfist í að lesa eigin ljóð upphátt og hlusta á upplestur annarra 

Undirbúningur:  

 Kennari biður nemendur að loka augunum og hlusta á ljóðalestur.  

 Kennari getur valið um að lesa ljóðið sjálfur eða spila upplesturinn af vef.  

 Lesið er ljóðið Tilfinning efir Álfheiði Kristveigu Lárusdóttur fyrir nemendur(sjá fylgiskjal 5).  

 Í framhaldinu eru nemendur spurðir hvort þeir hafi séð fyrir sér og skynjað náttúruna sem 

skáldið var að yrkja um í ljóðinu.  

 Nemendum er sagt að mörg íslensk skáld hafi í gegnum tíðina ort um náttúruna og nýtt sér 

hana til innblásturs. 

Kennslugögn: Upptaka af ljóði eða skrifað ljóð  

 

Verkefni á vettvangi:  

 Blöðum og skriffærum er dreift til nemenda.  

 Nemendum er greint frá að nú eigi þeir að finna sér góðan stað til að setjast niður. 

 Þegar allir hafa fundið sér góðan stað biður kennari nemendur um að sitja þögla og horfa vel í 

kringum sig (í u.þ.b. 3 mínútur).  

 Því næst biður hann nemendur að loka augunum og hlusta vel (í u.þ.b. 3 mínútur). 

 Að þessu loknu biður kennari nemendur að opna augun og reyna að yrkja ljóð um þessa 

upplifun sína.  

 Einnig eru nemendur hvattir til að rissa upp mynd sem gæti átt við ljóðið.                                    

Kennslugögn: Blöð, klemmuspjöld, skriffæri og litir. 

Úrvinnsla: 

 Umræða um reynslu nemenda. Úrvinnslan fer fram í skólastofunni. Kennari varpar fram 

spurningum eins og: Hvað sáuð þið? Hvað heyrðuð þið? Hvernig gekk að yrkja ljóðin? Var 

náttúran ykkur góður innblástur?  

 Þá fá nemendur tækifæri til að hreinskrifa ljóðin og laga ef þörf er á.  

 Einnig er unnin mynd í tengslum við ljóðin, út frá skissu nemenda. Kjörið er að fá 

myndlistarkennara í lið með sér í þessa vinnu.  

 Að lokum les hver nemandi sitt ljóð fyrir samnemendur sína og kennara og sýnir þeim 

myndverkið. 

 

 

Mynd 13. Gró (ÞSP 2009) 
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Hvað finnst í skóginum – Orð náttúrunnar 

 

Tillögur að námsmarkmiðum:  

Að nemandinn 

 æfist í að skrifa og nota orðaforða náttúrunnar 

 leggi sig fram við að reyna að finna sem flest orð 

 lýsi náttúrulegu fyrirbæri með eigin orðum 

 auki orðaforða sinn 

Undirbúningur:  

 Kennarinn sýnir nemendum gráan lítinn stein og biður þá að í sameiningu reyna að hugstorma 

og koma eins mörgum orðum upp á töflu og þau geta um þennan stein.  

 Hann fær að ganga á milli nemenda og athugað er hvort að það auki orðaforðann ef þau fá að 

snerta hann, finna lyktina af honum og horfa nánar á hann. 

Kennslugögn: Steinn 

Verkefni á vettvangi:  

 Á vettvangi fær hver nemandi blaðastrimil og penna.  

 Þau eiga að finna sér einn náttúrulegan hlut sem þau líma á blaðið.  

 Fyrir neðan hlutinn skrifa þau eins mörg orð og þeim dettur í hug um þennan tiltekna hlut.  

 Þau reyna að fylla strimilinn og hægt er að fara í keppni hver finnur flest orð til að hvetja 

nemendur en frekar.  

Kennslugögn: Blaðastrimill, penni, lím eða límband og einn náttúrulegur hlutur 

Úrvinnsla:  

 Á vettvangi kynna nemendur verk sín og lesa upp fyrir samnemendur sína með hvaða orðum 

þau hafa lýst sínum hlut.  

 Spurt er hvort aðrir nemendur geti bætt einhverju á listann.  

 Hægt er að nota hvaða náttúrulega hlut sem er í þessu verkefni. Gaman væri að merkja inn orð 

sem samnemendur bæta við á listann með rauðum penna til þess að gera greinamun á þeim 

orðum sem fyrir voru og þeim sem við bættust. Hægt er að hengja þessa strimla svo upp í 

skólastofunni. 

Helstu heimildir:  

Bókin „Schoolyard- Enhanced Learning“.  

 

 

 

 

 

Mynd 14. Fjöður (ÞSP 2009) 
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Hvað finnst í skóginum – Náttúrulegt umhverfi 

 

Tillögur að námsmarkmiðum: 

Að nemandinn 

 átti sig á náttúrulegu umhverfi ýmissa náttúrulegra hluta 

 átti sig á að þó svo að hlutur sé náttúrulegur þá getur hann samt verið aðskotahlutur í ýmsu 

náttúrulegu umhverfi 

 sýni viðfangsefninu áhuga  

 finni alla þá hluti sem ekki eiga heima í ákveðnu umhverfi 

Undirbúningur:  

 Kennarinn felur (þannig að þeir séu á einhvern hátt í sjónmáli) 15 hluti í skólastofunni sem 

eiga þar ekki heima.  

 Nemendur eiga að finna þá alla og átta sig á því að allir hlutir eiga sitt eðlilega umhverfi.  

 Rætt er um eðlilegt umhverfi hlutanna 15.  

 Rætt er um ræktun og plöntur og tré sem vaxa villt ásamt viðeigandi umhverfi ýmissa hluta 

náttúrulega sem og ónáttúrulega.  

 Hér er t.d hægt að spyrja hvort kálhaus passi inn í laufskóg, laukur uppi í tré eða fíll úti á 

miðju hafi.  

Kennslugögn: Hugmyndir að hlutum geta verið: rakvél, sleif, tannbursti, koddi, laufblað, spýta, 

trjágrein o.fl. 

Verkefni á vettvangi:  

 Kennarinn  verður búin að raða 15 náttúrulegum hlutum (innan sjónmáls) á svæði i skóginum 

sem eiga þar þó ekki heima.  

 Nemendur eiga síðan að fara út í náttúruna og finna eins marga af þessum hlutum og þau geta.  

 Tveggja manna hópar vinna saman.  

 Tengt þessu er hægt að ræða um feluliti, hvert náttúrulegt umhverfi þessa hluta er og af hverju 

þeir eiga ekki heima hér. Hér er t.d. átt við lauk í runna og gúrku í tré. 

Kennslugögn: Ýmsir náttúrulegir hlutir svo sem laukur, gúrka, kálhaus, gulrætur,vínber, bananar o.fl. 

Einnig er hægt að nota myndir af fuglum og dýrum sem ekki eiga þar heima.  

Úrvinnsla: 

 Nemendur ræða af hverju þessir hlutir eiga ekki heima hér og í hvaða náttúrulega umhverfi 

þeir eigi þá heima.  

 

Helstu heimildir: 

 Bókin „Schoolyard- Enhanced Learning“.  
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Hvað finnst í skóginum - Bingó 

 

Tillögur að námsmarkmiðum:  

Að nemandinn  

 átti sig á formum og litum náttúrunnar 

 fylgist nánar með umhverfinu í kringum sig 

 finni þau form sem lagt er upp með í náttúrunni 

 

Undirbúningur:  

 Kennarinn sýnir nemendum laufblað af einhverri gerð og spýr 

nemendur hvaða form og liti þau sjá.  

 Búin eru til spjöld með ýmsum formum og/eða litum sem 

börnin eiga svo að finna í náttúrunni á tilteknu svæði.  

 Til að gera þrautina erfiðari er hægt að blanda saman formi 

og lit þ.e.a.s að hluturinn þarf að hafa ákveðið form og ákveðin lit. Einnig er hægt að útfæra 

þennan leik á ótal marga vegu svo sem að hafa stafi þar sem nemendur eiga að finna hlut fyrir 

hvern staf. Það er líka hægt að skrifa lýsingu á einhverju sem þau eiga að finna. Tilvalið er að 

nota þetta verkefni á sem fjölbreyttastan hátt. 

Kennslugögn: Spjöld og litir 

 

Verkefni á vettvangi:  

 Nemendur fara með spjöldin sín á vettvang og reyna að finna mismunandi munstur og liti í 

náttúrunni.  

 Hægt er að fara í einskonar bingó þar sem að sá sem fyllir spjaldið sitt fyrst eða fær röð er með 

bingó.  

 Gott er að plasta spjöldin til þess að hægt sé að skrifa á þau og stroka svo út. 

Kennslugögn: Spjöld og tússpennar 

Úrvinnsla: 

 Rætt er hvað hafi verið erfitt að finna og hvað auðvelt. Hvaða munstur eru algeng í náttúrunni 

og hver eru óalgengari? Hvað kom þeim á óvart? 

Helstu heimildir: 

Bókin „Schoolyard- Enhanced Learning“. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 15. Hugmynd af bíngóspili fyrir útinám 
(Susan C. Rempel 1997-2007) 
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Hvað finnst í skóginum – flokkun náttúrunnar 

 

Tillögur að námsmarkmiðum: 

Að nemandinn 

 skoði ýmis fyrirbæri í víðari samhengi 

 hafi frumkvæði að nýstárlegri flokkun á hlutum 

 læri að flokka náttúrulega hluti eftir stærð, lögun, áferð, lit, mynstri o.fl. 

Undirbúningur:  

 Kennarinn er með þrjá pappadiska á borðinu hjá sér.Í einn er hann búinn að setja ýmsa hluti úr 

járni, í annan hluti sem eru kringlóttir og í þriðja hluti sem hafa mynstur.  

 Síðan eiga börnin að geta sér til um í hvaða flokka kennarinn er að flokka þessa hluti. Þetta er 

tengt við flokkun dýra og plantna eftir greiningarlyklum. 

Kennslugögn: þrír pappadiskar og hlutir til að flokka 

Verkefni á vettvangi:  

 Nemendur fara út í náttúrunna og safna u.þ.b 15-20 náttúrulegum hlutum.  

Úrvinnsla:  

 Getur farið fram á vettvangi eða í skólastofu 

 Hverjum hóp (2-3 í hóp) er gefinn pappadiskur, þrjú spjöld og penni.  

 Þau velja þrjá flokka sem þessum hlutum getur verið skipt í.  

 Flokkarnir geta átt við lit, áferð, efnivið, mynstur, umhverfi hlutarins, tilgang þess o.fl.  

 Hóparnir eiga svo að ganga á milli og geta sér til um í hvaða flokka hlutirnir eru flokkaðir hjá 

hinum hópunum. 

 

Helstu heimildir: 

Bókin „Schoolyard- Enhanced Learning“.  
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Hvað finnst í skóginum - Náttúrustígur 

 

Tillögur að námsmarkmiðum:  

Að nemandinn 

 geti tjáð sig um náttúruna og undur hennar 

 verði meðvitaðri um umhverfi sitt 

 æfist í að skoða náttúruna í smáatriðum 

 æfist í að leiðbeina öðrum um undur náttúrunnar 

Undirbúningur:   

 Nemendur finna hlut á lóð skólans sem tengist 

náttúrufræðinni.  

 Þau vinna verkefni með þennan hlut sem er 

samþætting af náttúrufræðinni og einni annarri grein. T.d er hægt að samþætta íslensku og 

náttúrufræði með því að búa til ljóð um laufblað eða myndlist og náttúrufræði þar sem 

listaverk er búið til úr náttúrulegum hlutum. Síðan sýna þau bekknum verkefni sitt og segja frá 

því.  

 Á þennan hátt æfast þau í að segja samnemendum sínum frá náttúrulegu fyrirbæri sem vekur 

áhuga þeirra. 

Verkefni á vettvangi:  

 Nemendum er skipt í tveggja manna hópa og á hver hópur að búa til náttúrustíg í smækkaðri 

mynd.  

 Hóparnir fá garn sem þeir merkja stíginn sinn með en á þessum stíg eiga þau svo að finna átta-

tíu áhugaverð náttúrufyrirbæri sem þau merkja með steinum eða spýtum.  

 Þau eiga síðan að leiða hópinn í gegnum náttúrustíginn sinn og segja frá fyrirbærunum.  

 Hér er átt við að nemendur skoði jörðina og lífið þar við gerð þessara stíga.  

 Myndir eru síðan teknar af fyrirbærunum sem fundust. 

Kennslugögn: Garn, spýtur/steinar 

Úrvinnsla: 

 Nemendur teikna sinn stíg og eru myndirnar síðan límdar þar inn með lýsingum. 

 Nemendur skrifa/ræða um stíg hvers annars. Af hverju vöktu hin ýmsu fyrirbæri athygli þeirra 

sem leiddi til að þau vildu deila því með öðrum? Var eitthvað sem stóð uppúr í hverjum stíg 

fyrir sig? 

Helstu heimildir: 

Bókin „Schoolyard- Enhanced Learning“. 

 

 

 

 

Mynd 16. Gróðursvæði fyrir botni Grafarvogs 
(ÞSP, 2009) 
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Tré - Trén í skóginum  

 

Tillögur að námsmarkmiðum:  

Að nemandinn 

 læri um tré á Íslandi og að greina þau bæði á vettvangi og gegnum 

greiningarlykil 

 sýnir í verki að hann hafi lagt sig heilshugar fram við úrvinnslu 

verkefnisins 

 æfist í að greina laufblöð 

Undirbúningur:  

 Nemendur æfa sig í að greina laufblöð af trjám inni í stofunni með 

greiningarlykli „Ég greini tré“.  

 Þau hafa farið út á skólalóð og týnt laufblöð sem þau svo greina í skólastofunni. Laufblöðin 

eru límd inn í bækur þeirra og skrifaður texti þar sem kemur fram af hvaða tré laufið sé og 

lýsing á því. 

Kennslugögn: Laufblöð og greiningarlykill 

Verkefni á vettvangi:  

 Þegar á vettvang er komið reyna nemendur að finna eins margar tegundir trjáa (sjá fylgiskjal 

6) og þau geta á tilteknu svæði og skrá niður gróflega fjölda hverrar tegundar.  

 Nemendum er skipt í hópa og á hver hópur að halda til haga einni tegund af trjám. 

 Tegundirnar eru greindar og skráðar á tiltekið skráningarblað fyrir alla hópana. 

 Sýnishorn af laufblaði er tekið með í skólann og afprent af  berkinum sem er rissað á blað.  

Kennslugögn: Pappír, skráningarblað, greiningarlykill 

Úrvinnsla:  

 Hóparnir teikna trjátegund sína á blað og láta fylgja sýnishorn af laufblaðinu og afprentun 

barkarins.  

 Þau skrifa greinagerð um tréð sitt eða taka viðtal við það. 

Helstu heimildir: 

Bókin „Ég greini tré“. 

Bókin „Græðlingur“. 

Skýrsla „Náttúrufar með sundum í Reykjavík“.  

 

 

 

 

 

 

Mynd 17. Tré (ÞSP, 2009) 
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Tré - Greina aldur trjáa  

 

Tillögur að námsmarkmiðum:  

Að nemandinn  

 láti í ljós forþekkingu sína um hvernig aldur trjáa er 

mældur 

 verði frjór í hugsun og hafi frumkvæði að 

verkefnalausn 

 átti sig á mismunandi leiðum til slíkra mælinga 

Undirbúningur:  

 Nemendur hafa lært að greina ýmis tré í sundur í 

náttúrufræðikennslu og einnig að sum tré geta orðið mörg hundruð ára gömul og mjög stór á 

meðan önnur verða ekki svo gömul.  

 Mikilvægt er að nemendur séu búnir að kynna sér kaflann um kjarr- og skóglendi í bókinni 

lífríkið á landi áður en í verkefnið er haldið til þess að þau hafi einhverja grunnþekkingu. 

Kennslugögn: Tré í náttúrunni. 

Verkefni á vettvangi:  

 Kennarinn spyr nemendur hvernig sé hægt að mæla aldur trjáa sem hafa verið feld. 

 Nemendur spreyta sig á að telja árshringi og segja til um hversu gömul trén voru þegar að þau 

voru felld.  

 Kennari spyr þá hvernig sé hægt að finna aldur trés sem ekki hefur verið fellt. 

 Nemendur fá að spreyta sig á að telja greinahringi á trjám.  

 Svör sín skrá þau á verkefnablað.  

 Hér eiga nemendur í sameiningu einnig að finna tré sem samræmist aldri þeirra og eiga allir að 

hjálpast að. Þau eiga að greina þetta tré, skýra það og mæla hæð þess og mega þau nota 

hugmyndaflug sitt til þess. Hér er hægt að nota ýmsar aðferðir og frumleiki er mikilvægur. T.d 

er hægt að snúa baki í tréð og horfa á það á milli fótanna á sér. Síðan er gengið þangað til að 

tréð passar frá jörðu og upp að klofi. Sú vegalengd sem þurfti að standa frá trénu er síðan 

mæld og er hún sú sama og hæð trésins. 

Úrvinnsla:  

 Nemendur eru spurðir hversu gömul trén voru sem þau fundu og þannig er hægt að finna út 

meðalaldur trjáa á svæðinu og hvaða ár þau voru gróðursett.  

 Mynd er tekin af trénu þeirra og svo verður unnið verkefni um bekkjartréð þegar komið er 

aftur í skólann.  

 Kennari skráir hjá sér niðurstöður um bekkjartréð og verður t.d hægt að taka mynd af trénu, 

hafa sýnishorn af laufblaði þess með myndinni, skrifa ljóð um það og skíra það einhverju 

nafni.  

Helstu heimildir: 

Námsefni „Græðlingur“.  

Vefur náttúruskóla Reykjavíkur: www.natturuskoli.is 

Mynd 18. Trédrumbur (ÞSP, 2009) 

http://www.natturuskoli.is/
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Tré – Að þekkja tréð sitt 

 

Tillögur að námsmarkmiðum: 

Að nemandinn 

 geri sér grein fyrir mikilvægi barkarins fyrir tré 

 sé hvattur til náttúruverndar 

 skoði tré gaumgæfilega 

Undirbúningur:  

 Rætt er um börk trjáa og mikilvægi hans.  

 Nemendur eru spurðir hvort þeir viti um eitthvað annað sem 

þjónar sama tilgangi og börkurinn fyrir önnur lifandi fyrirbæri.  

 Gerð er tilraun til að athuga hvað gerist með tímanum ef hýðið 

er tekið af kartöflu til þess að sanna mikilvægi barkarins. 

Hýðið er tekið af einni kartöflu en ekki hinni. Munurinn athugaður dag frá degi í heila viku til 

að fylgjast með breytingum. Hér er hægt að ræða hugtökin massa og þyngd og eiga nemendur 

að skrá massa kartaflanna tveggja daglega.  

 Í ljósi þess að ólíkar trjátegundir hafa ólíka áferð, lit og grófleika á berki sínum er það skoðað 

sérstaklega.  

 Berkinum er líkt saman við mannshúðina.  

Kennslugögn: Kartöflur og myndir af mismunandi berki 

Verkefni á vettvangi:  

 Á vettvangi  verður kennarinn búinn að merkja jafnmörg tré og nemendur eru. 

 Verkefnið gengur út á það að nemendur taki blað og gera afprent af berki eins merkts trés rétt 

fyrir neðan merkið.  

 Þegar allir eru búnir að því eru blöðin merkt með einhverju tákni til að nemendur þekki blöð 

sín í sundur.  

 Öll blöðin eru síðan sett í poka og dregur hver og einn nemandi eitt blað úr pokanum og á að 

reyna að finna tréð sem börkurinn er af. 

  Ef nemandi telur sig hafa fundið rétt tré kallar hann upp táknið og á sá nemandi sem það 

skrifaði að svara hvort um rétt tré sé að ræða. 

Kennslugögn: Blöð, litir, poki 

Úrvinnsla:  

 Rætt er um mikilvægi barkar fyrir trén og hvað gerist ef hann er tekinn af þeim.  

 Myndirnar eru skoðaðar og rætt er um mismunandi börk á trjám.  

 Þegar í skólann er komið er hægt að útbúa listaverk þar sem að búið er til stórt tré úr súlu og 

afprentið af berkinum settur utaná hana. Einnig er hægt að teikna stórt tré í raunstærð eða gera 

pappamassa úr pappír og lími sem svo er málaður. Jafnvel væri hægt að skreyta með 

laufblöðum sem tínd eru á vettvangi.  

Helstu heimildir: 

Bókin „Schoolyard- Enhanced Learning“. 

Mynd 19. Mosalagt tré (ÞSP, 2009) 
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Tré – Litrík náttúran 

Tillögur að námsmarkmiðum: 

Að nemandinn 

 átti sig á hinni miklu litadýrð náttúrunnar 

 rýni nánar í lita afbrigði af sama litnum sem jafnframt fær hann til að skoða náttúruna nánar. 

 sjái margbreytileika sem býr í náttúrunni 

Undirbúningur:  

 Rætt er um mismunandi litaafbrigði á laufblöðum trjáa þegar haustar og þegar vorar.  

 Nemendur eru spurðir af hverju það sé og er þetta  síðan tengt við ljóstillífun. Þegar laufblöðin 

eru græn eru þau að ljóstillífa en þegar þau fölna og breyta um lit eru þau hætt að ljóstillífa og 

falla því af trjágreinunum.  

Kennslugögn: Mismunandi lituð laufblöð, ef þau finnast ekki þá eru notaðar myndir af mislitum 

laufblöðum. 

Verkefni á vettvangi:  

 Nemendum eru gefin fyrirmæli um að þeir eigi að finna eins mörg litaafbrigði  af ákveðnum 

lit og þau geta úti í náttúrunni.  

 Þetta geta verið mismunandi litaafbrigði af greinum, greni, grænum laufblöðum eða rauðum ef 

það er farið að hausta.  

 Nemendur setja síðan litaafbrigðin á pappírsstrimil með límrönd í miðjunni frá ljósasta til hins 

dekksta.  

 Reynt að finna 10-15 sýni. Mörg litaafbrigði geta leynst á sama laufblaðinu. 

Kennslugögn: Pappírsstrimill og lím 

Úrvinnsla:  

 Strimlarnir eru staðsettir á stað þar sem allir sjá til þeirra.  

 Verkefnið er rætt og nemendur reyna að sjá hversu mörg afbrigði af t.d grænum eða rauðum 

þau gátu fundið. 

 Er munur á spjöldunum milli hópa með sama litinn? 

Helstu heimildir: 

Bókin „Schoolyard- Enhanced Learning“. 
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Tré – Gróðurkort 

Tillögur að námsmarkmiðum:  

Að nemandinn 

 fræðist um tré á Íslandi 

 sýni í verki viðleitni til góðrar úrvinnslu 

 kunni að nefna alla einstaka hluta trésins 

 læri að skrá hjá sér og búa til kort um ákveðið 

gróðursvæði 

Undirbúningur:  

 Nemendur fræðast um mismunandi trjátegundir, einkenni 

þeirra, útlit og útlit laufblaða.  

 Þau læra að greina mismunandi hluta af trénu svo sem stofn, rót, trjákrónu, börk og laufblöð.  

Kennslugögn: Bókin „Ég greini tré“ 

Verkefni á vettvangi:  

 Þegar á vettvang er komið eiga nemendur að búa til einskonar gróðurkort eingöngu um tré.  

 Þetta getur bekkurinn gert í sameiningu á stóru svæði eða í minni hópum á minni svæði. 

 Þar eru merktar inn helstu trjátegundir og reynt að fá yfirlit yfir svæðið.  

 Hver trjátegund hefur sitt tákn á kortinu. 

Kennslugögn: stórt spjald og litir 

Úrvinnsla:  

 Þegar í skólann er komið segja nemendur frá svæði sínu og nota spjaldið sér til hjálpar.  

 Teiknað er stórt tré þar sem hlutar þess eru merktir inn og það skreytt með alvöru laufblöðum. 

 Gott er að nota stóra pappírsörk fyrir gróðurkortið þegar vinna á það endanlega.  

 Gott er að nemendur skrái niður tegundir trjáa sem eru á þeirra svæði og reyni síðan að merkja 

nokkurn veginn staðsetningu  þeirra og áætla fjölda með tákni fyrir hverja tegund. 

Helstu heimildir: 

Bókin „Ég greini tré“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 20. Grenitré (ÞSP, 2009) 
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Tré – Barrtré og lauftré 

 

Tillögur að námsmarkmiðum:  

Að nemandinn 

 fræðist um muninn á barrtrjám og lauftrjám 

 skoði tiltekin tré nánar 

 geti lýst náttúrulegu fyrirbæri í rituðu orði 

Undirbúningur:  

 Nemendur fræðast um muninn á barrtrjám og lauftrjám hvað 

varðar blöð, börk, fræ, fellingartíma, úthald og staðsetningu.  

Kennslugögn: Myndir, glærur, bækur 

Verkefni á vettvangi:  

 Þegar á vettvang er komið finnur hver nemandi sér eitt barrtré og 

eitt lauftré sem hann lýsir svo með tilliti til áferðar, lyktar, útlits og mismunar á trjánum 

tveimur.  

 Teknar eru myndir af trjánum og rissaður upp smá texti.  

 Hér er einnig spáð í fræ trjánna og tekin sýnishorn ef hægt er. 

Kennslugögn: Skrifblöð, penni og myndavél 

Úrvinnsla:  

 Nemendur skrifa  ritgerð um sín tré og hafa myndir af trénu með.  

 Hvernig upplifa þau mismuninn á þessum tveimur trjátegundum, hvað er líkt og hvað er ólíkt? 

Hvernig á æxlun þeirra sér stað? 

Helstu heimildir: 

Bókin „Ég greini tré“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 21. Grenitré (ÞSP, 2009) 
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Gróðurfar – Gróðursvæðið mitt 

 

Tillögur að námsmarkmiðum:  

Að nemandinn 

 læri um mismunandi gróðurfar og gróðursvæði 

Íslands 

 læri að greina gróðurlendi og skrá gróður á kort 

 fylgist vel með sínu gróðursvæði 

 sýni öryggi við verkefnavinnuna 

Undirbúningur:  

 Rætt er um mismunandi gróðurfar í náttúru 

Íslands svosem vallendi, mólendi o.fl. og einkenni 

þeirra rædd. 

 Hvaða gróður er til staðar á hinum mismunandi svæðum og hvað einkennir hann.  

 Kennarinn kemur með sýnishorn af mismunandi gróðri frá hinum ýmsu gróðurlendum sem 

nemendur fá að skoða.  

 Gott er að nemendur séu búnir að fara yfir bókina Lífríkið á landi og verkefnaheftið sem henni 

fylgir. 

Kennslugögn: Bókin „Lífríkið á landi“ 

Verkefni á vettvangi:  

 Þegar á vettvang er komið fá nemendur ferhyrning úr spýtum sem þau gera í trésmíði en 

einnig er hægt að nota mittishringi sem fást í flestum leikfimisölum og er þeim hent út á 

víðavang.  

 Nemendur grannskoða síðan það svæði sem lendir innan hringsins jafnvel með 

stækkunargleri.  

 Þau teikna gróðurkort af svæðinu og lýsa einkennum þess og hvaða gróðurlendi það tilheyrir. 

Kennslugögn: ferhyrningur úr tré eða mittishringur 

Úrvinnsla:  

 Nemendur taka sýni af sínu svæði til þurrkunar og búa til verkefni á plakat í skólanum þar sem 

plöntunni er lýst ásamt gróðurkortinu og skrifað eilítið um svæðið. 

Helstu heimildir: 

Námsefni „Lífríkið á landi“. 

Gagnlegir vefir um sögu gróðurkorta: http://www.ni.is/grodur/grodurkort/saga/ 

Skemmtilegur vefur um gróðurlendi: http://www1.nams.is/flora/ 

 

 

 

 

 

 

Mynd 22. Gróðursvæði (ÞSP, 2009) 

http://www.ni.is/grodur/grodurkort/saga/
http://www1.nams.is/flora/


34 
 

Gróðurfar – Dagur í lífi blóms 

 

Tillögur að námsmarkmiðum: 

Að nemandinn 

 fræðist um íslensku flóruna 

 verði sérfræðingur í einu blómi eða einni plöntu 

 geti miðlað til annarra nemenda um náttúruna á töluðu máli jafnt sem í gegnum leikþátt. 

Undirbúningur:  

 Nemendur fræðast um íslensku flóruna og mismunandi blóm og plöntur hennar.  

 Þau fá vitneskju um sérstöðu hennar miðað við önnur lönd heims.  

 Kennarinn leyfir nemendum að smakka te úr íslenskum jurtum til að sýna fram á nytsemi 

þeirra og hollustu.  

 Hver nemandi velur sér eitt blóm, byrkning, plöntu eða jurt til að fræðast og fjalla um. 

Kennarinn kannar áður hvaða tegundir eru á vettvangi og útbýr lista yfir þær sem nemendur 

geta valið úr (sjá fylgiskjal 7). 

Kennslugögn: Bókin „Íslensk flóra“ 

Verkefni á vettvangi:  

 Þegar á vettvang er komið á hver nemandi að finna þá plöntu eða blóm sem hann hefur valið 

sér.  

 Þegar það er gert á hver nemandi að fara með leikþátt fyrir samnemendur sína þar sem hann 

lýsir og segir frá degi í lífi blómsins í 1. persónu. Þar á meðal á að vera lýsing á blóminu sjálfu 

og þeim fyrirbærum sem að því koma.  

 Til að gera verkefnið erfiðara mætti sleppa því að sýna blómið til að byrja með og reyna láta 

hina nemendurna geta sér til um hvaða blóm er verið að fjalla um út frá lýsingum. 

Úrvinnsla:  

 Upplýsingar sem nemendur öðlast um blómið sitt eru settar á blað og blómið sjálft sem notað 

var við leikþáttinn þurrkað.  

 Einnig má hafa með myndir af nemendum við gerð leikþáttarins.  

 Þarna má einnig koma fram hvað nemendur lærðu af að gera slíkan leikþátt og hvert þeirra álit 

er á slíkum kennsluháttum. 

Helstu heimildir:  

Skemmtilegur vefur til að fræðast en fremur um flóru Íslands: http://www.floraislands.is/index.htm 

Skýrsla „Náttúrufar með sundum í Reykjavík“.  

Bókin „ Íslensk flóra“.  

 

 

 

 

 

 

http://www.floraislands.is/index.htm
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Gróðurfar – Bygging blómsins 

 

Tillögur að námsmarkmiðum: 

Að nemandinn 

 læri um byggingu blómsins og hluta þess 

 læri um mikilvægi vatns, sólar, rótar og jarðvegs fyrir blómið 

 hlusti, spyrji og fylgist með 

 þrói kunnáttu sína um blóm 

Undirbúningur:  

 Nemendur fræðast um uppbyggingu blómsins.  

 Teiknuð er mynd af stóru blómi og mismunandi hlutar þess merktir inn.  

 Nemendur læra einnig um tilgang hvers hluta blómsins fyrir lífsviðurværi þess.  

Kennslugögn: Blað og litir 

Verkefni á vettvangi:  

 Hver og einn nemandi er hluti af blómi eða eitthvað sem því viðkemur.  

 Einn er rót, annar stöngull, þriðji laufblað, fjórði krónublað, 5 æxlunarfæri, sólin, vatnið, 

skordýr o.s.f.v.  

 Nemendur eiga nú að raða sér upp í uppbyggingu blómsins. Nemendur standa í beinni röð 

einn eftir öðrum eftir því hvernig þeir röðuðu sér sjálfir. Þeir fara svo í hring. Nú eiga þeir að 

setjast á hné hvors annars.  

 Kennarinn velur einn nemanda úr hópnum sem hann lætur færa sig úr röðinni. Erfitt er þá fyrir 

hina nemendurna að halda jafnvægi.  

 Með þessu sýnir kennarinn nemendum hversu mikilvægir allir þessir þættir séu í lífi blóms.  

Úrvinnsla:  

 Leikurinn er ræddur og eiga nemendur að lýsa tilgangi hans.  

 Af hverju skipta vatnið og sólin svona miklu máli? 

 Gerð er tilraun með vistkerfi í flösku sem sýnir fram á hringrás vatns sem fer fram í 

náttúrunni. 

 Áhöld: 2 L plastflaska með tappa, reglustrika, möl, mold, planta, vatn og límband. 

 Framkvæmd  - 2 L plastflaska sem búið er að klippa í sundur. Byrjað er að setja möl í botn 

flöskunnar (1,5 cm), síðan er mold (5 cm) sett yfir mölina, plöntu komið fyrir og síðan er 

jarðvegurinn vökvaður. Að lokum er efri hluti plastflöskunnar límdur á aftur og flaskan geymd 

í sæmilegri birtu og við stofuhita. Nemendur geta svo skrifað í vinnubók sína hvað þeir gerðu. 

 Niðurstöður – þessi hluti þarf að vinna daginn eftir en þá skrá nemendur hjá sér þær 

breytingar sem þeir verða varir við í hringrás vatnsins (vistkerfinu) á þeim sólarhring sem 

liðinn er frá því plantan var sett í flöskuna.  

Helstu heimildir: 

Námsefni „Græðlingur“. 

Námsefni „Lífríkið í fersku vatni“. 
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Fuglalíf - Fuglarnir í skóginum 

 

Tillögur að námsmarkmiðum: 

Að nemandinn  

 fræðist um einkenni skógarfugla 

 læri muninn á skógarfuglum og sjávarfuglum 

 sýni viðfangsefninu áhuga 

 læri að hlusta á þá 

Undirbúningur:  

 Nemendur fræðast um fugla sem aðhafast í skóginum og 

einkenni þeirra (sjá fylgiskjal 8)  

 Þeir skoða hvernig fuglarnir í fjörunni eru ólíkir fuglunum í skóginum m.t.t. fóta, stærðar, 

vænghafs, goggs o.fl.  

 Gott er ef kennarinn getur komið með uppstoppaða fugla frá mismunandi svæðum til að sýna 

fram á þetta nánar.  

 Einnig fá nemendur að hlusta á upptöku af mismunandi fuglasöng. Þau læra að nota 

greiningalykil um fugla með því fá það verkefni að finna ákveðna fugla í bókinni. 

Kennslugögn: Netið, fuglabækur og hljóðupptökur á netinu eða snældum 

Verkefni á vettvangi:  

 Nemendur eiga að skrá niður á sérstakt skráningarblað hvaða fugla þeir sjá í skóginum. Til 

þess þurfa þeir greiningarlykil um fugla.  

 Nemendur velja sér ákveðinn fugl sem þeir teikna af bestu getu en einnig er hægt að taka 

myndir af þeim. 

  Þeir skrá hegðun þessa tiltekna fugls og geta sér til um hvaða samskipti eiga sér stað s.s.  

aðvörun eða makaleit o.s.f.v. 

 Gott getur verið að hafa brauð með til að hafa möguleika á að skoða fuglana í návígi. 

Kennslugögn: Kíkir, greiningarlykill, skráningarblað  

Úrvinnsla:  

 Þegar í skólann er komið eiga nemendur að skrifa sögu um dag í lífi fugls, hvert hann fari, 

hvað hann geri og hverja hann hittir.  

 Þeir lýsa því hvernig skógarfuglarnir eru ólíkir t.d fjörufuglum og hafa mynd í verkefninu, 

annað hvort teiknaða eða tekna með myndavél. 

Helstu heimildir: 

Skemmtilegur vefur um fugla: http://www1.nams.is/fuglar/ 

Skýrsla „Náttúrufar með sundum í Reykjavík“. 

Bókin „Fuglahandbókin“. 

 

 

 

 

Mynd 23. Fugl í tré (ÞSP, 2009) 

http://www1.nams.is/fuglar/
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Dýralíf - skordýr  

 

Tillögur að námsmarkmiðum: 

Að nemandinn 

 fræðist um íslensk skordýr 

 viti hvar mismunandi skordýr halda til og eru búsett 

 sýni ábyrgð í verki 

 geti flokkað skordýr með greiningarlykli 

Undirbúningur: 

 Nemendur fræðast um mismunandi skordýr í íslenskri náttúru. Hvað einkennir þau og hvernig 

flokkast þau? 

 Þau æfa sig að nota greiningarlykil og fá mynd af ákveðnu skordýri t.d. könguló og eiga út frá 

fjölda fóta, búkskiptingu, og öðrum slíkum þáttum að finna hana í greiningarlyklinum.  

 Þau fræðast einnig um aðstæður sem mismunandi skordýr lifa við. 

Kennslugögn: Greiningarlykill fyrir skordýr og myndir af skordýrum 

Verkefni á vettvangi:  

 Fyrri hluti verkefnisins er að hrista tré yfir hvítan dúk sem settur hefur verið í kringum það. Á 

þann hátt falla ýmis skordýr á dúkinn sem hægt er að skoða.  

 Næst er fundið dautt tré með morknum berki en þegar hann er tekin af kemur ýmislegt í ljós.  

 Reynt er að bera saman dýrin sem finnast undir berkinum og þau sem féllu frá trénu. Hvernig 

eru þau lík – ólík? 

Kennslugögn: Hvítur dúkur, ílát fyrir lifandi sýni 

Úrvinnsla:  

 Tekin eru sýnishorn af skordýrunum með í skólann og þau skoðuð í smásjá.  

 Reynt er að greina þau með greiningalyklum.  

 Muna þarf að hafa þau dýr sem voru undir berkinum og þau sem féllu úr trénu í tveimur 

aðskildum ílátum.  

 Nemendur lýsa einkennum þeirra og hvernig þau eru lík – ólík. 

 Ef ekki finnst morkið tré á vettvangi er einnig hægt að bera skordýrin saman við þau dýr sem 

finnast á leirunni. 

Helstu heimildir:  

Námsefni „Græðlingur“. 

Bókin „Íslensk skordýr“.  
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Dýralíf – Hvaða dýr er ég 

 

Tillögur að námsmarkmiðum: 

Að nemandinn 

 fræðist um ýmis smádýr í skóginum, lifnaðarhætti þeirra og líkamsfærni 

 hafi frumkvæði að eigin úrvinnslu 

 setji sig í spor skordýrs 

Undirbúningur:  

 Nemendur hafa fræðst um ýmis skordýr og einkenni þeirra. Þau læra hvernig skordýrin hreyfa 

sig og nota líkamann með því að lesa um þau og horfa á myndbönd. 

Kennslugögn: Kennslumyndbönd 

 

Verkefni á vettvangi:  

 Hver og einn nemandi fær blað með skordýrategund.  

 Nú eiga nemendur hver á eftir öðrum að búa til leikþátt um þetta tiltekna skordýr, hvernig það 

hreyfir sig og er í laginu.  

 Hinir nemendurnir eiga svo að geta sér til um hvaða skordýr er verið að leika. 

Úrvinnsla: 

 Nemendur ræða leikþættina, t.d hvaða dýr var erfitt að geta sér til um og hvað var auðvelt. Af 

hverju skyldi það vera svo?  

 Var auðveldara að geta sér til um algeng skordýr sem við sjáum mikið í íslenskri náttúru? 

Helstu heimildir: 

Bókin „Sharing nature with children“. 
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Landafræði – Lögun skógarins 

 

Tillögur að námsmarkmiðum: 

Að nemandinn 

 æfist í að nota ýmsar mælingar úti í náttúrunni 

 æfist í að mæla ummál og flatarmál á stærri flötum 

 taki ábyrgð á eigin úrvinnslu 

 tengi stærðfræðina við daglegt líf 

Undirbúningur:  

 Nemendur hafa í stærðfræði lært að mæla ummál hluta.  

 Þau mæla ummál gólfsins í skólastofu sinni.  

 Til þess að gera verkefnið flóknari geta þau mælt 

rúmmál skólastofunnar þar sem hæðin er tekin með.  

Kennslugögn: Mælibönd 

Verkefni á vettvangi:  

 Nemendur eiga að mæla rúmmál eins trjásvæðis.  

 Þeir velja sér lítið trjásvæði og mæla ummál þess og 

þvermál.   

 Næst mæla nemendur hæð á hæsta tré svæðisins með aðstoð spýtu, mælibands og vinar. Mælt 

er með að kennarar hvetji til mikillar samvinnu í þessu verkefni því flókið getur verið fyrir 

einn að mæla ummál og þvermál.  

 Til að mæla hæð trés stendur nemandi í fjarlægð frá trénu þannig að tréð verður jafnstórt og 

spýtan ef henni er haldið upp að því. Þegar spýtan er í sama hlutfalli og tréð er hún látin síga 

niður í lárétta stöðu með rót trésins. Vinurinn á síðan að mæla lengd þess flatar sem spýtan 

þekur frá rót trésins. 

Kennslugögn: Penni, spýta og mæliband 

Úrvinnsla:  

 Nemendur eiga að teikna upp trjásvæðið á stórt plakat og merkja inn ummál þess og þvermál. 

 Síðan eiga þau  að reikna út hvert rúmmál svæðisins væri ef veggir þess væru úr föstu efni. 

 

Helstu heimildir: 

Skemmtilegur vefur um ýmsar aðferðir til að mæla tré:  

http://www.treesforhouston.org/Public/Index.asp?0=0&page_ID=107&skip_frames=&site_ID=2 

Skemmtilegur vefur um ýmsar aðferðir til að mæla tré:  

http://www.tennessee.gov/agriculture/forestry/measuring.html 

 

 

Mynd 24. Aðferð til að mæla hæð trjáa (2005-2008) 

http://www.treesforhouston.org/Public/Index.asp?0=0&page_ID=107&skip_frames=&site_ID=2
http://www.tennessee.gov/agriculture/forestry/measuring.html
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Fylgiskjal 1 

 

 

Gögn 

Gegnsær glerkassi, sandur fyrir fiskabúr, þriggja sentímetra breitt plaströr (nógu og stórt fyrir 

loftsprautu að komast í gegnum, nælonefni fyrir botni rörsins þannig að sandur komist ekki 

upp um það, loftsprauta, úðabrúsi, lítið plasthús og matarlitur.  

Vefur með tilraun: http://www.gma.org/surfing/human/saltwater.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilraun sem sýnir hvernig saltvatn kemur í staðinn fyrir ferskvatn í brunn við 

sjávarsíðuna. 

1. Setjið um 10 sentímetra af malarsandi jafnt í botninn á glerkassa.  

2. Grafið vatnsból eða tjörn eins og myndin sýnir þannig að hún sé á hliðinni sem 

snýr frá nemendum. Grafið aðra holu dýpri og breiðari í enda skókassans sem verður 

sjórinn.  

3. Settu plaströr (brunninn) í sandinn alla leið að botn sandsins.  

4. Búðu til smá hól úr sandinum og settu 

hús á topp hólsins til að gera tilraunina 

raunverulegri. 

5. Settu vatn í glerkassann þannig að það 

nái upp til hálfs við malarsandinn.  

6. Láttu einn nemenda bæta vatni með 

úðabrúsa (rigning) og annan taka vatn úr 

brunninum með stórri loftsprautu (neysla 

vatns) til þess að sýna ósamræmið í 

vatnsframleiðslu og vatnsneyslu. Hvenær 

myndi vatn bætast í tjörnina (við miklar 

rigningar eða við snjóbræðslu).  

Hvenær myndi brunnurinn þorna? (þegar miklir sumarþurrka eru)  

Athugið að vatnsmagnið í tjörninni og í brunninum breytist í sömu hlutföllum. 

8. Bættu við miklum matarlit og meira vatni í sjóinn til að líkja við hækkun 

sjávaryfirborðs, og haltu áfram að taka vatn frá brunninum með loftsprautunni á 

meðan á þessu stendur. 

Þá sérðu að litað vatnið flæðir inn í sandinn og mun að lokum sjást bæði í tjörninni 

og í brunninum. (Þú gætir þurft að setja mikið af matarlit til þess að þetta heppnist). 

Þegar ferskvatn er tekið úr brunninum gerir saltvatnið innrás.  

Mynd 25. Tilraun með vatn (Gulf of Maine Aquarium, 
2000) 

http://www.gma.org/surfing/human/saltwater.html
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Fylgiskjal 2 

Í fjörunni fyrir botni Grafarvogs er lítið um þang og sjávargróður þar sem að hún er 

mestmegnis víðáttumikil leira, þó er þar mikið af blöðruþangi. En við fjöruna er þó hægt að 

finna ýmiskonar gróður: 

Þar er að finna: 

 Túnvingull 

 Sjávarfitjung 

 Kattartungu  

 Hrímblöðku 

Við lækinn sem rennur í sjóinn er hægt að finna: 

 Hvönn 

 Mjaðurt 

 Vætudúnurt 

 Fjalldalafífil 

 Hófsóley 

Einnig má þar mögulega finna: 

 Loðvíði 

 Brennisóley 

 Háliðagras 

 Mýrelftingu 

 Blágresi 

 Gulstör 

 Njóla 

 Snarrótarpunt 

 Klófífu 

 Hrafnaklukku 

 Fergin 

 Hjartapunt 

Hugmynd af verkefni er einnig t.d að vera með bingó spjald með myndum af einhverjum 

þessara plantna og eiga nemendur að reyna að finna eins margar plöntur og þeir geta af 

spjaldinu til að fá bingó. 
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Fylgiskjal 3 

Aðal fuglavarpið er meðfram suðurströndinni og við botninn á Grafarvoginum. Byggðin 

hefur verið aðgangshörð að þessu svæði allt frá árinu 2000 og fara því skilyrði fyrir 

fuglalífi dvínandi. Hugmynd að verkefni væri að vinna með þær breytingar sem hafa orðið 

og fuglastofnum og varpi vegna þess hve byggðin hefur komið fast að svæðinu.  

 

Þó má sjá í fjörunni: 

 

 Hvítmáf (aðallega á vorin) 

 Sílamáf (Algengur gestur þó algengari áður fyrr) 

 Stormmáf (Sést árið um kring) 

 Hettumáf (Sést allt árið en er þó algengari á vorin en þó einkum síðsumars og um 
haustin) 

 Stelk (Mjög algengur á vorin og síðsumars) 

 Tildru (Algengur gestur um vorin) 

 Jaðrakan (Algengur um vorin en sést einnig talsvert síðsumars) 

 Rauðbrysting (Mjög algengur á vorin) 

 Lóuþræl (Algengur á leirum á vorin og síðsumars) 

 Sendling (Algengur á veturna og fram að vori) 

 Heiðlóu (Algengur einkum á haustin) 

 Sandlóu (Algengur á vorin og síðsumars) 

 Tjald (Algengur árið um kring) 

 Rjúpu  (1-2 pör verpa fyrir botni Grafarvogs) 

 Gulönd (Sést flesta vetur) 

 Toppönd (Sést allt árið) 

 Æður (Algengur árið um kring, einkum á sumrin) 

 Stokkönd (Algeng árið um kring, einkum á vetri) 

 Urtönd (Algeng á hausti og fram að vori) 

 Rauðhöfðaönd (Algengur haust-, vetrar- og vorgestur) 

 Fýll (Nokkur pör verpa sunnan Grafarvogs) 

 Grágæs (Sést öðruhverju allt árið) 

 
Eins og sést er mest um fugla að vori til eða síðsumars og er því tilvalið að vinna þetta 

verkefni á þeim tíma. Samt sem áður er nokkuð um fugla á öðrum tímum líka. Leirur 

Grafarvogs eru taldar vera mikilvægur viðkomustaður farfugla. 
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Fylgiskjal 4 

Jarðfræði Grafarvogs 

Innarlega í Grafarvogi, norðanmegin og í botni vogsins eru setlög sem eru á svipuðum aldri 

og Fossvogslögin eða um 10.000 ára gömul. Í þeim eru steingerðar skeljar. Yngst eru setlög 

upp af botni vogsins eða frá lokum ísaldar; möl, sandur og jökulurð. Meðal annars er þar 

stúfur af jökulgarði. 

Landinu umhverfis Grafarvoginn hefur verið mikið raskað vegna framkvæmda. Það eru 

aðeins leirurnar í voginum sjálfum og stórgrýtisurðirnar utan í Ártúnshöfða sem eru óspilltar. 

Leiran nýtur sérstakrar verndar sem kallast borgarvernd sem þýðir að til þess að fá að breyta 

einhverju á svæðinu þarf að fá samþykki borgarstjóra til þess. Svæði sem falla undir 

borgarvernd gera það vegna þess að þau hafa einstakt landslag og náttúrulegt og 

menningarlegt gildi. 

Steinar sem þarna finnast eru mest megnið grágrýti en einnig gæti verið hægt að finna aðrar 

tegundir. 
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Fylgiskjal 5 

Ljóð 

Hér á eftir er ljóðið sem tekið er sem dæmi í verkefninu en að sjálfsögðu er kennurum frjálst 

að lesa hvaða ljóð sem er svo framarlega sem það fjallar um náttúruna. 

Tilfinning eftir Álfheiði Kristveigu Lárusdóttur 

 

Heyra hvin í trjánum 

og vera hlýtt, 

heyra fugla syngja 

og syngja með, 

sjá fiska í vatninu 

og synda með, 

finna lífið fljúga áfram 

og halda áfram með. 
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Fylgiskjal 6 

 

Yfirlit yfir helstu tegundir trjáa sem ræktaðar hafa verið í Grafarvoginum: 

 Alaskaösp 

 Elri 

 Síberíulerki 

 Viðja 

 Þyrnirós 

Yfirlit yfir helstu tegundir trjáa sem vaxa villtar í Grafarvoginum 

 Birki 

 Grávíðir 

 Gulvíðir 

 Loðvíðir 

 Reyniviður 

Ég bendi hér einnig á námsefnið „Græðlingur“ sem góða leið til að dýpka skilning nemenda á 

þessu viðfangsefni. 
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Fylgiskjal 7 

 

Listi yfir blóm, plöntur, byrkninga og jurtir sem finna má við botn Grafarvogs: 

Í fjörunni: 

 Túnvingull 

 Sjávarfitjungur 

 Kattartunga 

 Hrímblaðka 

Við Grafarlæk: 

 Hvönn 

 Mjaðurt 

 Vætudúnurt 

 Fjalldalafífill 

 Hófsóley 

Einnig má þar mögulega finna: 

 Loðvíði 

 Brennisóley 

 Háliðagras 

 Mýrelftingu 

 Blágresi 

 Gulstör 

 Njóla 

 Snarrótarpunt 

 Klófífu 

 Hrafnaklukku 

 Fergin 

 Hjartapunt 

 

 

 

 

 

Við mólendi hjá sumarbústaðahverfi finnast: 

 Lúpína 

 Krossmaðra 

 Vallelfting 

 Krækilyng 

 Bláberjalyng 

 Holtasóley 

 Beitilyng 

 Kornsúra 

 Blóðberg 

 Túnvingull  

 Blávingull 

 Hálíngresi 

 Axhæra 

 Vallhæra  

 Friggjargras 
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Fylgiskjal 8 

Listi yfir fugla sem hafast við í skóginum: 

 Þúfutittlingur 

 Stelkur 

 Stari 

 Snjótittlingur 

 Sendlingur 

 Rjúpa 

 Maríuerla 

 Hrossagaukur 

 Heiðlóa 

 Auðnutittlingur 

Ath. að þetta er ekki tæmandi listi. 
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